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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tal-5 ta' Marzu, 2009
Citazzjoni Numru. 765/2006

QUARTO COMPANY LIMITED (C-4287)

vs
Robert u Cynthia konjuġi GAMBIN, u b’degriet tad-19 ta’
Ottubru, 2007, issejjaħ fil-kawża Stefan Vassallo, u
b’degriet ieħor tat-23 ta’ Novembru, 2007, issejħet filkawża Sharon Żahra nee Vella

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors Maħluf imressaq fil-11 ta’ Awwissu, 2006, li
bih u għar-raġunijiet hemm imfissra, il-kumpannija attriċi
talbet li din il-Qorti (a) ssib li l-imħarrkin qegħdin iżommu
f’idejhom bla ebda jedd fil-liġi l-garage immarkat numru
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ħmistax (15) f’livell ta’ semi basement li jagħmel millblokka ta’ bini bl-isem ta’ “St. Thomas Court”, fi Triq itTiben (qabel kienet iġġib l-isem ta’ Triq Ġdida fi Triq isSilla), Wied il-Għajn; (b) tordna li l-imħarrkin jitilqu minn
idejhom u joħorġu mill-imsemmi garage u jroddu lura lillattriċi ċ-ċwievet tiegħu, u dan fiż-żmien qasir u perentorju
li l-Qorti tagħżel li tagħtihom; (ċ) tillikwida, jekk meħtieġ
billi tqabbad perit, il-kumpens xieraq li l-imħarrkin
għandhom iħallsuha għaż-żmien kollu li żammew
f’idejhom il-garaxx bla ebda jedd; u (d) tikkundanna lillimħarrkin iħallsuha l-kumpens hekk likwidat. Talbet ukoll
l-ispejjeż;
Rat id-degriet tagħha tal-31 ta’ Awwissu, 2006 li bih
ordnat in-notifika tal-atti tar-Rikors u tat direttivi lill-attriċi
dwar it-tressiq tal-provi min-naħa tagħha;
Rat ir-Risposta Maħlufa mressqa fit-28 ta’ Marzu, 2007, li
biha l-imħarrkin miżżewġin Gambin laqgħu għall-azzjoni
attriċi billi qalu li l-kumpannija attriċi trid turi li hija għandha
t-titolu għall-imsemmigarage. Fuq kollox, qalu li huma
xtraw il-garage fl-2003, mingħand Stefan Vassallo u
Sharon Vella, u għalhekk għandhom titolu. Ċaħdu li huma
għandhom iħallsu xi kumpens lill-attriċi, u, għall-finijiet talartikolu 1422 tal-Kodiċi Ċivili, talbu s-sejħa fil-kawża talawturi tagħhom Stefan Vassallo u Sharon Vella;
Rat id-degriet tagħha tat-18 ta’ April, 2007, li bih qiegħdet
il-kawża fuq il-lista tal-kawżi ta’ qabel is-seduta (pretrial)
billi ħatret lill-Assistent Ġudizzjarju tagħha l-Avukat Maria
Dolores Gauċi biex tirregola s-smigħ f’dak l-istadju;
Rat il-verbali
Ġudizzjarju;

u

x-xhieda

miġbura

mill-Assistent

Rat id-degrieti tagħha tad-19 ta’ Ottubru, 20071, u tat-23
ta’ Novembru, 20072, li bihom ordnat is-sejħa fil-kawża ta’
Stefan Vassallo u ta’ Sharon Żahra nee Vella;

