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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
(GURISDIZZJONI KOSTITUZZJONALI)
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta ta' l-4 ta' Lulju, 2005
Rikors Numru. 21/2005/1

Joseph Emanuel u Carmen konjuġi Ruggier
Versus
Jospeh Oliver Ruggier f’ismu proprju u għal S.O.C. &
K. Limited; u l-Avukat Ġenerali
Dan il-provvediment huwa dwar talba tar-rikorrenti biex ilqorti twaqqaf l-esekuzzjoni ta’ sentenza kontra tagħhom
sakemm tinqata’ kawża kostituzzjonali mibdija mirrikorrenti b’talba biex il-qorti tgħid illi s-sentenza ngħatat bi
ksur tad-drittijiet fondamentali tar-rikorrenti.
Is-sentenza li r-rikorrenti jridu jwaqqfu l-esekuzzjoni
tagħha kienet ingħatat fl-14 ta’ Novembru 1994 filkontumaċja tal-konvenuti (rikorrenti fil-proċeduri tallum) u
kienet ordnat l-iżgumbrament tagħhom minn proprjetà
immobiljari.
Fis-6 t’Ottubru 2000, billi sa dakinhar is-sentenza kienet
għadha ma ġietx esegwita, u billi kienu għaddew aktar
minn ħames snin minn meta ngħatat, l-atturi (intimati filPagna 1 minn 3
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proċeduri tallum) kienu talbu li l-qorti tagħtihom is-setgħa li
jmexxu għall-esekuzzjoni tas-sentenza. It-talba ntlaqgħet
b’dikriet mogħti fil-21 ta’ Marzu 2002.
Ir-rikorrenti
appellaw mid-dikriet iżda l-appell tagħhom kien miċħud
b’sentenza mogħtija mill-Qorti ta’ l-Appell fl-1 ta’ Frar
2005.
Ir-rikorrenti kienu fittxew ukoll illi jħassru s-sentenza ta’ l14 ta’ Novembru 1994 bil-proċedura tar-ritrattazzjoni
mibdija fit-23 ta’ April 2001, iżda din it-talba tagħhom
kienet miċħuda b’sentenza mogħtija fid-19 ta’ Jannar
2004.
Issa r-rikorrenti fetħu kawża kostituzzjonali b’talba illi lqorti tgħid illi s-sentenza ta’ l-14 ta’ Novembru 1994
ingħatat bi ksur tad-dritt fondamentali tagħhom għal smigħ
xieraq — għax igħidu illi ma kinux notifikati bl-atti — u
għat-tgawdija tal-beni tagħhom. Qegħdin jitolbu wkoll illi
din il-qorti twaqqaf l-esekuzzjoni tas-sentenza sakemm
tinqata’ l-kawża kostituzzjonali.
Dan il-provvediment
tallum huwa dwar din l-aħħar talba.
Kif juri l-iter tal-proċeduri kif imfisser fuq, kien hemm aktar
minn deċiżjoni ġudizzjarja waħda illi, effettivament, tat lillintimati s-setgħa li jmexxu għall-esekuzzjoni tas-sentenza
u dawn id-deċiżjonijiet issa huma res iudicata. Għalkemm
huwa minnu illi, fil-kompetenza kostituzzjonali tagħha, din
il-qorti għandha wkoll is-setgħa li tħoll lill-partijiet mir-rabta
ta’ res iudicata jekk dan ikun meħtieġ biex tagħti rimedju
kontra ksur ta’ dittijiet fondamentali, dan ma għandux isir
leġġerment, u żgur mhux qabel ma tkun ingħatat sentenza
li ssib illi tassew kien hemm dak il-ksur.
Allegazzjoni ex parte illi sar ksur ta’ dritt fondamentali ma
hijiex ekwivalenti għal sejbien ġudizzjarju ta’ ksur ta’
drittijiet fondamentali, u hija għal kollox inkompatibbli masserjetà tal-proċess ġudizzjarju u l-finalità ta’ res iudicata illi
sentenza tinżamm milli titwettaq għax xi ħadd jallega li
kien hemm ksur ta’ drittijiet fondamentali.
Fil-fehma ta’ din il-qorti, sentenzi li saru res iudicata
għandhom jitqiesu li jiswew u li ngħataw rite et recte
sakemm ma jintweriex mod ieħor. Għal din ir-raġuni, ittalba għas-sospensjoni ta’ l-esekuzzjoni, f’dan l-istadju,
ma tistax tintlaqa’.
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Il-qorti għalhekk tiċħad it-talba magħmula bir-rikors tal-10
ta’ Mejju 2005. L-ispejjeż ta’ dan l-episodju jkunu regolati
skond is-sentenza fuq il-meritu.
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