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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tal-5 ta' Ġunju, 2003

Mario u Suzanne konjuġi SCHEMBRI
vs
Dr. Anthony GALEA DEBONO M.D., F.R.C.P.,
F.R.C.P.E., u Vivian Galea Debono u d’Degriet tat-28
t’Awissu, 2001, Dr. Leslie Cuschieri u l-P.L. Louisa
Tufigno nħatru Kuraturi Deputati biex jirrappreżentaw
lill-assenti James Palmer u s-Suprentendent tal-Isptar
San Luqa għal kull interess li jista’ jkollu
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fid-19 t’Ottubru, 2000, li
bih l-atturi ippremettew:
Illi l-attriċi li kienet qed iġġarab disturbi f'wiċċha konsistenti
f'uġiegħ qawwi u ħruq f'wiċċha kienet ħadet parir mediku
mingħand il-konvenut Dr. Anthony Galea Debono firrigward ta' dawn id-disturbi u id-dijanjosi ta' l-istess Dr.
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Galea Debono kienet fis-sens li hija kienet qed tbagħti
minn kondizzjoni magħrufa bit-terminu ta' "Trigeminal
neuralgia" għalkemm kien ġie sottomess mill-konvenut li
dawn it-tipi ta' disturbi jimmanifestaw ruħhom f'persuni ta'
eta' aktar avvanżata;
Illi in vista ta' din id-dijanjosi l-konvenut amministra fuq
perjodu konsiderevoli ta' żmien diversi mediċini li ma
ħallew ebda eżitu posittiv;
Illi fid-dawl ta' dijanjosi magħmula mill-imsemmi Dr. Galea
Debono u in vista tal-fatt li l-mediċini amministrati ma
ħallew ebda effett posittiv il-konvenut Dr. Galea Debono ta
parir mediku lill-attriċi Suzanne Schembri biex tagħmel
intervent kirurgiku billi skond l-istess konvenut Dr. Galea
Debono dan kien l-uniku mezz li l-attriċi setgħat tneħħi iddisturbi li kellha f'wiċċha konsegwenti għad-dijanjosi riferit
ta' "Trigeminal neurolgia";
Illi fid-dawl ta' dan il-parir mediku, l-konvenut Dr. Anthony
Galea Debono rrefera lill-attriċi lin-National Hospital firRenju Unit fejn hija kellha laqgħa mal-Consultant Neuro
Surgeon James Palmer li għamel l-istess dijanjosi u in
segwitu għamel intervent kirurgiku li ma kienx suċċess
b'mod li d-disturbi f'wiċċ l-attriċi baqgħu jimmanifestaw
ruħhom iżda in oltre b'żieda mad-disturbi oriġinarji bdew
jimmanifestaw ruħhom distrubi ulterjuri fis-sens illi l-wiċċ lattriċi safa imtarrax u barra minn hekk wiċċha beda
jintefaħ u jiħmar perjodikament b'mod vistuz;
Illi sussegwentement l-attriċi ħadet diversi pariri mediċi
kemm Malta kif ukoll barra minn Malta minn persuni
kompetenti u ilkoll qablu li l-mittenti ma kelliex u qatt ma
kienet tbagħti minn "Trigeminal neuroalgia" u li
konsegwentement ma kienx hemm lok li tiġi riferita millkonvenut Dr. A. Galea Debono lill-kirurgu James Palmer u
lanqas kien hemm lok li jsir intervent kirurgiku a bażi ta'
dijaniozi ta' "Trigeminal neurolgia";
Illi l-attriċi għadha tutt'ora tbagħti mill-istess disturbi li
kellha qabel l-intervent kirurgiku riferit oltre id-disturbi li
bdew jimmanifestaw ruħhom wara l-istess intervent;
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Illi in vista ta' dan l-aġir kolpuz da parti tal-konvenuti jew
min minnhom l-attriċi ġarrbet debilita u mankament
f'ġisimha konsistenti fid-disturbi riferiti b'mod illi l-istess
jew min minnhom huma tenuti li jirrisarċixxu lill-attriċi ddanni tal-volta subiti in vista ta' l-aġir kolpuz fuq riferit;
Għalhekk l-atturi talbu lil din
m'għandhiex:

