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1. Dan huwa provvediment dwar deżerzjoni ta’ appell taħt l-art. 963 talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Il-fatti relevanti seħħew
hekk:
2. Il-kawża ġiet deċiża fl-ewwel grad b’sentenza mogħtija mill-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili fil-11 ta’ Ottubru 2010. Minn dik is-sentenza appellaw
kemm l-attriċi u kemm is-soċjetà konvenuta St Albans Company
Limited.

L-appell tas-soċjetà ġie notifikat regolarment u ma hemm

ebda kwistjoni dwaru. L-appell tal-attriċi sar b’rikors tal-25 ta’ Ottubru
2010. Minkejja diversi tentativi ta’ notifika – l-aħħar wieħed fis-17 ta’
Marzu 2011 – il-konvenuti baqgħu ma ġewx notifikati b’dan ir-rikors ta’
appell. Dan l-aħħar tentativ ta’ notifika sar wara l-ħin legali.
3. L-appell ġie appuntat għas-smigħ għat-13 ta’ Jannar 2014; dehret lattriċi u l-avukat tagħha u deher ukoll l-avukat tal-konvenuti.

Il-

konvenuti ma dehrux. Ġie verbalizzat hekk:
“… … … deher Dr Pawlu Lia għal Louis Zammit u St Albans Co. Ltd.
[il-konvenuti] li iżda iddikjara li ma huwiex f'posizzjoni li jagħti ruħu
b’notifikat la bir-rikors tal-appell [tal-attriċi] u lanqas bl-avviż tas-smigħ u
bl-avviż għall-ħlas tal-kawtela.
“Il-qorti tiddiferixxi l-appell għan-notifika tar-rikors tal-appell ta’
Josephine Micallef lil Louis Zammit u lil St Albans Co. Ltd kif ukoll
għan-notifika tal-avviż tas-smigħ u tal-avviż għall-ħlas tal-kawtela, għat13 ta' Frar, 2014 fl-10.00 a.m., u jekk ikun il-każ għall-ftehim talappuntament.”

4. Wara din l-ewwel seduta saru żewġ tentattivi oħra ta’ notifika – wieħed
fis-17 ta’ Jannar 2014 u l-ieħor fit-23 ta’ Jannar 2014 – iżda għalxejn.
5. Fit-13 ta’ Frar 2014 imbagħad ġie verbalizzat hekk:
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“Meta ssejjaħ l-appell dehret l-appellanti Josephine Micallef assistita
minn Dr Chris Cilia.
“Deher il-konvenut Louis Zammit pro et noe assistit minn Dr Pawlu Lia.
“… … …
“Dr Pawlu Lia għall-klijenti tiegħu fiċ-ċirkostanzi jeċċepixxi d-deżerzjoni
tal-appell tal-attriċi minħabba li sallum baqgħet ma nnotifikat lil ebda
wieħed mill-konvenuti fil-proċeduri odjerni.
“Dr Chris Cilia ttratta l-eċċezzjoni sollevata.
“Fil-kors tat-trattazzjoni orali tiegħu Dr Chris Cilia talab li a tenur tassub-artikolu (3) tal-artikolu 963 jingħata żmien sabiex jipprova jagħlaq
il-proċeduri bil-miktub kemm jista’ jkun malajr bin-notifika ta’ dawk l-atti
li s’issa għadhom ma ġewx notifikati u jirrileva li din hi l-ewwel darba li
qed issir tali talba.
“Dr Pawlu Lia wieġeb għat-trattazzjoni ta’ Dr Chris Cilia.
“Louis Zammit, mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjoni tad-deżerzjoni
intavolata llum stess, għalih personalment u għal St Albans qed jagħti
ruħu b’notifikat bir-rikors tal-appell ta’ Josephine Micallef u bl-avviż tassmigħ tal-istess appell … u wkoll jagħti ruħu b’notifikat bl-avviż tassmigħ tal-appell ta’ St Albans Co Ltd kif ukoll bl-avviż tal-istess u blavviż tal-kawtela tal-appell ta’ St Albans Co. Ltd. u qed jingħata kopja
tal-atti rilevanti seduta stante.
“Il-qorti tiddiferixxi l-appell għall-provvediment fl-udjenza fuq l-eċċezzjoni sollevata llum dwar id-deżerzjoni għall-10 ta’ Marzu 2014 f’12.10
p.m. … … …”

6. L-art. 963 safejn huwa relevanti għall-każ tallum jgħid hekk:
“963. (1) … … … il-proċedura bil-miktub, f ’kull kawża, għandha tiġi
magħluqa, … … …, fil-qorti fi grad ta’ appell, fiż-żmien perentorju ta’
sena.
“(2) … … … iż-żmien jibda għaddej … … …, fil-qorti fi grad ta’ appell,
minn dak in-nhar tal-preżentata tar-rikors tal-appell għat-tħassir jew
tibdil tas-sentenza appellata.
“(3) Jekk, ukoll jekk ikunu għaddew iż-żminijiet perentorji msemmijin
fis-subartikolu (1), jinsab li l-proċeduri bil-miktub f’kawża m’humiex
magħluqa, il-qorti għandha għal darba waħda biss tagħti dawk lordnijiet li jidhrilha xierqa sabiex l-istess proċeduri jingħalqu kemm jista’
jkun malajr u sabiex jiġi evitat illi l-kawża tmur deżerta minħabba f’xi
nuqqas ta’ notifika jew minħabba f’xi nuqqas ta’ twettiq ta’ xi proċedura
jew formalità.”

