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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tat-23 ta' Mejju, 2008
Citazzjoni Numru. 46/2007

Mary Assunta Azzopardi mart Ludovico;
Joseph Camilleri;
Michael Camilleri;
Paul Camilleri;
Evangelista Hili mart Alfred f’isimha
Proprju u kif ukoll għan-nom
tal-imsiefer David Camilleri;
u b’degriet tal-10 ta’ Marzu 2008 il-ġudizzju
ġie tasfuz f’isem Joseh Hili, Thomas Hili,
u Anthony Hili minflok Evangelista Hili
li mietet fil-mori tal-kawża u b’degriet
tal-10 ta’ Marzu 2008, Alfred Hili
ġie nominat sabiex jidher għall-imsiefer
David Camilleri minflok Evangelista
Hili li mietet fil-mori tal-kawża;
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Carmel Camilleri.
vs
Anton Camilleri f’ismu proprju u għanNom ta’ l-imsiefer Eugenio Camilleri;
Loreta sive Lolly armla ta’ Saviour Camilleri;
Anna Maria mart Teddy Busuttil;
Carmen sive Carrie mart John Vella;
Raymond Camilleri;
Reverendu Dumink Camilleri;
Anton Camilleri
li b’degriet tat-22 ta’ Awissu 2007
Gie nominat Kuratur Deputat
Sabiex Jirrapprezenta lill-imsiefra
Suor Maria Angela Camilleri,
Il-Perit Teddy Busuttil .
Il-Qorti,
Rat ir-Rikors ġuramentat ta' l-atturi
wara li ppremettew:

