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1.

Dan huwa appell tal-imsejħa fil-kawża Rita Cassar minn sentenza
mogħtija mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fit-28 ta’ Marzu 2014 li
iddikjarat li skond t-testment unica charta tal-attriċi u żewġha tat-23
ta’ Settembru 1996 pubblikat min-Nutar Nicola Said l-attriċi bħala
użufruttwarja għandha l-jedd li “tirtira l-flus mill-kontijiet bankarji li
hemm mal-banek fuq imsemmija” u “tillikwida l-investimenti filkumpanniji fuq imsemmija u li huma reġistrati f’isem żewġha Philip
Borg jew konġuntivament f’isem żewġha Philip Borg u f’isimha”. Lewwel qorti ddikjarat ukoll li meta jispiċċa l-imsemmi użufrutt ilkapital għandu jitħallas lura lill-werrieta ta’ Philip Borg.

Appell Ċivili Numru 861/2012/1

2.

29/11/2019

Il-fatti relevanti huma dawn: l-attriċi u żewġha kienu għamlu testment
unica charta fit-23 ta’ Settembru 1996 fl-atti tan-Nutar Nicola Said.
Bl-ewwel artikolu tat-testment dak fost it-testaturi li jmut l-ewwel
ħalla lil dak li jibqa’ ħaj u għal tul ħajtu kollha:
»… l-użu u l-użufrutt in ġenerali ossia t-tgawdija tal-beni tagħhom
kollha mobili u immobili, korporali u inkorporali, preżenti u futuri, eżenti
min kull obbligu legali tal-inventarju u tal-kawzioni; bil-fakoltà fittestatur li jibqa’ ħaj l-aħħar li jkun jista’ jirtira u jinkassa min għand kull
persuna, bank u awtorità oħra kull somma ta’ flus, kapitali u titoli ta’
fondi pubbliċi soġġetti għal-imsemmi użufrutt.« 1

3.

Żewġ l-attrċi miet u l-attriċi ippretendiet li bis-saħħa ta’ dan l-ewwel
artikolu tat-testment unica charta għandha d-dritt li tieħu l-flus li
hemm fil-kontijiet tal-banek u tillikwida l-investimenti li kienu f’isem
żewġha u/jew f’isimhom it-tnejn. Madanakollu waħda mit-tfal tagħha
– Rita Cassar, imsejħa fil-kawża – insistiet li l-jedd ta’ użufrutt ma
jagħtihiex id-dritt li tieħu l-kapital.

4.

L-attriċi għalhekk fetħet il-kawża tallum u talbet illi l-qorti:
»1. tiddikjara li l-attriċi għandha dritt li tirtira u tinkassa mingħand kull
persuna bank u awtorità oħra kull somma ta’ flus kapitali u titoli ta’
fondi pubbliċi li jgħajtu lil żewġha l-mejjet Philip Borg u li huma soġġetti
għal użufrutt favur tagħha skond id-disposizzjonijiet tal-ewwel artikolu
tat-testment tat-23 ta’ Settembru 1996 atti Nutar Nicola Saliba [recte,
Said].
»2. tordna lill-istess konvenuti intimati sabiex lir-rikorrenti attriċi, matul
ħajjitha, jawtorizzawha tirtira u tinkassa minn kull kont u investiment u
kapitali u titoli ta’ fondi, li jinsab depożitati għand l-istess konvenuti
f’isem il-mejjet żewġha Philip Borg kemm waħdu kif ukoll konġuntivament mal-attriċi mingħajr il-kunsens tal-eredi tal-istess żewġha.«

5.

Il-konvenuti kollha ressqu l-eċċezzjonijiet tagħhom. Madankollu lattriċi ċediet it-talbiet tagħha kontra dawn il-konvenuti b’nota ta’
ċessjoni tal-21 ta’ Diċembru 2012.

1

Mir-riċerki testamentarji jirriżulta li dan kien l-uniku testment li għamel il-mejjet Philip
Borg.
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6.

