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MALTA

QORTI TA' L-APPELL
ONOR. IMHALLEF -- AGENT PRESIDENT
GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF
ONOR. IMHALLEF
NOEL CUSCHIERI

Seduta tat-28 ta' Jannar, 2013
Appell Civili Numru. 1372/2000/3

Carmel u Rita konjuġi Camilleri
versus
Doreen Cardona u John Mary Cardona; u b’dikriet tat28 ta’ Jannar 2003 issejħu fil-kawża Raymond u Anna
konujuġi Martin
1.
Dan il-provvediment huwa dwar eċċezzjoni ta’ rikuża
tal-Imħallfin Giannino Caruana Demajo u Joseph R.
Micallef imressqa mill-konvenuta Doreen Cardona. Il-fatti
li wasslu biex tressqet din l-eċċezzjoni seħħew hekk:
2.
Il-kawża miftuħa mill-atturi b’ċitazzjoni tat-3 ta’ Lulju
2000 nqatgħet fl-ewwel grad b’sentenza mogħtija millPrim’Awla tal-Qorti Ċivili fid-9 ta’ Ottubru 2008. IlPagna 1 minn 3
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konvenuta Cardona appellat minn din is-sentenza b’rikors
tas-27 ta’ Ottubru 2008.
Il-Qorti tal-Appell
(b’kompożizzjoni differenti minn dik tallum) b’sentenza tat3 ta’ Diċembru 2010 laqgħet l-appell u ħassret is-sentenza
appellata.
3.
B’rikors magħmul taħt l-art. 811(e) u (f) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili l-atturi talbu illi l-appell
jinstema’ mill-ġdid wara li titħassar is-sentenza tat-3 ta’
Diċembru 2010. Din it-talba ntlaqgħet minn din il-qorti
b’sentenza tas-16 ta’ April 2012. Tnejn mit-tliet imħallfin
tal-Qorti tal-Appell li tat is-sentenza tas-16 ta’ April 2012
kienu ż-żewġ imħallfin li dwarhom issa tressqet leċċezzjoni ta’ rikuża.
4.
Dakinhar li ngħatat is-sentenza l-appell ġie appuntat
għad-9 ta’ Lulju 2012 biex jerġa’ jinstema’.
5.
Fit-30 ta’ Mejju 2012 il-konvenuta Cardona talbet
b’rikors li titħalla tressaq eċċezzjoni ulterjuri (li ma kinitx leċċezzjoni ta’ rikuża). Fid-9 ta’ Lulju 2012 il-partijiet
ittrattaw dwar din it-talba u l-appell ġie differit għall-15 ta’
Ottubru 2012 għall-provvediment.
6.
Fis-seduta tal-15 ta’ Ottubru 2012 fil-preżenza talavukati tal-partijiet ingħata l-provvediment li bih intlaqgħet
it-talba tal-konvenuta Cardona biex tressaq eċċezzjoni
ulterjuri u l-appell ġie differit għall-5 ta’ Novembru 2012.
B’nota tas-26 ta’ Ottubru 2012 il-konvenuta Cardona
ressqet l-eċċezzjoni ulterjuri kif awtorizzata bilprovvediment tal-15 ta’ Ottubru 2012.
7.
Fis-seduta tal-5 ta’ Novembru 2012 il-konvenuta
Cardona ressqet l-eċċezzjoni ta’ rikuża tal-imħallfin fuq
imsemmija “taħt l-art. 734(1)(d)(i) u (ii) billi dawn [limħallfin] kienu jifformaw parti mill-qorti li tat is-sentenza
tas-16 ta’ April 2012 li ordnat is-smigħ mill-ġdid tal-appell.
8.
L-art. 739 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili dwar meta tista’ tingħata l-eċċezzjoni ta’ rikuża tgħid
hekk:
«739. Ma tistax tingħata l-eċċezzjoni ta’ rikuża ta’ mħallef
meta r-rikużant, jekk ikun l-attur, ikun ġà fisser it-talba
tiegħu fis-smigħ tal-kawża, jew, jekk ikun il-konvenut, ikun
ġà ta l-eċċezzjonijiet tiegħu, kemm-il darba r-raġuni tarrikuża ma tkunx inqalgħet wara, jew ir-rikużant, jew lavukat tiegħu, ma jiddikjarax bil-ġurament li ma kienx jaf
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b’dik ir-raġuni jew li ma ndunax b’dik ir-raġuni fiż-żmien li
jmiss.»
9.
Dan ifisser illi l-eċċezzjoni ta’ rikuża għandha
tingħata fl-ewwel okkażjoni li tinqala’ raġuni għaliha, u
parti li tkun taf b’raġuni ta’ rikuża ma għandhiex tħalli li
jsiru atti oħra ta’ proċedura qabel ma tressaq dik leċċezzjoni.
10. Fil-każ tallum il-konvenuta Cardona kienet taf birraġuni għar-rikuża hekk kif ingħatat is-sentenza tas-16 ta’
April 2012 u għalhekk setgħet ressqet l-eċċezzjoni waqt lewwel dehra għas-smigħ tal-appell fid-9 ta’ Lulju 2012.
Minflok ressqet l-eċċezzjoni, iżda, il-konvenuta Cardona
mhux biss ippreżentat ir-rikors tat-30 ta’ Mejju 2012 biex
tressaq eċċezzjoni ulterjuri iżda kompliet ittrattat dwar irrikors fis-seduta tad-9 ta’ Lulju 2012, ħalliet li jingħata lprovvediment tal-15 ta’ Ottubru 2012 (minn qorti li żewġ
membri tagħha kienu l-imħallfin rikużati) u b’nota tas-26
ta’ Ottubru 2012 ressqet l-eċċezzjoni ulterjuri bla ma
ressqet ukoll l-eċċezzjoni ta’ rikuża; kien biss fil-5 ta’
Novembru 2012 li ressqet l-eċċezzjoni ta’ rikuża.
11. Għal dawn ir-raġunijiet l-eċċezzjoni ta’ rikuża
tressqet fi stadju meta ma setgħetx aktar tingħata.
12. Il-qorti għalhekk tiċħad l-eċċezzjoni ta’ rikuża u
tikkundanna lill-konvenuta Cardona tħallas l-ispejjeż
relativi.
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