li permezz tiegħu,

1.
Illi l-ġenituri tal-partijiet, minbarra lkonvenut Teddy Busuttil, li kien jisimhom Angelo u
Giuseppa konjuġi Camilleri mietu rispettivament fl-24 ta’
Lulju, 1994 (Dok. A) u fit-3 ta’ Dicembru 2004 (Dok. B);
2.
Illi l-imsemmija konjuġi Camilleri
rregolaw is-suċċessjoni tagħhom in forza ta’ erbgħa
testmenti, u ċioe’ wieħed tal-wieħed u għoxrin (21) ta’
Diċembru elf disa’ mija u ħamsa u tmenin (1985) atti tanNutar Joseph Spiteri, (Dok. C), wieħed tal-wieħed u
għoxrin (21) ta’ Awissu elf disa’ mija u disgħa u tmenin
(1989) atti tan-nutar Dottor Paul George Pisani (Dok. D),
wieħed tas-sebgħa u għoxrin (27) ta’ Mejju elf disa’ mija u
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wieħed u disgħin (1991) atti tan-Nutar Paul George Pisani
(Dok. E), u l-ieħor tal-ħdax (11) ta’ Mejju elf disa’ mija u
tlieta u disgħin (1993) atti tan-Nutar Paul George Pisani
(Dok. F);
3.
Illi inoltre l-imsemmija Giuseppa
Camilleri għamlet tlett testmenti oħra weħidha u ċioe’
wieħed fil-ħmistax (15) ta’ Marzu elf disa’ mija u erbgħa u
disgħin (1994), u ieħor fit-tletin (30) ta’ Novembru elf disa’
mija u ħamsa u disgħin (1995), it-tnejn atti tan-Nutar Paul
George Pisani (Dok. G u H) u l-ieħor fil-ħamsa (5) ta’
Marzu elfejn u erbgħa (2004) atti tan-nutar Maria Vella
Magro (Dok. I);
4.
Illi permezz tat-testment tiegħu talwieħed u għoxrin (21) ta’ Diċembru elf disa’ mija u ħamsa
u tmenin (1985) atti tan-Nutar Joseph Spiteri, l-imsemmi
Angelo Camilleri nnomina bħala esekutur testamentarju
tiegħ lill-Perit Teddy Busuttil;
5.
Illi l-imsemmi Perit Teddy Busuttil qatt
ma talab li jiġi mwettaq mill-Qorti fl-istatus tiegħu tga’
esekutur testamentarju ta’ l-eredita’ ta’ Angelo Camilleri, u
qatt ma ha f’idejh dan l-inkarigu tiegħu;
6.
illi inoltre permezz tat-testment
tagħha tat-tletin (30) ta’ Novembru elf disa’ mija u ħamsa
u disgħin (1995) l-imsemmija Giuseppa Camilleri
nnominat bħala esekutur testamentarju tagħha lil binha lkonvenut Reverendu Duminku Camilleri;
7.
illi l-imsemmi Reverendu Camilleri,
qatt ma talab li jiġi mwettaq fl-istatus tiegħu ta’ esekutur
testamentarju, u permezz ta’ dikjarazzjoni ppreżentata filħamsa (5) ta’ Diċembru elfejn u ħamsa (2005) (Dok. J)
huwa rrinumzja għal dan l-inkarigu tiegħu;
8.
illi
minkejja
dan,
l-imsemmi
Reverendu Camilleri ħa f’idejh l-amministrazzjoni kemm
ta’ l-eredita’ ta’ Angelo kif ukoll ta’ Giuseppa Camilleri,
mingħajr il-kunsens, u anzi bl-oppozizzjoni, ta’ l-atturi;
9.
illi inoltre hemm diversi diżgwid bejn
il-partijiet rigward l-ereditajiet fuq imsemmi.
10.
illi għalhekk l-atturi jemmnu li hemm
raġuni tajba għalies għandu jinħatar eżekutur
testamentarju indipendenti mill-partijiet li jieħu f’idejh lamministrazzjoni ta’ l-ereditajiet ta’ l-imsemmija Angelo u
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Giuseppa Camilleri, u l-esekuzzjoni tat-testmenti
tagħhom;
11.
illi effettivament hemm nuqqas ta’ qbil
bejn il-partijiet dwar min għandu formalment jinħatar bħala
eżekutur testamentarju għal dan il-fini.
12.
illi għalhekk l-atturi jixtiequ li din ilQorti taħtar eżekutur testamentarju hi għal dan il-fini li jkun
indipendenti mill-partijiet.
Talbu lill-konvenuti jgħidu għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.
Għad li l-perit Teddy Busuttil qatt ma
ġie mwettaq mill-Qorti fl-inkarigu tiegħu ta’ esekutur
testamentarju ta’ l-eredita’ għal kull buon fini.
2.
Peress li r-Reverendu Dumink
Camilleri rrinunzja għall-inkarigu tiegħu ta’ eżekutur
testamentarju ta’ l-eredita’ Giuseppa Camilleri, din il-Qorti
tiddikjara li ma hemm l-ebgda eżekutur testamentarju ta’ leredita’ ta’ Giuseppa Camilleri;
3.
Għar-raġunijiet fuq imsemmija, hija
tiddikjara li hemm raġuni tajba għaliex għandu jinħatar
eżekutur testamentarju jew eżekuturi testamentarji biex
jesegwixxu t-testmenti kemm ta’ Angelo Camilleri kif ukoll
ta’ Giuseppa Camilleri;
4.
Peress li hemm nuqqas ta’ qbil bejn
il-partijiet dwar min għandu jkun eżekutur testamentarju
għal dan l-iskop, tkun il-Qorti li tinnomina eżekutur
testamentarju jew ezekuturi testamentarji għal dan il-fini, u
dan b’dawk il-provvedimenti li din il-Qorti jidhrilha li huma
opportuni;
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-proċeduri quddiem il-Qorti ta’
Gurisdizzjoni Volontarja numru 117/2005.
Bl-inġunzjoni tal-konvenuti għas-subizzjoni.
Rat ir-Risposta tal-konvenuti li eċċepew illi:
1.
Illi t-talbiet attriċi huma totalment
infondati fid-dritt u fil-fatt u għandhom jiġu miċħuda, blPagna 4 minn 11
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ispejjeż kollha kontra l-istess atturi għar-raġunijiet esposti
aktar ‘il quddiem f’din ir-risposta.
2.
Illi qabel xejn l-esponenti jitolbu lliberazzjoni mill-osservanza tal-ġudizzju fil-konfront ta’
Carmel Camilleri stante ili (dejjem jekk Carmel Camilleri ta
l-kunsens tiegħu sabiex din il-kawża tiġi preżentata f’ismu,
ħaġa li l-esponenti għandhom dubbju dwarha) dan ma
huwiex wieħed mill-persuni nominati bħala eredi millkonjuġi Camilleri skond it-tielet artikolu tat-testment
tagħhom tal-11 ta’ Mejju, 1993. Għalhekk huwa ma
għandu ebda interess ġuridiku fl-eredita’ tal-ġenituri
tiegħu.
3.
Illi mingħajr preġudizzju għallpremess, in kwantu diretti kontra l-eċċipjenti Teddy
Busuttil, l-ewwel talba tal-atturi hija intempestiva w
improponibbli. L-eċċipjenti Teddy Busuttil qatt ma wera xi
xewqa illi jinħatar jew jiġi konfermat bħala eżekutur
testamentarju ta’ Angelo Camilleri u għall-kuntrarju qatt
ma ġie mitlub minn xi ħadd illi jiddikjara jekk huwa jridx
jew le jaċċetta in-nomina tiegħu bħala tali eżekutur. Lesponenti qiegħed minn issa jiddikjara inekwivokament illi
huwa ma għandu ebda interess jassumi dan l-inkarigu u
qiegħed bil-preżenti jirrinunzja għal tali inkarigu. Il-kawża
fil-konfront tiegħu hija intempestiva għaliex qabel ma latturi odjerni pproċedew b’din il-kawża messu kellhom
talanqas id-diċenza illi jinfurmawh u jitolbuh jiddikjara jekk
iridx joqgħod jew le bħala eżekutur testamentarju. Hija
improponibbli għaliex ġaladarba l-esponenti qatt ma ġie
konfermat bħala eżekutur testamentarju huwa ma jistax
jitneħħa minn pożizzjoni illi qatt ma okkupa. Fi kwalunkwe
każ, l-ispejjeż tal-ewwel talba tal-atturi għandhom jiġu
akkollati interament lill-istess atturi.
4.
Illi mingħajr preġudizzju għallpremess, in kwantu diretti kontra l-eċċipjenti Dun Duminku
Camilleri, it-tieni talba tal-atturi hija improponibbli. Leċċipjenti Dun Dumink Camilleri, kif del resto jirrikonoxxu
l-atturi stess fiċ-ċitazzjoni tagħhom, irrinunzja għallinkarigu tiegħu bħala eżekutur testamentarju, u dan ferm
qabel; ma ġiet preżentata din il-kawża. Il-kawża filPagna 5 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