B’dikriet tas-27 ta’ Settembru 2012 issejħet fil-kawża Rita Cassar u
ressqet dawn l-eċċezzjonijiet:
»1) Preliminarjament, jiġi rilevat illi l-eċċipjenti għadha m’aċċettatx ilwirt ta’ missierha Philip Borg li miet fis-17 ta’ Frar 2011.
»2) Preliminarjament ukoll, din il-kawża ġiet intavolata kontra diversi
entitajiet li ma humiex il-leġittimi kontraditturi għat-talbiet tal-attriċi,
filwaqt li tħallew barra l-leġittimi kontraditturi għat-talbiet tal-attriċi,
ossia l-eredi l-oħra ta’ Philip Borg. Għalhekk ukoll qed tiġi eċċepita nnuqqas ta’ integrità tal-ġudizzju.
»3) Subordinatament u bla preġudizzju għal dak premess, fl-ewwel
artikolu tat-testment tat-23 ta’ Settembru 1996 in atti Nutar Nicola
Said, l-attriċi tħalliet legat ta’ użufrutt mingħand żewġha. Għalhekk lewwel artikolu tat-testment pre-ċitat irid jiġi interpretat u applikat fiddawl tal-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 16 li jirregolaw dan l-istitut.
»4) Illi skont l-artikolu 328 tal-Kap. 16, “l-użufrutt huwa l-jedd reali li
wieħed igawdi l-ħwejjeġ li tagħhom ħaddieħor għandu l-proprjetà, blobbligu li jżomm is-sustanza tagħhom sew fil-materja kemm filgħamla”. L-artikolu 332 tal-Kap. 16 imbagħad jipprovdi li “Lużufruttwarju għandu jedd għal kull xorta ta’ frottijiet, sew naturali,
industrijali, jew ċivili, illi tista’ tagħti l-ħaġa li tagħha jkollu l-użufrutt.”
Fid-digriet kamerali tagħha tas-27 ta’ Settembru 2012, din l-onorabbli
qorti ordnat lill-attriċi sabiex tikkonferma jekk hix beħsiebha tagħlaq linvestimenti li hemm mal-konvenuti, u, fl-affermattiv, x’inhi l-intenzjoni
tagħha li tagħmel bil-flus. Permezz ta’ nota maħlufa ppreżentata fil-25
ta’ Ottubru 2012, l-attriċi stqarret li hi ser tuża dawn il-flus meta tiġi
bżonnhom; jiġifieri hawn stqarret li trid ikollha l-jedd li tiddisponi millkapital u mhux l-imgħaxijiet biss. Illi għaldaqstant, in kwantu t-talbiet u
intenzjonijiet tal-attriċi jikkozzaw mal-artikolu 328 u 332 tal-Kap 16, leċċipjenti topponi għall-istess talbiet.
»5) Illi fi kwalunkwe każ l-attriċi ma għandha l-ebda ħtieġa, impellenti
jew mhijiex, li tinkassa l-kapitali intestati f’isem il-premort żewġha,
anke għaliex hi għandha sostanzi monetarji suffiċċjenti, tant li
saħansitra wara l-mewt ta’ żewġha għaddiet biex tiddona lill-eredi, ad
eċċezzjoni tal-eċċipjenti, s-sehem tagħha minn proprjetà immobiljari.
»6) Illi iżda għal dak li jirrigwardja l-investimenti intestati f’isem iddefunt Philip Borg u l-attriċi konġuntivament, jekk l-attriċi tressaq prova
li dawn l-investimenti kienu effettivament jiffurmaw parti mill-komunjoni
tal-akkwistji ġà eżistenti bejnha u d-defunt Philip Borg, allura leċċipjenti ma topponix li nofs dawn l-investimenti jiġu inkassati millattriċi u li dawn ikunu a disposizzjoni libera tagħha.
»7) Illi fl-aħħarnett u bla preġudizzju għal dak li ngħad aktar qabel,
ikun xi jkun l-eżitu ta’ din il-kawża, l-eċċipjenti m’għandhiex tbati lispejjeż tal-intimati l-oħra, stante li dawn ġew imħarrka mill-attriċi
inutilment.«

7.

Wara li ngħatat il-permess meħtieġ mill-ewwel qorti l-imsejħa filkawża Rita Cassar kompliet ressqet żewġ eċċezzjonijiet oħra bi
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tweġiba maħlufa ulterjuri tal-25 ta’ Marzu 2013. Dawn iż-żewġ
eċċezzjonijiet ulterjuri iżda ġew miċħuda mill-ewwel qorti fissentenza preliminari tas-27 ta’ Ġunju 2013.
8.

Bis-sentenza tat-28 ta’ Marzu 2014 li minnha sar dan l-appell lewwel qorti mbagħad iddeċidiet kif ġej dwar l-eċċezzjonijiet l-oħra
tal-imsejħa fil-kawża:
»1. Tiċħad l-eċċezzjonijiet fil-meritu li tat il-konvenuta, u tilqa’ l-ewwel
talba tal-attriċi u tiddikjara li skond l-ewwel artikolu tat-testment unica
charta tat-23 ta’ Settembru 1996 pubblikat min-Nutar Dr Nicola Said
għandha jedd li:
»(a) tirtira l-flus mill-kontijiet bankarji li hemm mal-banek fuq
imsemmija; u
» (b) tillikwida l-investimenti fil-kumpanniji fuq imsemmija;
»u li huma reġistrati f’isem żewġha Philip Borg jew konġunttivament
f’isem żewġha Philip Borg u f’isimha.
»2. Għal kull buon fini tiddikjara li t-tieni talba ġiet eżawrita ladarba lattriċi rrinunzjat għall-kawża fil-konfront tal-banek, kumpanniji u Malta
Stock Exchange plc (ara sentenza parzjali).
»3. Tilqa’ s-seba’ eċċezzjoni tal-konvenuta.
»Spejjeż a karigu tal-konvenuta Cassar, b’dan li l-attriċi għandha
tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta’ dawk il-konvenuti li fil-konfront
tagħhom irrinunzjat il-kawża.»

