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Dan huwa degriet għall-finijiet tal-artikolu 173 tal-Kapitolu 12 talLiġijiet ta’ Malta fuq talba magħmula mill-avukat difensur tal-imħarrek waqt issmigħ tas-16 ta’ Marzu, 20041, biex din il-Qorti tħassar contrario imperio ddegriet tagħha tal-5 ta’ Frar, 2004, li bih u fuq talba tal-atturi reġgħet qegħdet
il-kawża fuq il-lista tas-smigħ wara li kienet neħħietha minn fuq il-listi tas-smigħ
b’degriet tat-28 ta’ Jannar, 2004;

Illi l-imħarrek isejjes it-talba tiegħu fuq l-allegazzjoni li, għallkuntrarju ta’ dak li tipprovdi l-liġi, l-atturi ma kinux ħallsu d-dritt tal-avukat
tiegħu qabel il-jum stabilit għas-smigħ mill-ġdid tal-kawża2;

Illi għal din it-talba, l-atturi opponew billi jisħqu li r-rikors biex ilkawża terġa’ titqiegħed mill-ġdid fuq il-lista sar fiż-żmien li trid il-liġi u li d-dritt
tar-Reġistru kien imħallas sa dak inhar tal-preżentata tar-rikors; fuq kollox
huma ma jikkontestawx l-ammont ta’ dritt dovut lill-avukat tal-imħarrek sa dan
l-istadju tal-kawża;

Illi din il-Qorti tinnota li għalkemm ordnat li ssir il-komunika lirReġistratur tal-Qrati Ċivili tal-verbal tas-smigħ tas-16 ta’ Marzu, 2004, u dan
ġie debitament notifika bih, l-istess Reġistratur ma deherlux li kellu jressaq
nota u kummenti dwar il-każ;

Illi l-Qorti tinnota wkoll li huwa minnu li mehmuż mar-Rikors għarri-appuntament, kien hemm riċevuta maħruġa mir-Reġistru tal-Qorti li juri li lħlas tal-ispejjeż tar-Reġistru kien twettaq qabel jew flimkien mal-preżentata
tar-Rikors;
1
2

Paġ. 97 tal-proċess
Art. 199(3) tal-Kap 12
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Illi m’huwiex kontestat li, sa dak inhar li l-kawża reġgħet tqegħdet
fuq il-lista tas-smigħ u reġgħet issejħet, d-drittijiet tal-avukat tal-imħarrek ma
kinux għadhom tħallsu mill-atturi;

Illi madankollu ma jirriżultax jekk fiż-żmien utli li l-atturi kellhom
biex iressqu r-rikors għall-appuntament mill-ġdid tal-kawża jew sal-jum li fih ilkawża reġgħet issejħet wara li tqegħdet mill-ġdid fuq il-listi, kinitx inħarġet
taxxa ġudizzjarja formali b’tismija tad-drittijiet kollha relattivi. It-taxxa li tinsab
mehmuża mal-qoxra tal-proċess la għandha data u lanqas l-isem tal-persuna li
fuq talba tagħha nħarġet;

Illi l-Qorti tifhem li r-regoli tal-proċedura huma maħsuba biex
jiggwidaw lill-partijiet biex ikollhom garanzija ta’ smigħ xieraq u b’ħarsien taljeddijiet kollha tagħhom fil-kawża. Din il-Qorti ma tħarisx b’favur lejn l-użu talproċedura biex issikket lil xi parti jew twaqqaf il-mixi ‘l quddiem ta’ kawża meta
ma jkunx hemm biżgħa fondat ta’ ħsara jew preġudizzju għall-parti li tkun
invokat ir-regola proċedurali partikolari;

Illi fil-każ preżenti l-Qorti tqis li l-inċertezza dwar iċ-ċirkostanzi tannuqqas ta’ ħlas f’waqtu tad-drittijiet tal-avukat tal-imħarrek ma jixraqx li
tissarraf fit-tħassir tad-degriet tar-ri-appuntament, ukoll jekk wieħed iżomm
quddiem għajnejh il-fatt li l-kawża kienet tneħħiet minn fuq il-lista fis-smigħ ta’
qabel fuq talba tal-imħarrek;

Illi hija wkoll ir-rieda tal-liġi li kawża li, fiċ-ċirkostanzi li seħħew
f’din il-kawża, terġa’ titqiegħed mill-ġdid fuq il-listi mqar jekk għal darba waħda
biss, billi kemm il-kanċellament u kif ukoll il-ħelsien tal-parti mħarrka milli
tibqa’ fil-ġudizzju ma jolqtu xejn il-jedd tal-azzjoni attriċi fil-mertu;
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Illi fuq kollox, il-Qorti tqis li l-jeddijiet tal-avukat tal-imħarrek
jistgħu u għandhom jiġu mqegħda fiż-żgur qabel ma l-kawża tkompli tinstama’
u bla ħsara għall-istess imħarrek;

Illi għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiċħad it-talba talimħarrek biex terġa’ tħassar contrario imperio d-degriet tagħha tal-5 ta’ Frar,
2004, imma qegħda tordna lill-atturi sabiex sa żmien ħmistax-il (15) jum middata ta’ dan id-degriet, joffru lill-avukat difensur tal-imħarrek, u fin-nuqqas ta’
aċċettazzjoni min-naħa tiegħu, jiddepożitaw taħt l-awtorita’ ta’ din il-Qorti, ssomma taxxata bħala dritt lilu dovut, u li jdaħħlu fl-atti ta’ din il-kawża kopja
tar-riċevuta jew ċedola relattiva taħt piena ta’ provvediment kuntrarju finnuqqas.
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