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1.

Dan huwa appell tal-konvenut minn provvediment mogħti fis-16 ta’
April 2013 mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni Superjuri,
Sezzjoni Ġenerali, li ċaħdet talba tal-konvenut biex titneħħa millinkartament it-tweġiba tal-attriċi għall-kontro-talbiet tal-konvenut għax
il-konvenut igħid illi dik it-tweġiba ġiet preżentata wara li għadda żżmien mogħti mil-liġi għalhekk.

2.

Il-fatti relevanti seħħew hekk: L-attriċi fetħet kawża kontra l-konvenut
b’rikors maħluf preżentat fis-27 ta’ Diċembru 2011. B’dikriet tad-29 ta’
Awissu 2012 il-qorti ordnat illi l-kawża titqiegħed fuq il-lista’ tat-2 ta’
Ottubru 2012 sabiex tinstema’. L-avviż tas-smigħ ġie notifikat lill-attriċi
fil-5 ta’ Settembru 2012, u r-rikors maħluf u l-avviż tas-smigħ ġew
notifikati lill-konvenut fit-12 ta’ Settembru 2012.

Il-konvenut wieġeb

għar-rikors fl-24 ta’ Settembru 2012 u għamel ukoll rikonvenzjoni1. Ittweġiba bil-kontro-talbiet ġiet notifikata lill-attriċi fis-26 ta’ Settembru
2012. L-attriċi mbagħad wieġbet għall-kontro-talbiet fil-15 ta’ Ottubru
2012, wara li l-kawża kienet ġà nstemgħet l-ewwel darba fit-2 ta’
Ottubru 2012.
3.

L-artt. 158 u 398 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili,
safejn huma relevanti għall-każ tallum, igħidu hekk:

1

Ir-rikonvenzjoni ma saritx “fir-risposta bil-miktub għar-rikors ġuramentat”, kif irid l-art. 398(1) talKodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, iżda f’att separat. Madankollu ma tressqet ebda
eċċezzjoni dwar il-validità tar-rikonvenzjoni.
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“158. (1) Il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta ġuramentata tiegħu
fi żmien għoxrin jum mid-data tan-notifika, kemm-il darba ma jkunx se
jammetti t-talba.
“... ... ...
“(13) Minkejja d-disposizzjonijiet ta’ qabel dan l-artikolu, meta l-qorti
tkun stabbiliet jum għas-smigħ tal-kawża qabel iż-żmien stabbilit biex
tiġi ppreżentata r-risposta ġuramentata skont dan l-artikolu, il-konvenut
għandu jippreżenta r-risposta ġuramentata mhux iktar tard mill-ħin li fih
il-kawża tkun se tinstema’ l-ewwel darba, u jista’ wkoll jippreżentahom
quddiem il-qorti f’dik is-seduta u jinnotifika kopja tagħhom lill-attur billi
jagħti kopja lilu jew lill-avukat tiegħu f’dik l-istess seduta.
“398. (2) ... ... ... il-konvenut għandu, dwar il-kontro-talba, jħares,
kemm jista’ jkun, ir-regoli stabbiliti b’dan il-Kodiċi jew b’xi liġi oħra għallatt proċedurali li bih il-proċedimenti kienu l-ewwel inbdew.
“(3) Meta l-proċedimenti jkunu b’rikors ġuramentat, kontro-talba
magħmula fir-risposta ġuramentata tkun tiswa daqs preżentata ta’
rikors ġuramentat dwar dik it-talba, li għandha tiġi notifikata lill-attur, li
għandu jipproċedi daqslikieku kien il-konvenut dwarha; … … ...”
4.

Billi l-attriċi ma kinitx ippreżentat it-tweġiba tagħha mhux aktar tard
mill-ewwel jum ta’ smigħ tal-kawża, jew waqt dak is-smigħ, il-konvenut
b’rikors tad-9 ta’ Novembru 2012 talab illi l-qorti “tiddikjara lill-attriċi
rikonvenuta bħala kontumaċi kwantu għar-risposta tagħha għallkontro-talba” u “tordna l-isfilz tar-risposta”. L-attriċi wieġbet għal dan irrikors fit-23 ta’ Novembru 2012.

5.

Bi provvediment tas-16 t’April 2013 l-ewwel qorti ċaħdet it-talba talkonvenut u ordnat li jitkompla s-smigħ tal-kawża wara li għamlet dawn
il-konsiderazzjonijiet:

“Illi fl-ewwel seduta ffissata għas-smigħ, cioè fis-seduta tat-2 t’Ottubru
2012, fejn dehru l-partijiet flimkien mal-konsulent legali tagħhom,
Anthony Xuereb ma solleva xejn rigward in-nuqqas ta’ prezentata sa
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dakinhar tar-risposta ġuramentata ta’ Helen Milligan għall-kontro-talba
tiegħu u ma ġie verbalizzat xejn rigward dan. B’hekk jista’ jitqies li
Anthony Xuereb impliċitament irrinunzja għall-fatt li sa dakirhar ma
kinitx għadha ġiet preżentata r-risposta ġuramentata ta’ Helen Milligan
għall-kontro-talba tiegħu.”
6.

