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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tas-17 ta' Marzu, 2005
Citazzjoni Numru. 1225/2003

Guido Sapiano u ommu Angela sive Lina Sapiano
armla ta’ Carlo Sapiano bħala użufruttwarja ta’ l-assi
ta’ l-istess żewġha
Versus
Joseph Grech
Dan il-provvediment huwa dwar talba tal-konvenut Joseph
Grech biex jiġġustifika l-kontumaċja tiegħu.
Ir-referta ta’ l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti inkarigat binnotifika ta’ l-atti saret fis-16 ta’ Ġunju 20041 u tgħid illi listess uffiċjal esekuttiv fil-15 ta’ Ġunju 2004 innotifika lillkonvenut Joseph Grech personalment billi tah f’idejh
kopja taċ-ċitazzjoni u tad-dikriet li bih il-qorti ordnat innotifika. Meta, wara, il-proċess inġieb quddiemha, il-qorti,
billi rat illi l-konvenut, għalkemm deher li kien notifikat, ma
ressaqx eċċezzjonijiet, ordnat, b’dikriet tas-27 ta’ Jannar
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20052, illi l-kawża titqiegħed fuq il-lista ta’ nhar il-Ġimgħa
25 ta’ Frar 2005 fid-9.00 a.m. sabiex dakinhar jitfassal
programm għas-smigħ tax-xhieda ta’ l-atturi. Ordnat ukoll
illi jsiru n-notifiki meħtieġa.
Fil-25 ta’ Frar 2005 il-konvenut deher quddiem il-qorti u
talab illi jiġġustifika n-nuqqas tiegħu illi jressaq leċċezzjonijiet tiegħu fiż-żmien li tagħti l-liġi għax qal illi,
minkejja dak li tgħid ir-referta tas-16 ta’ Ġunju 2004, hu
ma kienx notifikat bl-atti.
Il-qorti għalhekk sejħet biex jidher quddiemha l-uffiċjal
eżekuttiv inkarigat bin-notifiki u dan xehed illi għaraf lillkonvenut, preżenti fl-awla quddiemu, u ikkonferma illi l-atti
kien ħalliehom f’idejn il-konvenut stess.
Ma nġiebet ebda raġuni għala l-qorti ma għandhiex
toqgħod fuq l-uffiċjal eżekuttiv tagħha, u għalhekk tqis illi lkonvenut tassew kien notifikat kif trid il-liġi fil-15 ta’ Ġunju
2004. Billi l-konvenut la ressaq l-eċċezzjonijiet tiegħu fiżżmien li tagħti l-liġi u lanqas ressaq raġuni tajba biex
ifisser in-nuqqas tiegħu, għandu jitqies kontumaċi.
Il-qorti għalhekk tiċħad it-talba tal-konvenut Joseph Grech
biex jiġġustifika l-kontumaċja tiegħu.
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