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MALTA

QORTI TA' L-APPELL
S.T.O. PRIM IMHALLEF
SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMHALLEF
NOEL CUSCHIERI

Seduta tat-22 ta' Frar, 2013
Appell Civili Numru. 107/2012/1

Agnes Zammit
v.
Raġistratur tal-Qorti (Malta), l-Avukat Dottor Carmelo
Galea,
Joseph Xuereb f’ismu proprju u bħala mandatarju
ta’ oħtu l-imsiefra Tarcisia Camilleri, Publius Xuereb,
Mary Cauchi, Michael Xuereb u Dr Mario Scerri
1.
Dawn huma proċeduri mibdija minn Agnes Zammit
[“ir-Rikorrenti”] b’rikors tas-16 ta’ Marzu 2012 taħt l-art. 64
tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili biex
tattakka taxxa ta’ drittijiet ġudizzjarji. Il-fatti huma dawn:
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2.
B’ittra uffiċjali tas-6 ta’ Jannar 2012 ir-Rikorrenti
ġiet notifikata b’taxxa ta’ drittijiet ġudizzjarji tal-kawża
Agnes Zammit v. Joseph Xuereb et li kienet kawża dwar
qsim ta’ proprjetà (ċitazzjoni numru 39/2006, ċeduta
b’nota fir-reġistru tal-Qorti tal-Appell fit-28 ta’ Settembru
2011) u ġiet imsejħa sabiex tħallas lill-konvenuti f’dik ilkawża [“il-Konvenuti”] d-drittijiet ġudizzjarji u t-taxxa fuq ilvalur miżjud kif murija fuq l-istess taxxa ta’ drittijiet
ġudizzjarji.
3.
Ir-Rikorrenti tgħid illi d-dritt tal-avukat kif muri fuq
taxxa informali maħruġa fis-17 ta’ Frar 2012 huwa ferm
inqas minn kif intaxxat fit-taxxa notifikata lilha bl-ittra
uffiċjali fuq imsemmija. Dak id-dritt kellu, fil-fehma tarRikorrenti, jiġi intaxxat taħt il-para. 13 u 16 tat-Tariffa E
mehmuża mal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili [“it-Tariffa E”]. Fit-taxxa notifikata lir-Rikorrenti rreġistratur intaxxa d-dritt tal-avukat tliet darbiet meta kellu
jintaxxa dritt wieħed li mbagħad jinqasam bejn il-partijiet.
4.
Ir-Rikorrenti għalhekk qieghda titlob illi din il-Qorti
tordna lir-Reġistratur tal-Qorti (Malta) [“ir-Reġistratur”]
jintaxxa mill-ġdid id-drittijiet billi jintaxxa dritt wieħed biss
ad valorem taħt il-para. 13 tat-Tariffa E fuq l-akbar somma
bejn l-attiv u l-passiv tal-proprjetà li kellha tiġi maqsuma, u
dak id-dritt jinqasam bejn il-partijiet kif jgħid il-para. 16 talistess Tariffa E.
5.
L-avukat Carmelo Galea u l-Konvenuti ħlief
Michael Xuereb wieġbu illi huma jaqblu mat-talba tarRikorrenti, b’dan iżda illi l-ispejjeż għandu jbatihom irReġistratur billi kien żball tiegħu li ħoloq il-ħtieġa għal din
il-proċedura.
6.
L-Avukat Mario Scerri (avukat tal-Konvenut
Michael Xuereb) ressaq eċċezzjoni ta’ nullità tar-rikors talappell, iżda irtira din l-eċċezzjoni waqt is-smigħ tal-appell.
Ressaq ukoll l-eċċezzjoni illi l-Qorti tal-Appell ma
għandhiex kompetenza fuq din il-vertenza, għax il-ħruġ ta’
taxxa huwa att tar-Reġistratur u mhux tal-Qorti li
quddiemha kienet il-kawża intaxxata, u għalhekk ilkompetenza tvesti fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili.
7.
Il-Konvenut Michael Xuereb ukoll ressaq leċċezzjoni ta’ nuqqas ta’ kompetenza tal-Qorti. Fil-meritu,