l-Onorabbli Qorti għaliex

1.
Tiddikjara u tiddeċiedi illi l-konvenuti huma
responsabbli għad-debilita' u mankament subit mill-attriċi
f'ġisimha u li qed jipprovokaw id-disturbi riferiti
konsegwentement għall-aġir kolpuz tal-konvenuti u
konsegwentement huma tenuti li jaddivjenu għarrisarċiment tad-danni imġarrba mill-attriċi konsegwenti
għal akkadut;
2.
Tilliwkida d-danni kollha talvolta dovuti lillattriċi konsegwenti għall-akkadut okkorrendo l-opra ta'
perit nominandi;
3.
Tikkundanna lill-konvenuti biex iħallsu lillattriċi d-danni kollha hekk likwidati;
Bl-ispejjeż komprizi dawk tal-ittra uffiċjali tat-12 ta' Lulju
2000 u bl-imgħaxijiet legali mid-data tan-notifika ta' l-istess
sad-data tal-effettiv pagament tad-danni likwidati, tordna lkonvenuti inġunti għas-subizzjoni;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-atturi;
Rat in-Nota mressqa mill-imħarrkin Galea Debono fil-31
t’Ottubru, 2001, li biha eċċepew:
1.
Illi fl-ewwel lok u in linea preliminari ddezerzjoni tal-kawża, stante li l-proċeduri bil-miktub ma
ġewx magħluqa fiż-żmien perentorju ta' sitt xhur kif
preskritt fl-art. 963 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta, billi leċċipjenti ġew notifikati biċ-ċitazzjoni saħansitra oltre sena
wara minn dak in-nhar tal-preżentata taċ-ċitazzjoni;
Paġna 3 minn 12
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

2.
Illi subordinatament u bla preċudizzju għallewwel eċċezzjoni, l-isem tal-kovenuta in kwantu ġie
indikat bħala Vivian Galea Debono ġie indikat ħażin u
għalhekk in-notifika taċ-ċitazzjoni lilha hija nulla u bla
effett;
3.
Illi subordinatament u bla preġudizzju, l-azzjoni
attriċi hija preskritta għat-tenur tal-art. 2153 tal-Kodiċi
Ċivili (Kap. 16) għaliex skond l-istess attriċi (Dok. A) leċċipjent kien ilu ma jaraha u jittrattaha minn Awissu,
1997 u fil-fatt l-aħħar deċiżjoni li hu kien ha fir-rigward talattriċi tirrisali addirittura għad-29 ta' Novembru 1996 fejn
irrifera l-każ lil Mr. Afshar il-Visiting Neuro Surgeon tadDipartiment tas-Saħħa li fl-10 ta' Diċembru, 1996 għamel
konsulta fuq l-attriċi u ddeċieda li għandha tmur Londra
ghall-intervent kirurgiku;
4.
Illi subordinatament l-aġir professjonali talkonvenut Dr. Anthony Galea Debono kien wieħed
ineċċepibbli fir-rigward tal-kura medika u attenzjoni li hu
ippresta lill-attriċi u sar dejjem "secundum legis et artibus"
u d-dianjosi tiegħu kienet kondiviża minn ħafna tobba
speċjalisti oħra u meta hu mbagħad irrefera l-pazjenta lillkirurgu neurologiku, persuna altru milli kwalifikati filmaterja, ir-responsabbilta' tiegħu waqqfet hemm u ġara
x'ġara wara hu ma jirrispondix għalih;
5.
Illi l-konvenuta Galea Debono ma kellha
x'taqsam xejn mal-kura professjonali li żewgha ppresta lillattriċi u qatt ma tista’ tiġi ritenuta responsabbli għad-danni
fir-rigward tal-attriċi u għalhekk f'kull każ ġiet imħarrka
inutilment (ara Art. 1324 tal-Kap. 16) u għalhekk għandha
tiġi liberata mill-osservanza tal-ġudizzju bl-ispejjeż kontra
l-atturi;
6.
Illi f'kull każ l-imgħax mitlub qatt ma jista’
jgħaddi mid-data tan-notifika taċ-ċitazzjoni jew tal-ittra
uffiċjali kif intalab fiċ-ċitazzjoni, għax, trattandosi ta'
ammont mhux likwidu, l-imgħax - skond il-ġurisprudenza
kostanti - jgħaddi biss mid-data ta' sentenza eventwali li
tkun għaddiet in ġudikat;
Paġna 4 minn 12
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

