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Bank of Valletta p.l.c.
Versus
Salvina Abela
Dan il-provvediment huwa dwar talba magħmula minn
Salvina Abela [“ir-rikorrenti”] taħt l-art. 283A tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili biex il-qorti tħassar
mandat esekuttiv maħruġ kontra tagħha fuq talba tassoċjetà Bank of Valletta p.l.c. [“l-intimata”].
Ir-rikors igħid illi l-intimata kienet kisbet il-ħruġ ta’ mandat
ta’ sekwestru esekuttiv bis-saħħa ta’ sentenza mogħtija
minn din il-qorti fil-21 ta’ Marzu 1994 fl-ismijiet Rudolph
Xuereb nomine versus Grezzju Abela (ċitazzjoni numru
751/1993). Ir-rikorrenti ma kinitx parti fil-proċeduri li
wasslu għal dik is-sentenza u qatt ma kienet notifikata
bihom. Barra minn hekk, qabel ma kienu nbdew dawk ilproċeduri kontra Grezzju Abela, żewġ ir-rikorrenti, irrikorrenti kienet ġà mifruda minnu b’sentenza mogħtija
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minn din il-qorti fit-12 ta’ Diċembru 1991 (ċitazzjoni numru
211/1991).
L-art. 237 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
igħid illi sentenza ma tista’ tkun qatt ta’ ħsara għal min, la
huwa nnifsu u lanqas bil-mezz ta’ l-awturi jew ta’
rappreżentant leġittimu tiegħu, ma jkunx parti fil-kawża
maqtugħa b’dik is-sentenza. Għalhekk, tkompli tgħid irrikorrenti, l-intimata ma setgħetx tfittex li tesegwixxi ssentenza kontra tagħha, ladarba hi ma kinitx parti filkawża maqtugħa b’dik is-sentenza, u l-mandat ta’
sekwestru esekuttiv maħruġ kontra tagħha ma jiswiex.
Għal dawn ir-raġunijiet ir-rikorrenti talbet illi l-qorti tħassar
il-mandat ta’ sekwestru maħruġ kontra tagħha fuq talba ta’
l-intimata.
L-intimata wieġbet illi għalkemm ir-rikorrenti hija mifruda
minn żewġha bis-saħħa tas-sentenza mogħtija fit-12 ta’
Diċembru 1991, dik is-sentenza ma kinitx ħallet ilkomunjoni ta’ l-akkwisti, u għalhekk is-sentenza tal-21 ta’
Marzu 1994 kontra Grezzju Abela kienet torbot ukoll ilkomunjoni ta’ l-akkwisti bejnu u r-rikorrenti.
Fil-fatt huwa minnu illi s-sentenza tat-12 ta’ Diċembru
1991 fl-ismijiet Sylvia Abela versus Grezzju Abela ma
ħallitx il-komunjoni ta’ l-akkwisti bejn ir-rikorrenti u
żewġha. Madan-kollu, is-sentenza tal-21 ta’ Marzu 1994,
li ikkundannat lil Grezzju Abela jrodd self li kienet
għamlitlu l-intimata, ingħatat wara li daħlu fis-seħħ lemendi magħmula fil-Kodiċi Ċivili bl-art 82 ta’ l-Att XXI ta’
l-1993 dwar l-amministrazzjoni tal-komunjoni ta’ l-akkwisti.
L-art. 1322 tal-Kodiċi Ċivili issa jgħid illi li tissellef huwa att
ta’ amministrazzjoni straordinarja u għalhekk iż-żewġ
miżżewġin flimkien kellhom ikunu mħarrka dwar dak isself.
Billi r-rikorrenti ma kinitx parti fil-kawża, għalkemm ilkawża kienet dwar att ta’ amministrazzjoni straordinarja,
is-sentenza li qatgħet il-kawża ma tistax tkun ta’ ħsara
għaliha.
Fit-tweġiba tagħha l-intimata qalet ukoll illi l-mandat ta’
sekwestru kien inħareġ mhux bis-saħħa tas-sentenza tal21 ta’ Marzu 1994 kontra Grezzju Abela waħdu, iżda bissaħħa ta’ dikriet mogħti min din il-qorti fil-25 ta’ Jannar
2001, fl-ismijiet Bank of Valletta p.l.c. versus Grezzju u
Salvina miżżewġin Abela (rikors numru 1903/2000), u
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għalhekk wara proċeduri li fihom ir-rikorrenti kienet parti
wkoll. Ir-rikorrenti kienet notifikata b’dawk il-proċeduri u
ma kienet ressqet ebda oppożizzjoni.
Id-dikriet tal-25 ta’ Jannar 2001 kien ta lill-intimata ssetgħa li tesegwixxi s-sentenza tal-21 ta’ Marzu 1994,
skond l-art. 258 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili, għalkemm kienu għaddew ħames snin minn meta
ngħatat. Il-mandat ta’ sekwestru, iżda, inħareġ għallesekuzzjoni tas-sentenza tal-21 ta’ Marzu 1994, mhux
tad-dikriet tal-25 ta’ Jannar 2001, u, kif rajna, dik issentenza ma tistax tkun ta’ ħsara għar-rikorrenti.
Għal dawn ir-raġunijiet, billi ma setax inħareġ mandat
esekuttiv kontra r-rikorrenti bis-saħħa tas-sentenza tal-21
ta’ Marzu 1994 kontra Grezzju Abela, il-qorti tilqa’ t-talba
magħmula fir-rikors u tħassar il-mandat ta’ sekwestru
numru 810/2001 tas-27 ta’ Marzu 2001 fl-ismijiet Bank of
Valletta p.l.c. versus Salvina Abela.
L-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri tallum tħallashom lintimata.
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