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Il-Qorti:

Dan huwa provvediment dwar talba magħmula millkumpannija mħarrka b’rikors imressaq minnha fit-23 ta’
Lulju, 2012, u li bih u għar-raġunijiet hemm imsemmijin,
talbet li din il-Qorti ssib li ma kenitx saret qatt in-notifika
tagħha bl-atti tal-kawża kif titlob il-liġi u biex b’hekk
tagħtiha żmien biex tressaq il-kontestazzjoni tal-kawża
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miftuħa kontra tagħha mill-kumpannija attriċi f’Awissu tal2011;
Illi bi Tweġiba mressqa fis-7 ta’ Diċembru, 20121, ilkumpannija attriċi qalet li n-notifika tal-parti l-oħra kienet
saret sewwa u li ma hemm l-ebda raġuni tajba għaliex ilkumpannija mħarrka għandha titħalla tressaq Tweġiba
Maħlufa;
Illi mill-atti tal-kawża joħroġ li fit-8 ta’ Awissu, 2011, ilkumpannija attriċi fetħet din il-kawża fejn talbet li l-Qorti
ssib lill-kumpannija mħarrka ħatja ta’ ksur ta’ appalt bla
raġuni tajba fil-liġi minħabba nuqqas ta’ twettiq tal-istess,
konsistenti fl-istallazzjoni ta’ lift f’binja tal-istess
kumpannija attriċi u li ssib lill-istess kumpannija mħarrka
responsabbli għad-danni li ġabitilha minħabba dak innuqqas u tħallasha dawk id-danni hekk likwidati mill-Qorti.
Talbet ukoll biex, f’każ li l-kumpannija mħarrka tonqos li
ttemm l-appalt mogħti lilha fiż-żmien determinat, il-Qorti
tħoll il-kuntratt tal-appalt u tawtoriżżaha biex ittemm ixxogħlijiet meħtieġa bi spejjeż għall-istess kumpannija
mħarrka;
Illi b’degriet tat-18 ta’ Awissu, 20112, din il-Qorti ordnat innotifika tal-atti tal-kawża u tal-Avviż tas-Smigħ lillkumpannija mħarrka u tat direttivi lill-kumpannija attriċi
dwar it-tressiq tal-provi min-naħa tagħha;
Illi minkejja tliet tentativi fi żmien ta’ ftit ġimgħat, ilkumpannija attriċi ma seħħilhiex tinnotifika lill-kumpannija
mħarrka fl-indirizz imsemmi minnha fir-Rikors Maħluf.
B’degriet mogħti fis-17 ta’ Novembru, 20113, il-Qorti
awtoriżżat lill-kumpannija attriċi tinnotifika lill-kumpannija
mħarrka bil-meżż maħsub fl-artikolu 187(5) tal-Kapitolu 12
tal-Liġijiet ta’ Malta, ukoll bil-pubblikazzjoni f’ġurnal lokali
wieħed fl-ilsien Malti. Saret notifika bl-affissjoni fl-Għassa
tal-Pulizija u fl-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali relattiv, iżda ma
saritx l-affissjoni fis-sede tal-kumpannija mħarrka. Saret
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ukoll il-pubblikazzjoni fil-Gażżetta tal-Gvern4 u f’ġurnal
lokali5;
Illi b’degriet mogħti minn din il-Qorti waqt is-smigħ tal-10
ta’ Mejju, 20126, din il-Qorti sabet li l-kumpannija mħarrka
kienet ġiet notifikata kif imiss u li kienet waqgħet
kontumaċi minħabba li ma kenitx ressqet Tweġiba
Maħlufa fiż-żmien mogħti mil-liġi għal dan;
Illi b’rikors imressaq minnha fit-12 ta’ Lulju, 20127, u meta
l-kawża kienet tħalliet għas-sentenza dwar l-ewwel tliet
talbiet attriċi, il-kumpannija mħarrka talbet lil din il-Qorti
tħalliha tiġġustifika l-kontumaċja tagħha, filwaqt li tenniet li
kienet qiegħda tirriżerva l-pożizzjoni tagħha dwar is-siwi
tan-notifika.
Qabel ma l-Qorti kienet laħqet tat ilprovvediment dwar l-imsemmi rikors, il-kumpannija
mħarrka ressqet ir-rikors li dwaru qiegħed jingħata dan ilprovvediment;