1
2

Paġ. 109 tal-proċess
Paġ. 115 tal-proċess
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Rat li l-imsemmija imsejħin fil-kawża laqgħu kif imiss innotifika tal-atti tal-kawża, iżda naqsu li jressqu t-Tweġiba
Maħlufa tagħhom fiż-żmien mogħti mil-liġi, u għalhekk
baqgħu kontumaċi, għalkemm l-imsejħa fil-kawża dehret
quddiem il-Qorti meta sar is-smigħ quddiemha u ħatret
ukoll avukat biex jidher għaliha;
Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet waqt issmigħ tat-2 ta’ Ottubru, 2008;
Rat id-degriet tagħha tat-2 ta’ Ottubru, 20083, li bih u fuq
talba tal-avukat tal-imsejħa fil-kawża, tat lill-istess imsejħa
fil-kawża l-fakulta’ li tressaq is-sottomissjonijiet tagħha
għall-finijiet tal-artikolu 158(10) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet
ta’ Malta;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-imsejħa filkawża fil-31 ta’ Ottubru, 20084;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Rat id-degriet tagħha tal-4 ta’ Novembru, 2008, li bih
ħalliet il-kawża għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi din hija azzjoni għat-tneħħija tal-imħarrkin minn post li lattriċi tgħid li qegħdin iżommu bla ebda jedd fil-liġi, u
għall-kundanna tagħhom għall-ħlas ta’ kumpens għal dik lokkupazzjoni;
Illi l-imħarrkin miżżewġin Gambin jiċħdu t-talbiet talkumpannija attriċi, u jgħidu li huma xtraw il-garage li
minnu trid tkeċċihom, u għalhekk m’hemm l-ebda raġuni
għaliex huma għandhom iħallsu l-kumpens pretiż mill3
4

Paġ. 126 tal-proċess
Paġġ. 127 sa 132 tal-proċess
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istess attriċi. Huma jgħidu li, ladarba l-garage kisbuh
(flimkien mal-appartament li jagħmel mill-blokka ta’ bini
fejn jinsab il-garage) mingħand Stefan Vassallo u lgħarusa tiegħu Sharon Vella, dawn it-tnejn imisshom
jissejħu fil-kawża, minħabba li huma kienu iggarantew lixxerrejja Gambin il-paċifiku pussess tal-ġid li biegħulhom;
Illi l-Qorti sejħet fil-kawża lill-imsemmija Stefan Vassallo u
lil Sharon Vella (li sadattant iżżewġet u issa kunjomha
huwa Żahra), imma t-tnejn li huma naqsu li jikkontestaw ilkawża b’mod formali. L-imsejħa fil-kawża, madankollu,
ħatret avukat u ngħatat il-fakulta’ li tressaq
sottomissjonijiet bil-miktub, u nqdiet minn dik il-fakulta’;
Illi l-fatti li jirrigwardaw il-każ juru li l-kumpannija attriċi
(aktar ’il quddiem imsejħa “Quarto”) xtrat5 art f’Wied ilGħajn magħrufa bħala “Tal-Qalu” jew “Tan-Nadur” jew
“Ta’ San Tumas” u fuqha bniet blokk ta’ appartamenti blisem ta’ “St. Thomas Court”, fi triq ġdida bla isem fi Triq isSilla (illum iġġib l-isem ta’ Triq it-Tiben), f’Wied il-Għajn.
F’din il-blokka kien hemm ukoll għadd ta’ garages fil-livell
tas-semi-basement. Għal xi żmien, l-imsejħin fil-kawża
Stefan Vassallo u Sharon Żahra nee’ Vella kienu
għarajjes lil xulxin. B’kuntratt magħmul fl-4 ta’ Mejju,
20016 fl-atti tan-Nutar Roberta Bisazza, huma kisbu
mingħand Quarto l-appartament, internament markat binnumru wieħed (1), li jagħmel mill-binja fuq imsemmija, u
dan bil-prezz u l-kundizzjonijiet l-oħrajn hemm imfissra.
Dwar dan il-bejgħ, kien sar att ta’ konvenju f’Mejju tal19997, li baqa’ fis-seħħ sakemm ix-xerrejja seħħilhom
jiksbu self minn bank f’April tal-20018. Wara xi żmien, lgħerusija tħassret;
Illi b’kuntratt magħmul fis-27 ta’ Frar, 20039, fl-atti tanNutar Antoine Aġius, l-imħarrkin miżżewġin Gambin kisbu
u xtraw mingħand l-imsemmija Stefan Vassallo u Sharon
Vella l-appartament u wkoll il-garage bil-prezz u taħt il5

