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Seduta tat-18 ta' Jannar, 2008
Citazzjoni Numru. 983/1991/1

Joseph Vella
Versus
Giuseppe Maria sive Joseph Galea; u b’dikriet tas-17
ta’ Mejju 2002 l-atti tal-kawża ġew trasfużi fl-ismijiet ta’
Maricia, Joseph u Joan aħwa Galea u Rose armla ta’ listess Joseph Galea
Din is-sentenza hija dwar eċċezzjoni ta’ rikuża li ngħatat
mill-attur waqt is-seduta tas-7 ta’ Diċembru 2007 u li hija
hawn miġjuba verbatim:
L-Av. Robert Mangion għall-attur … … … in vista taddeċiżjoni mogħtija minn din il-qorti kif presjeduta fil-kawża
Joseph Galea et vs Joseph Vella (ċitazzjoni numru
289/1990) fit-30 ta’ Ottubru 2007 kif ukoll tad-deċiżjoni
preliminari ġie trattat u deċiż l-istess meritu li jinsab
kontemplat fit-tieni talba attriċi tal-kawża odjerna, jitlob
b’referenza
għall-artikolu
734(1)
[tal-Kodiċi
ta’
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Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili] illi din l-onorabbli qorti
kif presjeduta tirrikuża ruħha ossia tastjeni milli tieħu
konjizzjoni ulterjuri tal-kawża odjerna u f’dan is-sens
jagħmel referenza għad-dikriet ta’ rikuża mogħti fit-22 ta'
Mejju, 2002 fil-kawża Frankie Refalo vs Jason
Azzopardi (ċitazzjoni numru 1365/1992), Prim’Awla Qorti
Ċivili, fejn ġie trattat rikuża f’ċirkostanzi simili.
Il-fatti li wasslu biex ingħatat din l-eċċezzjoni seħħew
hekk:
Din il-kawża tallum u dik mibdija biċ-ċitazzjoni numru
289/1990, li tissemma fl-eċċezzjoni, li huma bejn l-istess
partijiet ħlief illi l-attur f’kawża huwa konvenut fl-oħra,
imxew flimkien, quddiem l-istess imħallef, sakemm
inqatgħet il-kawża l-oħra fit-30 ta’ Ottubru 2007. Iż-żewġ
kawżi huma dwar kuntratt ta’ appalt li kien maħlul millkonvenut tallum.
Fil-kawża l-oħra, fejn Galea, il-konvenut tallum, kien lattur, dan talab inter alia illi l-qorti tgħid illi kien bi ħtija ta’
Vella, l-attur tallum u konvenut fil-kawża l-oħra, illi l-appalt
ma twettaqx u għalhekk kellu jinħall. I-qorti, f’sentenza in
parte li kienet tat fis-27 ta’ Ġunju 2003, kienet laqgħet din
it-talba u qalet illi l-appalt inħall bi ħtija ta’ Vella.
Fil-kawża tallum Vella, l-attur, qiegħed jitlob inter alia, illi
din il-qorti tgħid illi kien Galea illi “bi ksur tal-kuntratt ta’
appalt” mexa “abużivament u unilateralment”. Għalhekk,
qiegħed igħid issa l-attur fl-eċċezzjoni ta’ rikuża, ladarba
quddiem il-qorti li hija presjeduta mill-istess imħallef li
qiegħed jippresjedi l-qorti llum, “ġie trattat u deċiż l-istess
meritu li jinsab kontemplat fit-tieni talba attriċi tal-kawża
odjerna”, l-imħallef għandu jastjeni jew jiġi rikużat.
Din l-eċċezzjoni, fil-fehma tal-qorti, hija ħażina, għax
ladarba bejn l-istess partijiet ġie deċiż l-istess meritu –
dwar min kien jaħti għala kellu jinħall l-appalt – din il-qorti
issa hija marbuta b’dik id-deċiżjoni f’din il-kawża wkoll,
ikun min ikun l-imħallef li jippresjediha. Għalhekk, ma hux
il-każ illi l-imħallef ta l-fehma tiegħu dwar meritu li għad
irid jagħti deċiżjoni dwaru, iżda huwa l-każ li ta deċiżjoni li
torbot kemm lill-partijiet u kemm lil din il-qorti, sakemm ma
tinqalibx b’deċiżjoni tal-Qorti ta’ l-Appell.
Ma hemm ebda xebh bejn is-sitwazzjoni fil-kawża tallum u
din in re Frankie Refalo vs Jason Azzopardi imsemmija
fl-eċċezzjoni.
Fil-każ tallum, il-qorti tat deċiżjoni
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f’sentenza;
fil-każ ta’ Refalo u Azzopardi, ma tatx
deċiżjoni fis-sentenza iżda biss “tat parir fuq il-meritu billi
esprimiet opinjoni”, u dan għamlitu “fi stadju bikri u
preliminari” meta “ma kienx meħtieġ li jiġi ulterjorment
indagat il-meritu f’dak l-istadju”.
Fi kliem ieħor, fil-kawża ta’ Refalo u Azzopardi l-qorti
kienet fissret il-fehma tagħha dwar meritu li ma ġiex deċiż,
waqt illi fil-każ tallum il-qorti tat deċiżjoni dwar il-meritu.
Barra minn hekk, b’analoġija ma’ dak li jgħid u jrid l-art.
739 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, din leċċezzjoni kien imissha ngħatat minnufih wara s-sentenza
tas-27 ta’ Ġunju 2003, u mhux f’dan l-istadju, aktar minn
erba’ snin wara.
Il-qorti għalhekk tiċħad l-eċċezzjoni ta’ rikuża. L-ispejjeż
ta’ dan l-episodju jħallashom l-attur.
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