Ikkunsidrat:
Illi l-kumpannija mħarrka tgħid li n-notifika ma saritx kif
imiss għaliex tqis li ma tħarisx dak li jitlob l-artikolu 187(5)
tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, billi ma twaħħlitx kopja
tal-atti mal-bieb tal-post fejn tmexxi n-negozju tagħha.
Hija tisħaq li l-kumpannija attriċi kienet taf b’dan il-post
għaliex mill-provi dokumentali mressqa mill-istess
kumpannija, dak il-post jissemma, minkejja li ma kienx luffiċċju reġistrat tagħha. Hija żżid tgħid ukoll li n-notifika
bil-pubblikazzjoni ma saritx lanqas kif ordnat fid-degriet
tas-17 ta’ Diċembru, 2011, billi l-kumpannija attriċi ġabet lavviż f’ġurnal lokali fl-ilsien ingliż, meta d-degriet jgħid li
kellu jidher f’ġurnal fl-ilsien Malti. Ittemm tgħid li lanqas ilpubblikazzjoni fil-Gażżetta tal-Gvern ma saret skond ma
titlob il-liġi, għaliex is-silta li dehret fil-pubblikazzjoni
relattiva ta’ dik il-Gażżetta ssemmi biss l-ewwel talba
attriċi u mhux ukoll it-talbiet attriċi l-oħrajn;
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Illi l-kumpannija attriċi twarrab dawn l-ilmenti bħala fiergħa
u tisħaq li l-kumpannija mħarrka qiegħda tfettaq għax
kienet taf bil-kawża minkejja dawn in-nuqqasijiet;
Illi l-proċedura ta’ notifika ta’ atti ġudizzjarji ta’ korp li jkollu
personalita’ ġuridika distinta hija mfissra fl-artikolu 187(4)
tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. F’dak il-każ, biex notifika
jitqies li saret sewwa, jeħtieġ jintwera li jew (a) tħalliet
kopja tal-att fl-uffiċċju reġistrat, fl-uffiċċju ewlieni, jew filpost tan-negozju jew fl-indirizz postali, f’idejn persuna li
jkollha r-rappreżentanza ġuridika ta’ dak il-korp, jew
segretarju tal-kumpannija, jew persuna oħra awtoriżżata
bil-miktub; jew (b) f’idejn xiħadd mill-imsemmija persuni,
imma billi titħalla f’idejn membru tal-familja jew tad-dar
jew f’idejn wieħed fis-servizz ta’ persuna bħal dik jew ta’
prokuratur tagħha, jew f’idejn persuna awtoriżżata minn
persuna bħal dik biex tirċievi l-posta tagħha, fil-post fejn
dik il-persuna tkun toqgħod jew taħdem jew fil-post taxxogħol jew fl-indirizz postali tagħha;
Illi f’dan il-każ, il-mod ta’ notifika kif imsemmi hawn fuq ma
ħalliex ir-riżultat mixtieq għaliex, fit-tliet tentativi ta’
notifika, kull darba r-riferta kienet tgħid li l-post imsemmi
fil-Mosta (li, x’aktarx huwa l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat talkumpannija mħarrka) ma nstabx. Kien għalhekk li lkumpannija attriċi kellha ddur għall-proċedura maħsuba flartikolu 187(5) tal-istess Kodiċi;
Illi din il-Qorti, ssib li l-pretensjoni tal-kumpannija mħarrka
hija tajba. Fi kwestjoni teknika bħalma hija n-notifika talatti, jeħtieġ li dak il-pass fit-tmexxija ta’ kawża jitwettaq kif
imiss u skond ma titlob il-liġi. Nuqqas bħal dan tant huwa
ta’ gravita’ tali li l-liġi proċedurali nnifisha tagħtih bħala
waħda mir-raġunijiet li bih sentenza tista’ titħassar u lkawża tinstama’ mill-ġdid8. Fil-każ tal-lum, il-Qorti tagħraf
li (i) ma saret qatt notifika bl-affissjoni mal-post talkumpannija mħarrka, la mal-uffiċċju fejn hija tmexxi nnegozju tagħha u lanqas mal-uffiċċju reġistrat; (ii) li s-silta
miġjuba fil-Gażżetta tal-Gvern tassew ma tirriflettix it8
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talbiet kollha tal-kumpannija attriċi b’mod li tissoddisfa rrekwiżit ta’ l-liġi; u (iii) għaliex il-proċess tal-pubblikazzjoni
ma qagħadx għal dak ordnat minn din il-Qorti fid-degriet
tagħha tas-17 ta’ Novembru, 2011;
Illi għalhekk, il-Qorti qiegħda ssib li ladarba joħorġu dawn
in-nuqqasijiet, ma jistax jitqies li l-kumpannija mħarrka
waqgħet kontumaċi, għaliex l-istat tal-kontumaċja
jippreżumi li jkun twettaq kif imiss il-proċess ta’ notifika talatti;
Illi għalhekk il-Qorti ssib li hemm lok biex, għall-finijiet talartikolu 230 tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, tibdel
contrario imperio wkoll id-degriet tagħha fejn iddikjarat li lkumpannija mħarrka kienet waqgħet kontumaċi;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda tipprovdi dwar irrikors imressaq mill-kumpannija mħarrka tat-23 ta’ Lulju,
2012 billi:
Tilqa’ l-ewwel talba u ssib li l-istess kumpannija mħarrka
ma kenitx notifikata kif imiss bl-atti tal-kawża;
Tħassar contrario imperio d-degriet tagħha tal-10 ta’
Mejju, 2012, safejn kienet sabet li l-istess kumpannija
mħarrka kienet baqgħet kontumaċi; u
Tilqa’ t-tieni talba billi tagħti lill-kumpannija mħarrka
għoxrin (20) jum millum biex tressaq it-Tweġiba Maħlufa
tagħha għat-talbiet tal-kumpannija attriċi.

< Sentenza In Parte >
---------------------------------TMIEM---------------------------------

Pagna 5 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