7.
Għalhekk it-talbiet attriċi għandhom jiġu
miċħuda bl-ispejjeż kontra l-atturi b'rizerva ta' kull azzjoni
għad-danni spettanti lill-konvenuti kontra l-istess atturi
għall-ingurja, malafama u danni konsegwenzjali li huma
sofrew u għad jistgħu jsofru bl-aġir irresponsabbli u lallegazzjonijiet infondati tagħhom;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talimsemmija imħarrkin Galea Debono, flimkien maż-żewġ
(2) dokumenti mehmużin magħha;
Rat in-Nota mressqa mill-imħarrek Suprintendent talIsptar San Luqa fl-1 ta’ Novembru, 2001, li biha
eċċepixxa:
Illi preliminarjament id-dezerzjoni tal-kawża u dan ai
termini ta' l-Artikolu 963 tal-Kodiċi ta' Organizazzjoni u
Proceduri Ċivili stante li n-notifika taċ-ċitazzjoni lilleċċipjent saret ferm wara l-iskadenza tas-sitt xhur
preskritti fl-Artikolu msemmi;
Illi subordinament u mingħajr preġudizzju għas-suespost lazzjoni attriċi hija preskritta ai termini ta' l-Artikolu 2153
tal-Kodiċi Ċivili stante t-trapass ta' sentejn minn meta lattriċi kellha l-aħħar konsulta ma' Dr. Anthony Galea
Debono;
Illi subordinament u mingħajr preġudizzju għas-suespost fi
kwalunkwe każ il-konvenut Dr Frank Bartolo ġie mħarrek
inutilment u għandu jiġi lliberat mill-osservanza talġudizzju bl-ispejjeż kontra l-atturi. Di piu ma jirrispondiex
għad-danni pretiżi mill-atturi stante li huwa ma kellu
x'jaqsam xejn ma' pariri mediċi u l-interventi li
allegatament ingħataw u saru fuq l-attriċi;
Salv eċċezzjonijiet oħra;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xhieda talimsemmi imħarrek;
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Rat in-Nota mressqa fl-14 ta’ Novembru, 2001, li biha limħarrkin Kuraturi Deputati għall-assenti James Palmer
eċċepew:
1.
Illi b'digriet tat-28 t'Awissu 2001 huma ġew
nominati kuraturi deputati biex jirrapprezenta lill-assenti
James Palmer;
2.
Illi huma m'għandhomx mezz kif jikkomunikaw
mal-persuna minnhom rapprezentata u għalhekk
mhumiex edotti mill-fatti tal-każ odjern;
3.
Illi in vista ta' dak li jidher mill-atti tal-kawża, lesponenti qed iqajjmu eċċezzjoni in linea preliminari nnuqqas ta' ġurisdizzjoni fil-konfront tal-persuna minnhom
rapprezentata ai termini ta' artikoli 741 u 742 tal-Kap. 12
tal-Liġijiet ta' Malta;
4.
Illi preliminarjament ukoll qed titqajjem leċċezzjoni tad-deżerzjoni tal-kawża ai termini ta' artikolu
963 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta;
5.
Illi l-eċċipjenti qed jissollevaw il-preskrizzjoni
tas-sentejn;
6.

