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Agriproducts Limited
Versus
Keramit Holdins Limited u Carmel sive Lino Pisani
1.
Dan huwa provvediment fuq talba magħmula millkonvenuti b’rikors tat-12 ta’ Mejju 2010 biex jitħallew
iwieġbu għar-rikors maħluf għalkemm għalaq iż-żmien
mogħti għalhekk mil-liġi. L-attriċi wieġbet fit-28 ta’ Mejju
2010 u opponiet għat-talba.
2.
Il-konvenuti fissru illi hekk if saru jafu bil-kawża
mibdija kontriehom qabbdu avukat biex jagħmel dak
meħtieġ biex iwieġbu għat-talbiet tal-attriċi. L-avukat ħejja
l-atti tat-tweġiba u ġabar mingħand il-konvenuti l-ispejjeż
tar-reġistru sabiex ikun jista’ jippreżentahom, iżda qabel
ma dawn l-atti ġew preżentati missier l-avukat kien
aggredit minn terzi u kien ukoll f’perikolu tal-mewt.
Minħabba f’dak li ġara lil missieru, l-avukat naturalment
kellu ħwejjeġ oħra fuq moħħu u nesa illi l-atti, għalkemm
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imħejjija, baqgħu ma ġewx preżentati. Il-konvenuti, minnaħa l-oħra, kien mingħalihom illi sar dak kollu li kellu jsir.
3.
Fil-fehma tal-qorti n-nuqqas tal-konvenuti illi
jippreżentaw it-tweġiba fiż-żmien li tagħtihom il-liġi ma
kienx minħabba negliġenza jew għax riedu juru disprezz
lejn l-awtorità tal-qorti jew lejn l-atti ġudizzjarji. Fil-fatt ilkonvenuti nfushom għamlu dak li kellhom jagħmlu biex
iwieġbu għall-kawża billi jmorru għand avukat fi żmien utli,
u kien biss minħabba l-episodju trawmatiku fil-ħajja
personali tal-avukat illi t-tweġiba baqgħet ma ġietx
preżentata.
4.
F’dawn iċ-ċirkostanzi, il-qorti hija tal-fehma illi lkonvenuti jkunu qegħdin jiġu inġustament imċaħħda milljedd tagħhom għal smigħ xieraq jekk ma jitħallewx
jiddefendu ruħhom.
5.
Il-qorti għalhekk tilqa’ t-talba tal-konvenuti
magħmula bir-rikors tat-12 ta’ Mejju 2010 u tagħtihom issetgħa illi jwieġbu għar-rikors maħluf tal-attriċi fil-forma li
trid il-liġi fi żmien għoxrin jum millum.
Il-konvenuti
għandhom ukoll iħarsu u jagħmlu dak kollu li jgħid u jrid
id-dikriet tat-22 ta’ Frar 20101.
6.
Billi ċ-ċirkostanzi kollha relevanti ma kinux imfissra
sew fir-rikors tat-12 ta’ Mejju 2010, u għalhekk loppożizzjoni tal-attriċi kienet raġonevoli, huwa xieraq illi lispejjeż ta’ dan l-episodju jħallsuhom il-konvenuti.
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