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QORTI TAL-APPELL
IMHALLFIN
S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI
ONOR. IMHALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMHALLEF ANTHONY ELLUL
Seduta ta’ nhar it-Tnejn, 25 ta’ Jannar, 2021.

Numru 9
Rikors numru 6/2014/3 JVC

Registratur tal-Qorti Magistrati (Ghawdex)
v.
John u Helen konjugi Vella
Digriet dwar deżerzjoni skont l-artikolu 209 tal-Kap. 12.

1.
Vella

Permezz ta’ rikors preżentat fl-14 ta’ Marzu 2016, il-konvenut John
appella

mis-sentenza

tal-Qorti

tal-Maġistrati

(Għawdex)

Ġurisdizzjoni Superjuri Sezzjoni Ġenerali tat-23 ta’ Frar 2016 li biha
sabitu ħati ta’ disprezz u ai termini tal-art. 997(1) tal-Kap. 12 ikkundannatu
jħallas multa ta’ €2329.37 u wkoll tat ordnijiet tax-xogħlijiet li għandu
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jagħmel. Dan wara kawża li l-attriċi ppreżentat fit-3 ta’ Frar 2014 permezz
ta’ rikors ġuramentat.

2.

L-appell kien appuntat għas-seduta tat-2 ta’ Novembru 2020. L-

avviż ta’ smigħ u l-avviż għall-għoti ta’ garanzija għall-ispejjeż tal-kawża
kienu notifikati lill-appellant fl-1 ta’ Ottubru 2020 (fol. 123).

3.

Fis-seduta tat-2 ta’ Novembru 2020 il-Qorti osservat li l-konvenuta

Helen Vella ma kinitx notifikata bir-rikors tal-appell u avviż ta’ smigħ. Ta’
min jinnota li l-ewwel Qorti kienet illiberat lil Helen Vella mill-osservanza
tal-ġudizzju, u fl-appell tiegħu l-konvenut m’għamilx aggravju dwar dik ilparti tas-sentenza tal-ewwel Qorti. Għalhekk is-sentenza tat-23 ta’ Frar
2016 kienet ġudikat fil-konfront ta’ Helen Vella.

4.

Jirriżulta li sal-ewwel seduta, l-appellant kien għadu ma ddepożitax

fil-qorti l-garanzija għall-ispejjeż tal-kawża. Skont Art. 209(1) tal-Kap. 12:
“Fil-Qorti tal-Appell, jekk meta tissejjaħ il-kawża, jinstab li ma tkun saret
il-garanzija għall-ispejjeż tal-kawża kif provdu fl-artikolu 249, il-qorti
għandha minnufih tgħaddi biex tiddikjara l-appell deżert”.

5.

F’dan il-każ fit-tieni seduta tal-appell (11 ta’ Jannar 2021) il-Qorti

osservat li l-garanzija għall-ispejjeż tal-kawża kienet għadha ma ġietx
depożitata sal-ewwel seduta (2 ta’ Novembru 2020). Fil-fatt miċ-ċedola
ta’ depożitu numru 11/2021 jirriżulta li l-appellant ta l-garanzija fit-8 ta’
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Jannar 2021, ċioe` iktar minn xahar wara ż-żmien kontemplat fl-Artikolu
209. Għaldaqstant, il-garanzija ingħatat tardivament.

6.

Għalkemm l-appell hu minn sentenza fi proċeduri ta’ disprezz,

m’hemm xejn fil-liġi li jipprovdi li f’din it-tip ta’ kawża li nbdiet b’rikors
ġuramentat, l-appellant hu meħlus milli jagħti l-garanzija għall-ispejjeż talkawża skont l-Art. 249 tal-Kap. 12.

Għal dawn il-motivi tiddikjara deżert l-appell ta’ Joseph Vella, bl-ispejjeż
kontrih.

Mark Chetcuti
Prim Imħallef

Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Deputat Reġistratur
gr
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Anthony Ellul
Imħallef