Dokti « QCL1 » u « QCL2 », f’paġġ. 4 sa 11 tal-proċess
Dok «RB », f’paġġ. 72 – 5 tal-proċess
7
Dok “QCL3”, f’paġġ. 20 – 2 tal-proċess
8
Dok “RB3”, f’paġġ. 80 – 3 tal-proċess
9
Dok « AA », f’paġġ. 89 sa 96 tal-proċess
6
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patti u l-kundizzjonijiet hemm imsemmija. Biex sar ilkuntratt, l-imħarrkin kisbu self minn bank. Waqt li kien
qiegħed jitħejja l-kuntratt, il-bank staqsa dwar il-kwestjoni
tal-garaxx, imma l-imsejjaħ fil-kawża għarraf lin-nutar li lgarage kien jagħmel mal-appartament u ma kienx
issemma għal raġunijiet fiskali. Il-bank kien deher li
qagħad għal dik l-ispjega. In-nutar Aġius stqarr li kien
qagħad ukoll fuq dak li qallu Stefan Vassallo10;
Illi meta fl-2004 Quarto saret taf li l-imħarrkin kienu
qegħdin jużaw il-garage, ordnatilhom joħorġu minnu u
jagħtuha ċ-ċwievet lura. L-imħarrkin għadhom jużaw ilgarage11 Billi huma baqgħu jgħidu li l-garage kienu xtrawh
u kellhom titolu għalih, Quarto fetħitilhom il-kawża
f’Awwissu tal-2006;
Illi għal dak li jirrigwarda l-konsiderazzjonijiet ta’ dritt
marbutin mal-każ jibda biex jingħad li, minkejja dak li limħarrkin jgħidu fit-Tweġiba Maħlufa tagħhom dwar ittitolu tagħhom għall-garage, matul iż-żmien li kienu
qegħdin jitressqu l-provi, beda jidher ċar li t-titolu ta’
Quarto għall-imsemmi post ħareġ iżjed ċar. Beda jidher
ukoll li l-imħarrkin għarfu dan il-fatt u straħu dejjem iżjed
fuq il-qerq li huma jallegaw li wettqu bi ħsara għalihom limsejħin fil-kawża, meta iggarantewlhom li l-imsemmi
garage kien jagħmel parti mill-appartament ukoll. Aktar ’il
quddiem, fis-sottomissjonijiet tagħha12, l-imsejħa fil-kawża
Sharon Żahra tgħid li kien l-imsejjaħ fil-kawża l-ieħor,
Stefan Vassallo, li qarraq biha wkoll, u saħansitra binnutar li ippubblika l-kuntratt tal-bejgħ lill-imħarrkin;
Illi dwar it-titolu ta’ Quarto għall-garage mertu talkawża, ma jidher li hemm dubju li l-kumpannija attriċi hija
s-sid ta’ dak il-post. Kienet hi li bniet il-blokka kollha fuq
art li kienet kisbet u ma ntwera bl-ebda mod li f’xi żmien
qatt biegħet dak il-garage lil terzi. Min-naħa l-oħra, joħroġ
ċar li l-imsejħin fil-kawża ma kisbu qatt l-imsemmi garage.
Kulma ġara kien li, għal xi żmien u bil-kunsens tal-Perit
Adrian Falzon (f’isem Quarto), l-imsejħin fil-kawża
10

Xhieda tan-Nutar Antoine Aġius 16.10.2007, f’paġ. 101 tal-proċess
Xhieda tal-imħarrek 30.10.2007, f’paġ. 111 tal-proċess
12
Paġġ. 130 – 1 tal-proċess
11
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ngħataw il-konċessjoni biex jużawh ħalli jqiegħdu fih xi
materjal u affarijiet li bihom kienu sejrin jarmaw lappartament13, u dan b’sempliċi tolleranza u sakemm ikun
lest l-appartament li huma kisbu mingħand Quarto. Limsejjaħ fil-kawża, madankollu, kien waħħal bieb għallgarage bi spejjeż tiegħu. L-imsejjaħ fil-kawża kien wera
ħajra li jikseb il-garage, imma qatt ma wasal f’dak il-ħsieb,
u Quarto baqgħet taħseb li kien baqa’ interessat. B’żieda
ma’ dan, ma ntwera li nħoloq l-ebda jedd dwar dak ilgarage li l-imsejħin fil-kawża setgħu jopponu kontra
Quarto;
Illi għalhekk, meta l-imħarrkin Gambin kisbu mingħand limsejħin fil-kawża, ma setgħu qatt kisbu dak li l-awturi
tagħhom ma kellhomx;
Illi minn dawn il-fatti, għalhekk, joħroġ li Quarto seħħilha
turi li hija s-sid tal-garage mertu tal-kawża14, u għalhekk, lewwel eċċezzjoni tal-imħarrkin Gambin m’hijiex sejra
tintlaqa’ għaliex l-attriċi wriet li hija s-sid tal-ġid minnha
reklamat;
Illi għal dak li jirrigwarda t-titolu tal-imħarrkin fuq ilpost mertu tal-każ, tajjeb li wieħed jifhem x’ikun qiegħed
jitfisser meta attur jixli lill-imħarrek li qiegħed iżomm jew
jokkupa post bla titolu. Din il-frażi tfisser li l-parti mħarrka
sa mill-bidu ma kellhiex jedd tutelabbli għall-post minnha
miżmum15. Il-frażi “bla titolu” għandha titqies li legalment
iġġib magħha għamla ta’ okkupazzjoni li, sa mill-bidu
nett tagħha, ma kinitx konsentita, jew għaliex tkun
twettqet mingħajr ir-rieda ta’ sid il-post li jkun, jew għaliex
tkun ittieħdet b’mod abbużiv jew bi vjolenza jew
arbitrarjament, jew bil-moħbi tas-sid, liema illegalita’ tkun
issoktat sal-waqt li tinbeda l-kawża. F’każ bħal dan, issetgħa tal-qorti biex tisma’ kawża bħal din tieqaf malli
jirriżulta li l-imħarrek kellu tassew xi titolu fuqhiex iserraħ
il-każ tiegħu16.
Iżda l-prinċipji hawn fuq imsemmija
13