konfront tiegħu hija improponibbli għaliex ġaladarba lesponenti rrinunzja għal dan l-inkarigu ta’ eżekutur
testamentarju u ma huwiex illum jokkupa dak l-inkarigu,
huwa ma jistax jitneħħa minn tali pożizzjoni.
Fi
kwalunkwe każ, l-ispejjeż tat-tieni talba tal-atturi
għandhom jiġu akkollati interament lill-istess atturi.
5.
Illi mingħajr preġudizzju għallpremess, it-tielet u r-raba talba tal-atturi huma
improponibbli għaliex minn imkien fil-liġi tagħna ma
tirriżulta xi neċessita’ legali illi kull eredita’ tiġi
amministrata minn eżekutur testamentarju, anke f’każ illi
d-decuji jkunu innominaw eżekutur testamentarju fittestment tagħhom.
6.
Illi l-fatt illi bejn l-eredi jkun hemm
diżgwid rigward l-eredita’ de quo ma jagħti ebda dritt lil xi
wħud mill-eredi illi jimponu fuq l-eredi l-oħra l-volonta’
tagħhom illi jinħatar eżekutur testamentarju, bl-ispejjeż
kollha marbuta ma’ tali ħatra, sabiex jamministra l-wirt de
quo. Dan il-prinċipju japplika b’aktar u aktar saħħa meta,
bħal fil-każ odjern, in-numru ta’ eredi illi jkunu qed jinsistu
illi jinħatar tali eżekutur testamentarju jkun fil-minoranza
(fil-każ odjern sitta minn erbatax).
7.
Illi dejjem mingħajr preġudizzju għallpremess, ma huwiex mogħti dritt lil xi persuna jew
awtorita’ illi timponi bħala eżekutur testamentarju persuna
illi ma tkunx aċċettabbli għall-eredi kollha, jew persuna illi
dwarha l-maġġoranza tal-eredi jista’ jkollhom rizervi, u
għalhekk lanqas ir-raba talba tal-atturi ma tista’ tiġi
akkolta.
8.
Illi b’riferenza għall-ewwel paragrafu
tar-rikors ġuramentat tal-atturi, l-esponenti jiddikjaraw illi
huma jaqblu mal-kontenut tiegħu.
9.
L-esponenti
kontenut tat-tieni paragrafu.
10.