Il-konvenut appella minn din id-deċiżjoni b’rikors tal-10 ta’ Ġunju 2013
wara li ngħata permess jagħmel hekk b’dikriet tal-4 ta’ Ġunju 2013.
Essenzjalment, għalkemm ir-rikors tal-appell fih tmintax-il paġna
b’osservazzjoniiet fil-biċċa l-kbira tagħhom irrelevanti, l-aggravju tiegħu
huwa illi l-ewwel qorti kellha tapplika l-art. 158(13) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

7.

Huwa minnu illi, kif sewwa jgħid il-konvenut, hu ma setax, waqt l-ewwel
seduta, joġġezzjona għall-preżentata tat-tweġiba tal-attriċi ladarba sa
dakinhar kienet għadha ma ġietx preżentata; u għalhekk ir-raġunament
tal-ewwel qorti – li n-nuqqas ta’ oġġezzjoni tal-konvenut jiswa bħala
rinunzja taċita – ma huwiex għalkollox konvinċenti. Fil-fehma ta’ din ilqorti, ir-raġuni għala kellha tiġi miċħuda t-talba tal-konvenut hija oħra.

8.

Il-liġi trid illi fl-att li bih tinbeda kawża l-konvenut jingħata avviż dwar ilkonsegwenzi li jista’ jkollu n-nuqqas tiegħu li jwieġeb fil-forma u fiżżmien li trid il-liġi.

Dan l-avviż jingħata mill-attur stess, fl-att li bih

tinbeda l-kawża, fil-forma li jrid l-art. 156(1)(d):

““Min jirċievi dan ir-rikors maħluf kontra tiegħu għandu jippreżenta rrisposta maħlufa tiegħu fi żmien għoxrin (20) jum mid-data tan-notifika,
cioè minn meta jirċeviha. Jekk ma tiġix ippreżentata r-risposta maħlufa

Pagna 4 minn 6
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza
bil-miktub kif trid il-liġi saż-żmien imsemmi, il-Qorti tgħaddi biex tagħti
d-deċiżjoni skont il-liġi.
“Għalhekk huwa fl-interess ta’ min jirċievi dan ir-rikors maħluf li jkellem
avukat bla dewmien sabiex il-Qorti tisma’ x’għandu xi jgħid fil-kawża.”
9.

Dan l-avviż ma huwiex biss formalità u, jekk il-parti li għandha twieġeb
ma tingħatax dan l-avviż, ma tistax titqies kontumaċi jekk ma tweġibx.

10. Billi mbagħad l-art. 398(2) jrid illi “il-konvenut għandu, dwar il-kontro-

talba, jħares, kemm jista’ jkun, ir-regoli stabbiliti b’dan il-Kodiċi jew b’xi
liġi oħra għall-att proċedurali li bih il-proċedimenti kienu l-ewwel
inbdew”, il-konvenut għandu jagħti l-istess avviż fit-tweġiba li biha
jagħmel ir-rikonvenzjoni.
11. Fil-fatt il-konvenut irriproduċa dan l-avviż fit-tweġiba tiegħu, iżda ma

immodifikahx biex jirrefletti l-fatt illi l-attriċi kellha twieġeb, mhux “fi
żmien għoxrin (20) jum mid-data tan-notifika”, iżda sat-2 ta’ Ottubru
2012. Meta ippreżenta t-tweġiba bir-rikonvenzjoni fl-24 ta’ Settembru
2012, il-konvenut kien ġà jaf, għax kien ġà ġie notifikat bl-avviż tassmigħ fit-12 ta’ Settembru 2012, illi l-kawża kellha tinstema’ fit-2 ta’
Ottubru 2012, i.e. inqas minn għoxrin jum wara. Għalhekk, kellu dmir
javża lill-attriċi illi kellha twieġeb, mhux fi żmien għoxrin jum, iżda sat-2
ta’ Ottubru 2012. L-avviż li ngħatat, li jgħidilha li kellha għoxrin jum
biex twieġeb, qarraq bl-attriċi u għalhekk ma tistax titqies kontumaċi
jekk wieġbet fiż-żmien indikat lilha fl-avviż.
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12. Għal din ir-raġuni għamlet sew l-ewwel qorti illi ma ordnatx illi t-tweġiba

tal-attriċi titneħħa mill-inkartament. Il-qorti għalhekk tiċħad l-appell talkonvenut u, għalkemm għal raġunijiet oħra, tikkonferma d-deċiżjoni talewwel qorti.

L-ispejjeż ta’ dan l-episodju, kemm tal-ewwel grad u

kemm tal-appell, iħallashom il-konvenut.
13. Il-Qorti

tordna

li

l-atti

jintbagħtu

lura

lill-ewwel

Qorti

għall-

kontinwazzjoni.
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