Affidavit tal-A.I.Ċ. Adrian Falzon, f’paġġ. 30 - 1 tal-proċess
Ara wkoll paġġ. 120 u 122 tal-proċess
15
App.Inf. 12.8.1994 fil-kawża fl-ismijiet Camilleri et vs Mifsud et (Kollez. Vol:
LXXVIII.iii.306)
16
App. Inf. 2.8.1994 fil-kawża fl-ismijiet Lawrence Grima et vs Emanuel Frendo (mhix
pubblikata)
14
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kellhom jinftehmu f’sens limitat.
Jiġifieri, l-qorti hija
msejħa li tistħarreġ u tistabilixxi l-eżistenza ta’ titolu talparti mħarrka fil-konfront tal-parti attriċi li trid
tiżgumbraha.
Ma huwiex biżżejjed, allura, li l-parti
mħarrka tipprova li qegħda żżomm fond bis-saħħa ta’ xi
relazzjoni ġuridika leġittima, hi x’inhi fil-konfront ta’ xiħadd,
hu min hu: il-parti mħarrka trid tipprova l-eżistenza ta’
relazzjoni ġuridika li tagħtiha titolu fil-konfront tal-parti
attriċi17;
Illi fejn attur jitlob it-tneħħija tal-parti mħarrka minn post
fuq il-bażi li din tkun qegħda iżżomm dak il-post bla ebda
titolu, jaqa’ fuq l-attur il-piż li jipprova dak li jallega. Dan
ifisser li, f’kawża mibnija fuq il-kawżali tan-nuqqas ta’
titolu, r-regola hija xorta waħda li l-piż jaqa’ fuq min
qiegħed jallega n-nuqqas ta’ titolu skond ir-regoli ġenerali
tal-proċedura18. Iżda mbagħad hemm xi fatturi li jistgħu
jxaqilbu dak il-piż19. Tqum ukoll il-kwestjoni dwar jekk lattur jistax ikun mistenni li jipprova fatt negattiv jew nonfatt, u dan skond ir-regola “negativa non sunt probanda”;
Illi f’dan il-każ, Quarto seħħilha turi li l-imħarrkin
miżżewġin Gambin qatt ma kellhom xi titolu fuq il-garage
għaliex min begħelhom dak il-post (jiġifieri l-imsejħin filkawża) ma kienx lanqas hu s-sid tal-post, imma biss talappartament li jiġi fl-ambjenti ta’ fuqu;
Illi l-imħarrkin lanqas ma seħħilhom juru li huma
għandhom xi titolu għall-garage u jidher li jagħrfu li limsejħin fil-kawża ma qalulhomx is-sewwa. L-imħarrkin
ma wrewx lanqas li huma kisbu xi jedd fuq il-post b’xi mod
ieħor;
Illi għalhekk, il-Qorti ssib li t-tieni eċċezzjoni tal-imħarrkin
m’hijiex mistħoqqa u sejra twarrabha;
Illi jifdal li l-Qorti tistħarreġ il-kwestjoni tal-kumpens
għall-okkupazzjoni għaż-żmien ta’ matulu l-imħarrkin
qegħdin jitqiesu li baqgħu jżommu bla jedd il-garage ta’
17