jaqblu

wkoll

mal-

It-tielet paragrafu huwa wkoll korrett.
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11.

Hekk ukoll ir-raba paragrafu.

12.
Il-ħames paragrafu huwa korrett, iżda
l-esponenti jispeċifikaw illi qabel il-preżentata tal-kawża
odjerna l-perit Busuttil qatt ma ġie mitlub minn ħadd
jiddikjara jekk iridx jew le jaċċetta l-inkarigu tiegħu.
13.

Is-sitt paragrafu huwa korrett.

14.

Is-seba’ paragrafu huwa korrett.

15.
It-tmien paragrafu mhux korrett: Dun
Dumink Camilleri qatt ma ha f’idejh l-amministrazzjoni taleredita’ tal-ġenituri tiegħu, aktar u aktar ma għamel xejn
minn dan kontra l-volonta’ tal-atturi. Bħala eredi għandu
kull dritt illi jintrometti ruħu fl-amministrazzjoni tal-beni talġenituri tiegħu, u tali intromissjoni tiegħu qatt ma saret jew
kienet intiża illi tkun ad eskluzjoni tal-eredi l-oħra.
16.
huwa korrett.

Illi sfortunatament id-disa’ paragrafu

17.
Illi l-kontenut tal-ħdax-il paragrafu
huwa non sequitur mal-paragrafi preċedenti, u bħala punt
ta’ liġi l-esponenti ma jaqblux illi hemm xi neċessita’
imposta mill-liġi, jew xi dritt fil-minoranza tal-eredi illi jitolbu
l-ħatra ta’ eżekutur testamentarju tal-wirt tal-ġenituri talkontendenti.
18.
Illi jsegwi illi
paragrafu lanqas ma huma korretti.