Illi huma jirriservaw li jeċċepixxu ulterjorment;

Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talistess Kuraturi Deputati nomine;
Rat id-Degriet tagħha tat-8 ta’ Frar, 2002, li bih u fuq talba
tal-atturi, tat żmien lill-partijiet biex iressqu Noti ta’
Sottomissjonijiet dwar l-eċċezzjoni preliminari taddeżerzjoni mqanqla minn kull wieħed mill-imħarrkin;
Rat id-Degriet tagħha tas-7 ta’ Marzu, 2002, fuq talba
b’rikors tal-atturi tas-6 ta’ Marzu, 2002, li bih tawlet iżżmien biex titressaq in-Nota ta’ Sottomissjonijiet tagħhom;
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Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-atturi fl-4
t’April, 20021, dwar l-eċċezzjoni tad-deżerzjoni;
Rat in-Nota ta’ Tweġiba mressqa fit-8 ta’ Mejju, 20022,
mill-imħarrek Suprintendent tal-Isptar San Luqa dwar limsemmija eċċezzjoni;
Rat in-Nota ta’ Osservazzjonijiet imressqa fl-24 ta’ Mejju,
20023, mill-imħarrkin miżżewġin Galea Debono bi tweġiba
dwar l-istess eċċezzjoni;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Semgħet it-trattazzjoni
eċċezzjoni taħt eżami;

ulterjuri

tal-avukati

dwar

l-

Rat id-Degrieti tagħha tas-26 ta’ Ġunju, 2002, tat-28 ta’
Novembru, 2002, tas-27 ta’ Frar, 2003, u tat-22 ta’ Mejju,
2003, li bihom ħalliet il-kawża għas-sentenza dwar limsemmija eċċezzjoni;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni għad-danni mġarrbin mill-attriċi
minħabba dijanjożi u kura li hija tgħid li ngħatawlha ħażin,
mill-imħarrkin jew min minnhom, u li minħabba fihom
għadha tbati minn disturbi. Hija trid li l-imħarrkin, jew min
minnhom, jagħmlu tajjeb għal din il-ħsara;
Illi, min-naħa tagħhom, l-imħarrkin laqgħu ilkoll għal din lazzjoni b’eċċezzjonijiet ta’ għamla preliminari u kif ukoll filmertu u ma jaċċettawx ħtija għal dak li l-attriċi tgħid li
ġaralha;
Illi din is-sentenza qegħda tingħata dwar jekk l-azzjoni
attriċi marritx deżerta ladarba l-imħarrkin ġew notifikati blatt tal-kawża aktar minn sitt xhur wara li tressqet l-azzjoni.