wieġeb ukoll illi t-taxxa inħadmet sew.
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8.
Id-Direttur, Qrati Ċivili u Tribunali [“id-Direttur”]
ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
9.
il-proċeduri safejn jolqtu lilu ma jiswewx għax
saru kontra entità – ir-Reġistratur tal-Qorti (Malta) – li ma
hijiex kontemplata fil-liġi, u għalhekk id-Direttur għandu
jinħeles mill-ħarsien tal-ġudizzju;
10.
il-kawża ma tiswiex ukoll għax ma saritx
quddiem Qorti kompetenti;
11.
it-taxxa nħadmet kif imiss; u
12.
bla ħsara għall-eċċezzjonijiet l-oħra, f’kull każ
id-Direttur ma għandux ibati spejjeż għax il-kawża hija
intempestiva billi hu kien dejjem dispost li jiddiskuti l-mod
kif inħadmet it-taxxa biex jiġu evitati kawżi inutli.
13.
B’rikors tal-15 ta’ Novembru 2012 ir-Rikorrenti
talbet illi titħalla tippreżenta kopja tat-taxxa informali
maħruġa fis-17 ta’ Frar 2012 li, għalkemm tissemma’
bħala dokument mehmuż mar-rikors tas-16 ta’ Marzu
2012 li bih inbdew dawn il-proċeduri, fil-fatt ma tinsabx filproċess.
14.
Billi l-eċċezzjoni ta’ inkompetenza tal-Qorti tolqot
is-setgħa ta’ din il-Qorti li tqis kemm ir-rikors tas-16 ta’
Marzu 2012 u kemm dak tal-15 ta’ Novembru 2012, din ilQorti sejra qabel xejn tqis din l-eċċezzjoni.
15.
Il-proċeduri nbdew quddiem din il-Qorti mhux bħala
appell minn deċiżjoni ta’ Qorti tal-ewwel grad, iżda għax ilkawża li dwarha nħarġet it-taxxa kienet qiegħda tinstema’
quddiem din il-Qorti meta ġiet ċeduta u nħarġet it-taxxa.
Iżda, kif jgħid l-art. 64(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili, “l-ispejjeż ġudizzjarji jiġu ntaxxati u
likwidati mir-reġistratur”, mhux mill-Qorti. Għalhekk, il-fatt
illi l-kawża kienet pendenti quddiem din il-Qorti ma jagħtix
kompetenza lil din il-Qorti.
16.
Lanqas ma jagħti kompetenza lill-Qorti l-art. 41 talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, li jgħid illi din
il-Qorti tisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-Prim’ Awla talQorti Ċivili u tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) filkompetenza superjuri tagħha, għax dan ma huwiex appell
minn dawk il-qrati. Lanqas ma huwa appell imsemmi flartikolu 6 tal-Liġi dwar il-Legati taż-Żwieġ, biex il-Qorti
jkollha kompetenza taħt l-art. 42 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Ukoll, ma hemm ebda
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disposizzjoni espressa ta’ xi liġi li tagħti kompetenza fuq
din il-materja kif jgħid l-art. 44 tal-istess Kodiċi.
17.
L-eċċezzjoni ta’ inkompetenza għalhekk għandha
tiġi milqugħa. Dan huwa wkoll kif ġie deċiż minn din ilQorti fis-sentenza mogħtija fid-29 ta’ Lulju 2004 in re
Emanuel Buttigieg nomine et v. Anthony Cauchi et, u fissentenzi l-oħra hemm imsemmija.
18.
Il-Qorti għalhekk tilqa’ l-eċċezzjoni, tgħid li ma
għandhiex kompetenza biex tisma’ u taqta’ din il-vertenza
u teħles lill-intimati mill-ħarsien tal-ġudizzju. L-ispejjeż
relattivi tħallashom ir-rikorrenti.

< Sentenza Finali >
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