l-ħdax

u

t-tnax-il

Rat il-verbal tagħha tas-7 ta’ Diċembru 2008 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza fuq it-tieni, t-tielet, ir-raba’,
l-ħames, is-sitt u s-seba' eċċezzjoni preliminari talkonvenuti.
Rat in-Noti ta' l-Osservazzjonijiet rispettivi tal-kontendenti
dwar dawn l-istess eċċezzjonijiet.
Rat l-atti l-oħra tal-kawża.
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Ikkunsidrat:
Illi din il-kawża tirrigwarda t-tneħħija ta' l-esekuturi
testamentarji nominati mill-ġenituri tal-kontendenti u lħatra ta' esekutur ieħor minflokhom. F'dan l-istadju, u
qabel ma bdew jittresqu l-provi, l-kontendenti talbu
sentenza dwar numru ta' eċċezzjonijiet sollevati milkonvenuti.
It-tieni eċċezzjoni: In-Nuqqas ta' interess ta' l-attur
Carmelo Camilleri fl-eredita' tal-ġenituri tiegħu.
Permezz tat-tieni eċċezzjoni l-konvenuti qegħdin jgħidu illi
hemm nuqqas ta' interess ġuridiku fl-attur Carmel
Camilleri li jippromwovi din il-kawża billi huwa mhux eredi
tal-ġenituri tiegħu, imma sempliċement legatarju. Lartikolu 778 tal-Kap. 16 li jirregola l-materja jistipula li filQorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża t-talba għall-ħatra ta'
esekutur in sostituzzjoni ta' dak maħtur mit-testatur, "tista'
ssir fuq talba ta' xi ħadd li jkollu interess." Teżisti
ġurisprudenza kostanti tal-Qrati tagħna dwar l-elementi ta’
l-interess ġuridiku meħtieġa f’kull kawża. Hekk insibu
jingħad illi:
“In tema legali jinsab stabbilit fid-dritt ġudizzjarju ċivili li linteress hu l-miżura ta’ l-azzjoni (Vol. XXXVII. II. 608); u rrekwiżit ta’ l-interess hu ndispensabbli għall-proponibilita’
ta’ domandi fi kwalunkwe sedi ta’ ġurisdizzjoni
kontenzjuża (Vol. XXVII. I. 507). L-interess hu l-bażi ta’ lazzjoni (Vol. XXIX. I. 891); u ma jistax ikun hemm azzjoni
jekk ma jkunx hemm interess (Vol. XXX. I. 317). L-attur filġudizzju jrid ikollu nteress jistitwixxi l-azzjoni u jottjeni lakkoljiment tagħha. Jekk l-azzjoni tkun inkapaċi li
tipproduċi riżultament vantaġġjuż jew utili għal min
jipproponiha, dik l-azzjoni ma tistax tiġi protetta. U linteress irid ikun ġa twieled u jrid ikun attwali, biex
jiġġustifika l-azzjoni (Vol. XXXIII. I. 108; VOL. XXXVII. I.
57; XXXVII. II. 608). Biex wieħed jipproponi domanda
f’ġudizzju, kif ukoll biex imantniha, hemm bżonn illi jkollu
nteress fiha, jiġifieri hemm bżonn illi d-domanda ġġiblu
riżultat utili; liema nteress irid ikun leġittimu u konkret (Vol.
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XXVIII. II. 317)” (Appell: Pietro Paolo Borg v. Giuseppe
Caruana: 3.12.1984; Vol. LXVIII. II. 233).
Fil-każ tagħna l-interess ta' l-attur Carmel Camilleri huwa
li jiġi immess fil-pussess tal-legat imħolli lilu mill-ġenituri
tiegħu bit-tieni artikolu tat-testment tagħhom tal-11 ta'
Mejju 1993.1 Jidher illi jeżisti diżgwid bejn il-kontendenti
dwar l-ereditajiet tal-ġenituri tagħhom u minħabba f'hekk
dan l-attur għadu ma ngħatax mill-eredi dak li ġie hekk
imħolli lilu b'dan it-testment. Jekk huwa ma jistax
jipperċepixxi dan il-legat, konsistenti kemm fi flus kontanti,
kif ukoll f'beni imobbiljari, minħabba li ħadd mill-eredi ma
jrid jieħu l-intrigu li jillikwida l-assi tad-decujus, kif qed jiġi
allegat, u l-ħatra ta' esekutur testamentarju tista' tgħin biex
dan isir, l-interess tiegħu huwa evidenti. Għalhekk jiġi illi
Carmel Camilleri għandu interess dirett, leġittimu w
attwali sabiex, bħall-atturi l-oħra u minkejja li mhux eredi,
jagħmel din il-kawża. Din l-eċċezzjoni qed tiġi għalhekk
miċħuda.
It-tielet eċċezzjoni: L-improponibilita' tat-talba sabiex
il-perit Teddy Busuttil jitneħħa minn esekutur.
Il-konvenuti jargumentaw illi la l-perit Busuttil qatt ma
aċċetta l-inkarigu ta' esekutur testamentarju u lanqas ma
talab l-awtorizazzjoni mill-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja
biex jidħol f'dan l-inkarigu, a tenur ta' l-artikolu 765 talKap. 16, m'hemm l-ebda ħtieġa għal talba biex jitneħħa.
L-atturi, minn naħa l-oħra, jinsistu illi ġialadarba l-perit
Busuttil qatt ma rrinunzja uffiċċjalment għal dan l-inkarigu,
u kien biss fir-risposta għl din il-kawża li wera
inekwivokament li ma jridx jaċċetta li jagħmilha ta'
esekutur testamentarju, kien jenħtieg illi ssir tali talba,
qabel ma l-Qorti tkun tista' taħtar esekutur ieħor minfloku.
Il-Qorti tħoss illi anke hawn għandhom raġun l-atturi, u finnuqqas ta' rinunzja formali da parti tal-perit Busuttil
quddiem il-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja, ma kellhom
ebda għażla oħra ħlief illi jagħmlu din it-talba wkoll, qabel
ma jinsistu għall-ħatra ta' esekutur ieħor. Din l-eċċezzjoni
qed tiġi respinta wkoll.
1