Paġġ. 29-30 tal-proċess
Paġġ. 33-4 tal-proċess
3
Paġġ. 37 sa 41 tal-proċess
1
2

Paġna 7 minn 12
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Kif ingħad, din hija eċċezzjoni komuni għall-imħarrkin
kollha f’din il-kawża;
Illi d-deżerzjoni tapplika minħabba l-ħtieġa li l-proċeduri
bil-miktub ta’ kull kawża (jiġifieri qabel ma tibda ttrattazzjoni tagħha) jmisshom jagħlqu sa żmien li l-liġi
tgħid li huwa perentorju4. Fil-każ ta’ kawżi fl-ewwel grad,
dan iż-żmien huwa ta’ sitt (6) xhur, li l-liġi trid li jibda
għaddej minn dak inhar li jitressaq l-Att taċ-Ċitazzjoni5;
Illi meta l-istitut tad-deżerzjoni ddaħħal fil-Kodiċi
proċedurali tagħna, kien japplika biss għal dawk il-kawżi li
tressqu bil-għamla solenni (jiġifieri, bil-mezz tal-libell):
hemm il-fehma, għalhekk, li dan l-istitut ma japplikax għal
dawk il-kawżi mibdija bil-proċedura sommarja, jiġifieri b’Att
taċ-Ċitazzjoni6;
Illi wieħed irid jara jekk kemm-il darba dan li għadu kemm
ingħad għadux jgħodd illum, jiġifieri wara li daħlu fis-seħħ
il-bidliet fil-Kodiċi fl-1995, fejn il-forma solenni fl-ewwel
grad tneħħiet iżda ma tneħħiex l-istitut tad-deżerzjoni.
Dan jingħad għaliex, fis-subartikolu (2) tal-artikolu 963, li
jitkellem dwar minn meta jibda jingħadd iż-żmien ta’ sitt
xhur, il-liġi ssemmi “l-preżentata taċ-ċitazzjoni”. Minkejja
dan, din il-Qorti, diversament presjeduta, kellha lopportunita’ li tqis din il-kwestjoni u kienet uriet il-fehma li
s-sitt (6) xhur imsemmija fl-artikolu 963(1) kif inhu llum
xorta ma japplikawx għal proċedura mibdija b’Att ta’
Ċitazzjoni, għaliex fi proċeduri sommarji m’hemmx żmien
għall-atti miktuba7;
Illi, madankollu, wieħed għandu jsemmi li l-liġi, wkoll f’dak
li jirrigwarda l-proċeduri informali jew sommarji, tiffissa
żmien jew fażi ta’ proċeduri preliminari li matulhom huwa
mistenni li jitressqu l-atti bil-miktub mill-partijiet u li, ma’ lgħeluq tiegħu, il-kawża titqiegħed fuq il-listi għas-smigħ8.
F’dan il-każ, allura, hija l-fehma ta’ din il-Qorti li l-istitut
tad-deżerzjoni jsir japplika b’dak il-mod u f’dawk iċ4

Art. 963(1) tal-Kap 12
Art. 963(2) tal-Kap 12
6
Ara Noti dwar Proċedura Ċivili, Prof. Caruana Galizia, paġ. 1450;
7
Ara P.A. G.V. 29.1.1996 fil-kawża fl-ismijiet M. Vella Gatt noe vs C. Cassar;
8
Artt. 152 u 158(12) tal-Kap 12;
5
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ċirkostanzi9, ukoll fil-każ ta’ proċeduri mibdijin b’Att ta’
Ċitazzjoni;
Illi għal żmien twil, id-disposizzjonijiet tal-liġi għar-rigward
ġew imfissra u applikati b’mod iebes u intransiġenti għallaħħar u dan bil-ħsieb li jiġi mħares in-nuqqas ta’ dewmien
mhux meħtieġ fil-kawżi. Min-naħa l-oħra jidher li huwa
daqstant xieraq u mistħoqq li l-liġi tassikura li ssanzjonijiet maħsuba fl-istitut tad-deżerzjoni ma jintefgħux
fuq il-parti li tonqos li twettaq il-parti tagħha fiż-żmien
stabilit minkejja r-rieda tagħha, jew jekk turi li trid tuża lħila kollha tagħha biex tilħaq lill-parti l-oħra, jew fejn il-parti
l-oħra tirrinunzja għall-eċċezzjoni10;
Illi, kif ingħad minn din il-Qorti wkoll, l-istitut tad-deżerzjoni
huwa maħsub biex jippenaliżża lil dak l-attur (jew
appellant) li ma jkunx qiegħed imexxi bil-għaqal ilproċedura mibdija minnu, iżda mhux maħsub la biex
jorbot idejn il-Qorti fl-appuntament tal-kawżi u lanqas biex
isawwat lill-attur (jew appellant, skond il-każ) minħabba
ħtiġijiet amministrativi tal-Qorti11.
Issa, fil-qagħda
proċedurali li tapplika bħal issa, peress li ċitazzjoni ma
tistax tiġi notifikata lill-imħarrek qabel ma tkun inħarġet
b’ordni mill-Qorti, l-attur ma jistax jiġi kastigat għaż-żmien
li jkun għadda bejn meta jkun ressaq l-Att taċ-Ċitazzjoni u
meta dan ikun inħareg b’ordni tal-Qorti u jkun iffissat il-jum
tal-ewwel smigħ12;
Illi għalhekk, jidher li l-waqt li wieħed għandu jqis
b’applikazzjoni għaż-żmien imsemmi fl-artikolu 963(1) talKap 12 huwa dak ta’ meta l-Qorti toħroġ l-ordni li bih ilkawża tingħata jum għall-ewwel smigħ u jinħareġ l-avviż
ta’ dik id-data13;
Illi minbarra f’dan, din il-Qorti temmen li l-liġi fir-rigward trid
titqies kollha, u wieħed ma jridx iwarrab minn quddiemu
9

