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Seduta tad-19 ta' Frar, 2008
Citazzjoni Numru. 452/2006

Anna Ellul, Joseph u Carmelina konjuġi Ellul, Philip
Ellul, Charles u Carmen konjuġi Sammut
Versus
Anthony Caruana u Joseph Caruana
Din is-sentenza hija dwar eċċezzjoni ta’ nullità talproċeduri taħt l-art. 907(2) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili.
L-atturi talbu illi l-qorti tikkundanna lill-konvenuti
jiżgombraw minn kamra rurali li, b’sentenza tat-18 ta’ Frar
2004, kienet dikjarata li hija “proprjetà esklużiva ta’ latturi”. L-atturi kienu talbu wkoll illi l-kawża tinqata’ biddispensa tas-smigħ, taħt il-proċedura sommarja speċjali,
iżda l-qorti, b’dikriet tas-27 t’Ottubru 2006, ordnat illi lkawża timxi bil-proċedura ordinarja, u l-konvenuti ressqu
din l-eċċezzjoni, fost oħrajn:
Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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In-nullità ta’ din l-istanza skond l-art. 907(2) tal-Kap. 12 u
dan peress li fuq l-istess meritu kienet proposta l-kawża
529/05 fl-istess ismijiet quddiem il-Qorti tal-Maġistrati
(Malta) presjeduta mill-Maġistrat Dr Michael Mallia, u din
ġiet ċeduta fis-17 ta’ Mejju 2006 u ma tħallsux l-ispejjeż
tal-kawża qabel ġiet proposta din il-kawża.
Din is-sentenza tallum hija dwar din l-eċċezzjoni.
L-art. 907(2) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili jgħid hekk:
907. (2) Il-parti li tirrinunzja għall-atti għandha tħallas lispejjeż tal-kawża u hija ma tistax tibda kawża oħra għallistess ħaġa, qabel ma tkun fil-fatt ħallset dawk l-ispejjeż
lill-parti l-oħra.
Irriżulta illi tassew illi l-istess atturi kienu fetħu kawża oħra
kontra l-istess konvenuti bl-istess talba għal żgumbrament
mill-istess fond rurali1 u illi kienu ċedew dik il-kawża2; ma
hux kontestat ukoll illi l-ispejjeż ta’ dik il-kawża ma kinux
tħallsu mill-atturi3. Il-konvenuti issa qegħdin igħidu illi dak
in-nuqqas iġib in-nullità tal-kawża tallum.
Tassew illi l-art. 907(2) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili igħidi illi l-parti li tkun irrinunzjat għall-atti
ma tistax tibda kawża oħra għall-istess ħaġa qabel ma
tkun ħallset lill-parti l-oħra l-ispejjeż ta’ l-ewwel kawża.
Madankollu, dak in-nuqqas ma huwiex wieħed illi, taħt lart. 789 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili,
iġib in-nullità ta’ atti ġudizzjarji.
Għalhekk, għalkemm is-smigħ tal-kawża dwar it-talbiet ta’
l-atturi ma jistax jinbeda qabel ma dawn ikunu ħallsu lispejjeż ta’ l-ewwel kawża, il-konsegwenza tkun mhux illi
jitħassru l-atti iżda illi l-kawża tibqa’ sine die sakemm lispejjeż ikunu tħallsu.
Il-qorti għalhekk tiddifferixxi l-kawża sine die b’dan illi lkawża ma terġax titqiegħed fuq il-lista għas-smigħ qabel
ma l-atturi juru illi ħallsu lill-konvenuti l-ispejjeż tal-kawża
numru 529/2005 quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta).
Tikkundanna lill-atturi jħallsu wkoll l-ispejjeż ta’ dan lepisodju.
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Fol. 17.
Fol. 18.
Fol. 22.

Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