Atti Nutar Dr. P. Pisani Dok. F a fol. 23 tal-process
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Ir-raba eċċezzjoni: id-Dikjarazzjoni li ma hemm l-ebda
eżekutur testamentarju għall-eredita' ta' Giuseppa
Camilleri .
L-atturi stess jammettu illi Dun Dumink Camilleri, nominat
minn ommu bħala esekutur testamentarju tagħha, kien
irrinunzja formalment għal din il-ħatra, u għalhekk f'dan ilkaż għandhom raġun il-konvenuti jikkontendu illi it-talba
sabiex jiġi dikjarat illi ma hemm ebda esekutur
testamentarju ta' Giuspepa Camilleri, hija żejda u
superfluwa. Dan ma jirrendix il-kawża nulla, imma jġib
biss il-konsegwenza li l-ispejjeż tagħha jbatuhom l-istess
atturi.
Il-ħames, sitt u seba' eċċezzjonijiet:
Dawn kollha jirreferu għall-fehma tal-konvenuti illi
ġialadarba l-eskutur testamentarju jkun irrinunjza għallħatra, m'hemm l-ebda ħtiega li jiġi nominat xi ħadd ieħor
minfloku, u jkunu jistgħu jesegwixxu r-rieda tat-testatur leredi stess. Imma l-artikolu 778 ġia msemmi jagħmilha
ċara illi:
"F'każ ta' mewt, assenza, rinunjza, jew mard ta' lesekutur testamentarju li jkun maħtur waħdu, jew ta' lesekuturi kollha maħtura mit-testatur, l-esekuzzjoni
tat-testment tibqa' mħollija f'idejn il-werrieta, kemm-il
darba l-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, bil-kunsens
tagħhom, jew il-qorti ta' ġurisdizjzoni kontenzjuża,
għal raġuni tajba fuq talba ta' xi ħdd li jkollu interesss,
ma tkunx ħatret minflok, persuna oħra."
Jiġifieri illi, ġialardarba saret din it-talba għall-ħatra ta'
esekutur testamentarju, in sostituzzjoni ta' dawk nominati
mit-testaturi, kif kellhom kull dritt jagħmlu l-atturi bħala
persuni nteressati, jispetta issa lil din il-Qorti, sabiex tara
jekk ikunx opportun li jiġi nominat esekutur testamentarju
ieħor kif qed jiġi mitlub jew le. Din id-deċiżjoni l-Qorti
ċertament ma tistax teħodha f'dan l-istadju hekk bikri talproċeduri, imma biss wara li tkun eżaminat il-provi kollha li
għad iridu jitressqu fil-kawża, u f'każ biss li jirriżultalha
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miċ-ċirkostanzi, illi jkun opportun li ssir tali nomina sabiex
tkun tista' titwettaq sew ir-rieda tat-testaturi. Dawn leċċezzjonijiet ukoll qed jiġu għlhekk miċħuda.
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi billi, filwaqt illi tilqa' biss irraba eċċezzjoni u tiddikjara it-talba għat-tneħħija ta' Dun
Dumink Camilleri minn esekutur testamentarju ta' leredita' ta' ommu, bħala waħda superfluwa, tiċħad it-tieni,
it-tielet, il-ħames, is-sitt u s-seba’ eċċezzjoni, u tħalli lkawża għall-kontinwazzjoni fuq il-mertu.
L-ispejjeż jibqgħu riservati għas-sentenza finali.
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