Ara P.A. G.C. 9.12.1998 fil-kawża fl-ismijiet C. Calleja vs M. Micallef
Ara. App. Inf. 26.2.1999 fil-kawża fl-ismijiet F.X. Formosa et vs C. Mifsud

10

et;
11

Ara P.A. GCD 5.11.1999 fil-kawża fl-ismijiet Dr. T. Azzopardi vs V. Aquilina

et;
12
Ara P.A. NA 14.7.2000 fil-kawża fl-ismijiet Elmo Insurance Services Limited
et vs E. Paċe et;
13
Ara P.A. NA 16.2.2001 fil-kawża fl-ismijiet Dr. K.F. Dingli noe et vs Dr. R.
Porsella Flores noe et
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dak li jgħid l-artikolu 963(5) tal-Kap 12 dwar iż-żmien
imsemmi fis-subartikolu (2) għal dak li jirrigwarda kawżi li
jkunu pendenti quddiem il-Qorti fl-ewwel grad. F’dak ilkaż, il-liġi tgħid li kawża li l-proċeduri bil-miktub tagħha ma
jingħalqux fi żmien tas-sitt (6) xhur, titqies li tqegħdet fuq
il-lista tal-kawżi li, f’ċirkostanzi oħrajn, jitħallew sine die
taħt id-disposizzjonijiet tal-artikolu 964 tal-istess Kodiċi.
L-artikolu 963(5)(a) tal-Kap 12 ma jgħidx li l-kawża trid
tkun segwiet l-iter imsemmi fl-artikolu 964(1), imma biss
li, f’każ li kawża pendenti quddiem il-Qorti tal-ewwel grad,
li l-proċedura bil-miktub tagħha ma tkunx ingħalqet fiżżmien imfisser fl-artikolu 963(1), din titqies bħala kawża li
tkun tqegħdet fuq il-lista tas-smigħ u titqies bħala kawża li,
b’ordni tal-Qorti, tkun marret sine die, għalkemm fil-fatt ma
tkun għadha qatt hekk tqegħdet;
Illi għandu jingħad ukoll li l-Att XXXI tal-2002 jaħseb għal
tibdil li jolqot l-istitut tad-deżerzjoni, imma sal-waqt li
qegħda tingħata din is-sentenza tali tibdil għadu ma
daħalx fis-seħħ. Madankollu, minkejja dak it-tibdil, lartikolu 963 ma ġiex mimsus;
Illi l-frażi “għandha titqies” li tinsab fl-artikolu 963(5)(a) talKap 12 trid tiġi mfissra kif riedha l-leġislatur, jiġifieri li
kawża fl-ewwel grad li l-proċeduri bil-miktub tagħha ma
jkunux ingħalqu fiż-żmien ta’ sitt xhur, tkun tqegħdet għassmigħ u tħalliet b’ordni tal-Qorti sine die, bl-effetti
maħsuba fl-artikolu 964 dwar kawżi hekk imħollija,
magħdud magħhom l-istadju tal-pubblikazzjoni tal-listi kif
hemm imfisser14;
Illi dejjem marbuta mal-kwestjoni tad-deżerzjoni u għallfinijiet tal-artikolu 732(2) tal-Kap 12, irid jingħad ukoll li leċċezzjonijiet taħt eżami tressqu mill-imħarrkin f’waqthom
u qabel kull eċċezzjoni oħra u għalhekk m’hemmx dubju li
huma ma rrinunzjawx għaliha b’xi għamil ieħor waqt ittrattazzjoni15. Dan il-fatt juri wkoll li l-eċċezzjoni taddeżerzjoni trid titqanqal speċifikatament biex il-Qorti tagħti
widen għaliha: id-deżerzjoni m’hijiex kostatazzjoni li l-Qorti
14