7. Il-konvenuti jgħidu illi l-ordnijiet li jistgħu jingħataw darba waħda biss, li
jissemmew fis-sub-artikolu (3), ingħataw fit-13 ta’ Jannar 2014; l-attriċi
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tgħid illi dawk l-ordnijiet kienu għadhom ma ngħatawx sat-13 ta’ Frar
2014.
8. Fil-verità dawk l-ordnijiet ingħataw fit-13 ta’ Jannar 2014, meta l-qorti
iddifferiet l-appell “għan-notifika tar-rikors tal-appell ta’ Josephine
Micallef lil Louis Zammit u lil St Albans Co. Ltd”.
9. Id-deżerzjoni ma sseħħx jekk dak li tkun ordnat il-qorti biex tiġi evitata
d-deżerzjoni jitwettaq.

Fil-każ tallum l-attriċi fittxet li tagħmel dak li

ordnat il-qorti billi għal darbtejn fittxet illi tinnotifika lill-konvenuti. Dawn
iż-żewġ tentativi, iżda, kienu għal xejn, għax il-konvenuti baqgħu ma
ġewx notifikati, u kien biss meta l-konvenuti dehru minjeddhom,
għalkemm mhux notifikati, u laqgħu n-notifika illi l-appell seta’ jimxi.
Kien biss wara li kienu ressqu l-eċċezzjoni ta’ deżerzjoni, u bla ħsara
għal dik l-eċċezzjoni, illi l-konvenuti laqgħu n-notifika.
10. Tassew illi l-attriċi ma baqgħetx passiva wara t-13 ta’ Jannar 2014,
għax fittxet darbtejn li tinnotifika lill-konvenuti, u mhux ħtija tagħha li
dawk iż-żewġ tentativi ma rnexxewx.

Il-fatt iżda jibqa’ illi (i) il-liġi

tippermetti, eċċezzjonalment, illi “għal darba waħda biss” jingħataw
ordnijiet biex tiġi evitata d-deżerzjoni wara li jkun għadda ż-żmien
perentorju għall-għeluq tal-proċeduri bil-miktub, u, sat-13 ta’ Frar 2014,
meta ngħatat l-eċċezzjoni ta’ deżerzjoni, (ii) il-konvenuti kienu
għadhom ma ġewx notifikati, u (iii) wisq anqas ma kienu ngħalqu lproċeduri bil-miktub.

Jekk ngħidu li f’ċirkostanzi bħal dawn huma
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biżżejjed tentativi ripetuti ta’ notifika biex tiġi evitata d-deżerzjoni nkunu
qegħdin inxejnu n-natura eċċezzjonali tar-rimedju in extremis li jagħti lart. 963(3).
11. Fiċ-ċirkostanzi, u fid-dawl kemm tal-fatt illi, għal aktar minn sentejn u
disa’ xhur, wara r-referta negativa tas-17 ta’ Marzu 2011, kienet
baqgħet passiva, kemm tal-fatt illi għal aktar minn darba t-tentativi ta’
notifika bil-mezzi normali kienu fallew, u kemm ukoll tan-natura
eċċezzjonali tar-rimedju taħt l-art. 963(3), l-attriċi kien imissha fit-13 ta’
Jannar 2014 talbet illi n-notifika ssir bil-mezz tal-pubblikazzjoni u talaffissjoni. Tassew, kien imissha nqdiet b’dawn il-mezzi ġà mis-17 ta’
Marzu 2011, meta falla wkoll it-tentativ ta’ notifika wara l-ħin legali.
12. Il-qorti ma tistax ma tqisx b’severità n-nuqqas ta’ għaqal li wriet l-attriċi.
Huma l-atteġġjamenti bħal dawk tal-attriċi li jwasslu għal dewmien filproċeduri ġudizzjarji, u billi, għalkemm ikunu ikkontribwew għalih ilpartijiet stess, l-istat jibqa’ responsabbli għal dak id-dewmien, huwa
dmir tal-qorti illi tapplika b’riġorożità dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi talproċedura – fosthom l-istitut tad-deżerzjoni – maħsuba bħala
disinċentiv għad-dewmien dovut għal traskuraġni.
13. Billi għalhekk il-proċeduri bil-miktub baqgħu ma ngħalqux fiż-żmien
perentorju ta’ sena, u baqgħu ma ngħalqux wara l-ordni tal-qorti mogħti
fit-13 ta’ Jannar 2014, l-appell għandu jitqies deżert.
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14. Il-qorti għalhekk tilqa’ l-eċċezzjoni u tiddikjara l-appell deżert.

L-

ispejjeż ta’ dan l-episodju tħallashom l-attriċi.
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