App. Ċiv. 30.3.2001 fil-kawża fl-ismijiet Żammit
vs Galea et noe (Kollez. Vol:
LXXXV.ii.171)
18
Art. 562 tal-Kap 12
19
App. Inf. 27.6.1953 fil-kawża fl-ismijiet Żammit vs Ħili (Kollez. Vol: XXXVII.i.577)
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Quarto. Huwa aċċettat li min jokkupa jew iżomm għandu
ġid ta’ ħaddieħor bla jedd, irid jagħmel tajjeb għad-danni li
jġib b’għamilu20;
Illi tajjeb li jingħad li d-danni li jistgħu jinkwadraw ruħhom
taħt din il-kawżali huma dawk imnissla bil-fatt waħdu talokkupazzjoni tal-fond li baqgħet (u għadha) sejra fiżżmien li qiegħda tinstema’ din il-kawża. L-għaref avukat
tal-atturi tenna li l-kumpens huwa mistħoqq għaliex Quarto
qegħda titlef il-bejgħ tal-garage lil min jista’ jkun imħajjar
għalih. Huwa minnu li sid li jitlob kumpens għaż-żmien li
ġid tiegħu kien baqa’ miżmum minn ħaddieħor mingħajr
jedd ġeneralment jitlob kumpens li jista’ jitqabbel mal-kera
li sata’ jirċievi kieku l-post kien effettivament mikri21. Iżda
dan m’huwiex il-kriterju waħdieni22. F’qasam bħal dan, irid
ikun hemm “rabta reali” mal-ammont ta’ kumpens
mistħoqq u żġur m’hemmx lok għal spekulazzjonijiet dwar
x’sata’ ġara mill-post jew kemm kien ikun il-kera xieraq bilprezz li jġib is-suq;
Illi Quarto ma ressqet l-ebda prova dwar id-danni li hija
tgħid li qegħda ġġarrab. Lanqas ma joħroġ mill-atti meta
kien sewwasew li hija saret taf li l-imsejħin fil-kawża kienu
biegħu l-appartament. Huwa fatt, madankollu, li sal-2004,
meta l-perit Falzon kien għadu mingħalih li l-garage kien
f’idejn l-imsejħin fil-kawża, ma ntalab qatt xi ħlas għal dik
iż-żamma. Lanqas jidher li Quarto kienet tippretendi xi
ħlas.
Dak iż-żmien, l-okkupazzjoni tal-garage minn
Vassallo u Żahra kienet daqstant bla ebda titolu. Huwa
minnu li Quarto kienet għadha temmen li l-imsejħin filkawża xi darba jitħajru jixtru l-garage, imma huwa
daqstant minnu li ż-żmien kien għaddej bla ma Quarto
kienet qegħda turi li kienet qegħda ġġarrab xi dannu binnuqqas ta’ dħul mill-użu ta’ dak il-post;
Illi, għalhekk, il-Qorti ssib li għalkemm l-imsejjaħ fil-kawża
jaħti għall-qerq li wettaq fil-konfront tal-imħarrkin, dan ma
jissarrafx minnufih f’jedd ta’ kumpens favur Quarto għal
dak l-għamil;
20