Ara App. Ċiv. 31.1.2003 fil-kawża fl-ismijiet Direttur tal-Kuntratti vs Cleanwell Services

15

Ara P.A. RCP 17.2.2000 fil-kawża fl-ismijiet J. Grima vs V. Aquilina et noe
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tista’ minn rajha tqanqal ex ufficio. Kieku dan mhux il-każ,
l-artikolu 963(4) tal-Kap 12 ma jinftihemx;
Illi fil-każ preżenti, iċ-Ċitazzjoni tressqet fid-19 t’Ottubru
tal-2000. Sakemm intemm il-proċess għall-ħatra talKuraturi Deputati biex jirrappreżentaw lill-assenti James
Palmer għaddew qrib għaxar xhur oħra. Id-Degriet li bih
il-Qorti appuntat il-kawża għas-smigħ ingħata fl-4 ta’
Settembru tal-2001. L-imħarrkin kollha laqgħu għandhom
l-atti tal-kawża bejn it-22 t’Ottubru, 2001 u s-6 ta’
Novembru, 200116;
Illi, fin-Noti studjati tagħhom dwar din l-eċċezzjoni, limħarrkin jorbtu ħafna mal-fatt li bejn meta tressaq l-Att
taċ-Ċitazzjoni u l-jum meta laqgħu għandhom l-atti talkawża kienu għaddew iżjed minn sitt xhur. Dan il-fatt
waħdu ma jista’ jmerih ħadd, għaliex hu fatt li jidher millatti tal-kawża. Dak li l-imħarrkin ma jsemmux hu li, bejn
meta l-Qorti appuntat il-kawża għas-smigħ sakemm limħarrkin ġew notifikati bl-atti, dak iż-żmien ta’ sitt xhur
ma kienx għadda. B’żieda ma’dan jingħad ukoll li l-ebda
wieħed mill-imħarrkin ma wera raġuni tajba jew aċċenna
għal xi fatt li kien hemm dewmien fil-proċediment għallħatra ta’ kuraturi deputati bi ħtija tal-atturi. L-atturi ressqu
t-talba tagħhom għall-ħatra tal-kuraturi deputati mingħajr
dewmien dakinhar li fetħu l-kawża. Bħalma l-imħarrkin
għandhom kull jedd jistennew li ż-żminijiet imsemmija filKodiċi tal-Proċedura jiġu mħarsin biex huma ma jiġux
imqegħda fi preġudizzju, daqstant ieħor riedu jiġu mħarsa
l-proċedimenti li kellhom isiru (jiġifieri l-ħatra ta’ kuraturi
deputati) biex jiġi garantit li l-atti tal-kawża jkunu integri.
Hekk kif seħħ dan, il-Qorti appuntat il-kawża;
Illi għalhekk il-Qorti ma tistax taqbel mas-sottomissjonijiet
eruditi tal-imħarrkin, għaliex iċ-ċirkostanzi kontemplati
minnhom għad-deżerzjoni ma kinux għadhom bdew
jiddekorru sal-waqt li huma ġew notifikati bl-atti;
Illi, għall-kuntrarju, meħudin dawn il-kriterji kollha b’qies,
jirrisulta lil din il-Qorti li l-proċeduri bil-miktub f’din il-kawża
16

Ara r-riferti f’paġġ. 7 tergo u paġ. 9 tal-proċess

Paġna 11 minn 12
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ntemmu f’waqthom u dan fiż-żmien kontemplat mil-liġi, u
għalhekk fil-fehma tagħha, is-sanzjoni maħsuba mil-liġi
ma tistax tiġi applikata f’dan il-każ;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:
Tiċħad bħala infondata l-eċċezzjoni tad-deżerzjoni
imtellgħa minn kull wieħed mill-imħarrkin, bl-ispejjeż
kontra tagħhom; u
Tordna li s-smigħ tal-kawża jitkompla.
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