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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tal-31 ta' Ottubru, 2008
Citazzjoni Numru. 1121/2006

Diane Vella, Theodore Vella u Charlotte Vella bħala
werrieta tal-mejjet missierhom Noel Vella
Versus
Medserv Operations Limited, ġà Medserv Limited
Din is-sentenza hija dwar eċċezzjoni ta’ nullità ta’ att
ġudizzjarju.
L-atturi b’rikors maħluf fissru illi b’sentenza fl-ismijiet Noel
Vella versus Edwin Vella nomine (ċitazzjoni numru
652/1995) mogħtija mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-15 ta’
Mejju 2000 u mwettqa mill-Qorti ta’ l-Appell fit-30 ta’ Ġunju
2004, is-soċjetà konvenuta kienet kundannata tħallas lil
Noel Vella, l-awtur ta’ l-atturi, il-pagi u bonus kollha dovuti
matul l-impjieg tiegħu magħha mis-7 ta’ Frar 1995 sat-13
ta’ Ottubru 2002. Jonqos issa illi s-somma tiġi likwidata
billi l-konvenuta, għalkemm imsejħa biex tersaq għallikwidazzjoni, baqgħet ma għamlet xejn.
L-atturi għalhekk talbu illi din il-qorti:
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1.
tillikwida s-somma dovuta lilhom bħala werrieta talmejjet Noel Vella kif imfisser fuq; u
2.
tikkundanna lill-konvenuta tħallashom is-somma
hekk likwidata, flimkien ma’ l-ispejjeż, fosthom dawk ta’ littra uffiċjali tat-18 t’April 2006, u l-imgħax nis-7 ta’ Frar
1995 sa meta jsir il-ħlas.
Is-soċjetà konvenuta ressqet l-eċċezzjoni, fost oħrajn, illi
r-rikors maħluf ma jiswiex billi ma jħarisx dak li jrid l-art.
156(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.
Kompliet tfisser din l-eċċezzjoni hekk:
Ir-rikors ġuramentat ta’ l-atturi ma jissodisfax l-elementi
tas-subartikolu (1) ta’ l-artikolu 156 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u senjatament il-kliem
riportat fil-paragrafu (d) tas-subartikolu (1) ta’ l-artikolu
156. Dan in-nuqqas jirrendi r-rikors ġuramentat, kif ukoll
il-proċediment kollu, null tant li, skond is-subartikolu (7) ta’
l-artikolu 156, ir-reġistratur ma kellux jaċċetta r-rikors
ġuramentat nieqes minn dawn l-elementi.
Din is-sentenza tallum hija dwar din l-eċċezzjoni.
L-art. 156 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili,
li fuqu qiegħda sserraħ l-eċċezzjoni s-soċjetà konvenuta,
fil-partijiet relevanti tiegħu jgħid hekk
156. (1) (d)
f’kull rikors ġuramentat għandu jkun
hemm stampat b’ittri ċari u preċiżi taħt l-intestatura talQorti dan il-kliem li ġej:
“Min jirċievi dan ir-rikors maħluf kontra tiegħu għandu
jippreżenta r-risposta maħlufa tiegħu fi żmien għoxrin (20)
jum mid-data tan-notifika, ċioè minn meta jirċeviha. Jekk
ma tiġix ippreżentata r-risposta maħlufa bil-miktub kif trid
il-liġi saż-żmien imsemmi, il-Qorti tgħaddi biex tagħti ddeċiżjoni skond il-liġi.
Għalhekk huwa fl-interess ta’ min jirċievi dan ir-rikors
maħluf li jkellem avukat bla dewmien sabiex il-Qorti tisma’
x’għandu xi jgħid fil-kawża.”
Fir-rikors ma kienx hemm il-kliem li jrid l-art. 156(1)(d).
Dwar l-eċċezzjoni ta’ nullità l-art. 789 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jgħid hekk:
789. (1) L-eċċezzjoni ta’ nullità ta’ l-atti ġudizzjarji tista’
tingħata (a) jekk in-nullità hija iddikjarata mil-liġi espressament;
(b) jekk l-att jinħareġ minn qorti mhux kompetenti;
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(ċ) jekk fl-att ikun hemm vjolazzjoni tal-forma meħtieġa
mil-liġi, ukoll jekk mhux taħt piena ta’ nullità, kemm-il
darba dik il-vjolazzjoni tkun ġiebet, lill-parti li titlob innullità, preġudizzju illi ma jistax jissewwa xort’oħra ħlief
billi l-att jiġi annullat;
(d) jekk l-att ikun nieqes minn xi partikolarità essenzjali
espressament meħtieġa mil-liġi:
Iżda dik l-eċċezzjoni ta’ nullità kif maħsuba fil-paragrafi
(a), (ċ), u (d) ma tkunx tista’ tingħata jekk dak in-nuqqas
jew vjolazzjoni jkunu jistgħu jissewwew taħt kull
disposizzjoni oħra tal-liġi.
Jistgħu jgħoddu għall-każ tallum il-paragrafi (ċ) u (d).
Jidher mill-ewwel, iżda, illi ma hemm ebda nullità taħt ilpara. (ċ) għax is-soċjetà konvenuta ma ġarrbet ebda
preġudizzju billi ma ngħatatx l-avviż li trid il-liġi: wieġbet
fiż-żmien li tagħti l-liġi u ressqet eċċezzjonijiet kemm
proċedurali u kemm fuq il-meritu. Il-jedd tad-difiża tagħha
b’ebda mod ma ttiefes. B’hekk il-qorti ma hix qiegħda
tgħid illi, li kieku l-konvenuta ma weġbitx fi żmien għoxrin
jum, ir-rikors kien jitqies li ma jiswiex, għax ir-rimedju kien
ikun li l-konvenuta tingħata aktar żmien biex twieġeb wara
li tkun ingħatat l-avviż li trid il-liġi, u mhux in-nullità ta’ l-att.
Jifdal li nqisu l-para. (d).
Ċertament fir-rikors hemm nuqqas ta’ “partikolarità
meħtieġa mil-liġi”, iżda l-partikolarità nieqsa hija waħda
“essenzjali”?
Il-liġi tal-proċedura hija maħsuba biex il-kawżi jimxu
b’ħeffa, effiċjenza, ekonomija u ħarsien tal-jeddijiet taddifiża u tal-prinċipji tal-ġustizzja naturali; ma humiex
maħsuba biex joħolqu ħtiġijiet purament formali li jservu
biss biex jagħtu parti mezz biex tevadi l-obbligi tagħha jew
biex taħli l-ħin.
Kull partikolarità li trid il-liġi tkun
“essenzjali” meta n-nuqqas tagħha jxekkel serjament u
irremedjabbilment xi wieħed jew aktar mill-għanijiet
leġittimi tal-liġi tal-proċedura msemmija fuq. Fil-każ tallum
ma hemm xejn minn dan, mhux biss għax in-nuqqas seta’
kien rimedjat, skond il-proviso ta’ l-art. 789(1), bi
provvediment taħt l-art. 173 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni
u Proċedura Ċivili, iżda multo magis għax lanqas għadu
meħtieġ provvediment bħal dak billi n-nuqqas ma ħalla
ebda konsegwenza ta’ preġudizzju għas-soċjetà
konvenuta.
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L-eċċezzjoni ta’ nullità hija għalhekk miċħuda. L-ispejjeż
ta’ dan l-episodju, iżda, għandhom iħallsuh l-atturi billi kien
provokat b’nuqqas tagħhom.
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