P.A. PS 27.1.2003 fil-kawża fl-ismijiet Markiża Agnese Gera de’ Petri vs Direttur talAkkomodazzjoni Soċjali et
21
P.A. TM 28.4.2005 fil-kawża fl-ismijiet John Galea et vs Raymond Falzon et
22
P.A. AJM 2.10.2002 fil-kawża fl-ismijiet Carmen Camilleri et vs Joseph Bellizzi
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Illi hawnhekk tqum il-kwestjoni tal-allegata bona fidi.
Kemm l-imħarrkin Gambin u kif ukoll l-imsejħa fil-kawża
Żahra jallegaw li qatt ma żammew il-garage b’ħażen jew
b’mala fidi. Filwaqt dan jista’ jingħad b’xi mod fir-rigward
tal-imsejħa fil-kawża (għalkemm, għar-raġunijiet li
ssemmew qabel, dan ma huwiex wisq rilevanti), ilkwestjoni dwar l-imħarrkin miżżewġin Gambin mhix listess. Dan għaliex, f’xi żmien qabel ma nfetħet il-kawża,
Quarto ikkonfrontathom dwar iż-żamma bla jedd min-naħa
tagħhom tal-garage u, minkejja dan, xorta waħda ma
telquhx minn taħt idejhom u għadhom jużawh sal-lum.
Jekk sa dak inhar li Quarto intimathom setgħu jgħidu li
kienu mingħalihom qegħdin iżommu l-imsemmi garage
b’titolu tajjeb, dan il-ħsieb messu nbidel hekk kif saru jafu
aħjar l-affarijiet23. Il-problema hu li Quarto ma dehrilhiex li
għandha turi lill-Qorti meta kien li intimat lill-imħarrkin biex
jitilqu l-post u jagħtuha ċ-ċwievet tiegħu;
Illi l-Qorti għalhekk jidhrilha li trid issib rimedju “arbitrio
boni viri” għall-pretensjoni attriċi f’dan ir-rigward. Il-Qorti,
wara li qieset iċ-ċirkostanzi kollha li kellha quddiemha
(magħdud ukoll il-fatt li l-imsejjaħ fil-kawża kien għamel bi
spejjeż tiegħu l-bieb tal-garage), jidhrilha li Quarto
jixirqilha kumpens għall-okkupazzjoni maħdum bir-rata ta’
żewġ euro (€2) għal kull jum sa ma terġa’ tieħu l-garage
lura f’idejha. Iżda minħabba li Quarto naqset ukoll li tgħid
meta kien li widdbet lill-imħarrkin biex jitilqu l-post minn
idejhom, il-Qorti qiegħda tqis li ż-żmien għall-finijiet talkomputazzjoni tal-kumpens għandu jibda jgħodd minn
meta l-imħarrkin laqgħu għandhom in-notifika tal-atti talkawża24;
Għal dawn ir-raġunijiet il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:
Tilqa’ l-ewwel talba attriċi billi, filwaqt li tiddikjara li limħarrkin miżżewġin Gambin qegħdin iżommu l-garage li
jġib in-numru ħmistax (15) fis-semi-basement tal-blokk ta’
23

Ara, per eżempju, P.A. PS 2.2.2005 fil-kawża fl-ismijiet Joseph Borġ noe vs Alfred
Buġeja et noe
24
16.3.2007, f’paġ. 35 tergo tal-proċess
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appartamenti bl-isem ta’ “St. Thomas Court”, Triq it-Tiben,
Wied il-Għajn, bla jedd fil-liġi u għandhom għalhekk
irodduh lura lill-kumpannija attriċi b’kulma fih, tordna lillimsemmija mħarrkin joħorġu mill-imsemmi post fi żmien
tletin (30) jum kalendarju millum;
Tiċħad
l-eċċezzjonijiet
imressqin
mill-imħarrkin
miżżewġin Gambin bħala m’humiex mistħoqqa fil-fatt u
lanqas fil-liġi;
Tilqa’ t-tieni talba attriċi u tiddikjara li l-kumpannija attriċi
jistħoqqilha titolbu l-ħlas ta’ kumpens għaż-żamma talimsemmi post min-naħa tal-imħarrkin, imma mhux ukoll
min-naħa tal-imsejħin fil-kawża, u dan b’seħħ mis-sittax
(16) ta’ Marzu, 2007, sal-jum li fih terġa’ tingħata lura lpussess sħiħ u ħieles tal-istess garage, tillikwida lkumpens li l-kumpannija attriċi jistħoqqilha tirċievi fissomma ta’ żewġ ewro (€2) kull jum;
Tilqa’ t-tielet talba attriċi u tikkundanna lill-imħarrkin
miżżewġin Gambin iħallsu lill-kumpannija attriċi s-somma
hawn fuq likwida bħala kumpens, liema somma, sal-lum,
titla’ għal elf erbgħa mija u erbgħin (€ 1,440)25; u
Tikkundanna lill-imħarrkin iħallsu l-ispejjeż tal-kawża,
ħlief dawk rigwardanti lill-imsejħin fil-kawża, li jbatu lispejjeż tagħhom.

Moqrija

< Sentenza Finali >

25

€2 x 720 jum = € 1,440
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