9.

Il-konsiderazzjonijiet li wasslu lill-ewwel qorti għad-deċiżjoni tagħha
ġew imfissra hekk fis-sentenza appellata:
»Filippo Borg miet fis-17 ta’ Frar 2011 u l-wirt tiegħu hu regolat minn
testment unica charta tat-23 ta’ Settembru 1996. L-ewwel artikolu
jaqra:
»“It-testaturi Philip u Licia Borg jħallu lil xulxin cioè dak li jmut lewwel lil dak li jibqa’ ħaj u għal tul ħajtu kollha l-użu u l-użufrutt in
ġenerali ossia t-tgawdija tal-beni tagħhom kollha mobbli u
immobbli, korporali u inkorporali. preżenti u futuri, eżenti minn kull
obbligu legali tal-inventarju u tal-kawzjoni; bil-fakoltà fit-testatur li
jibqa’ ħaj l-aħħar li jkun jista’ jirtira u jinkassa mingħand kull
persuna, bank u awtorità oħra kull somma ta’ flus, kapitali u titoli
ta’ fondi pubbliċi soġġetti għall-imsemmi użufrutt.”

»Mill-provi rriżulta li Philip Borg kellu dawn l-investimenti reġistrati
f’ismu, li wħud minnhom huma wkoll f’isem martu kif ser jingħad hawn
taħt:

4

Licia Borg v. HSBC Bank Malta plc et

»… … …
»2. L-attriċi hi legatarja. Għalhekk trid titlob lill-werrieta sabiex titpoġġa
fil-pussess (artikolu 726 tal-Kodiċi Ċivili). Minħabba oġġezzjoni ta’
bintha Rita Cassar, l-attriċi qiegħda ssib diffikultà biex tillikwida linvestimenti u tieħu l-flus. Rita Cassar qiegħda ssostni li għadha ma
ddeċiditx dwar jekk għandhiex taċċetta l-wirt ta’ missierha jew inkella
titlob il-porzjon riżervata. Madankollu, irrispettivament jekk ilkonvenuta aċċettatx il-wirt ta’ missierha, hu evidenti li qiegħda ssostni
li ommha m’għandhiex jedd li tiġbor il-flus mill-kontijiet bankarji u li
tillikwida l-investimenti. Għalhekk hemm bżonn li tingħata dikjarazzjoni
mill-qorti. It-tfal l-oħra, Marika Zammit u Albert Borg, m’humiex
joġġezzjonaw għat-talba.
»3. Id-diżgwid bejn il-partijiet hu dwar l-interpretazzjoni li għandu
jingħata lill-ewwel artikolu tat-testment. Filwaqt li l-attriċi ssostni li
għandha jedd li tieħu l-flus li hemm fil-kontijiet tal-banek u tillikwida linvestimenti, il-konvenuta ma taqbilx u ssostni li l-jedd ta’ użufrutt ma
jatix id-dritt lill-attriċi li tieħu l-kapital.
»4. Fl-ewwel artikolu tat-testment unica charta jingħad:
»“bil-fakoltà fit-testatur li jibqa’ ħaj l-aħħar li jkun jista’ jirtira u
jinkassa mingħand kull persuna, bank u awtorità oħra kull somma
ta’ flus, kapitali u titoli ta’ fondi pubbliċi soġġetti għall-imsemmi
użufrutt.”

»Fil-fehma tal-qorti, din il-klawżola hi ċara u ma tagħtix lok għal dubju.
L-attriċi, bħala legatarja ta’ żewġha, għandha kull jedd li tieħu l-flus li
hemm depożitati l-bank u tillikwida l-investimenti. It-testatur ma rabatx
dan id-dritt ma’ xi kundizzjoni li martu trid tkun fil-bżonn. Għalkemm ilkonvenuta argumentat li l-jedd mogħti lill-attriċi “m’huwiex maħsub illi
jiġi eżerċitat kappriċċożament iżda biss f’każ fejn tqum il-ħtieġa għalih,
f’xenarju fejn is-superstiti tirriskontra diffikultajiet finanzjarji minħabba lqagħda illi taf tispiċċa fiha wara l-mewt tal-parti l-oħra”, il-qorti ma
taqbilx. Li kieku din kienet l-intenzjoni tat-testatur, kienet tiġi riflessa flewwel artikolu. Jekk il-qorti kellha taqbel mat-teżi tal-konvenuta tkun
qiegħda tintroduċi fl-ewwel artikolu kundizzjoni li ma tissemmiex. Irriferenza li ghamlet il-konvenuta ghas-sentenza M. Vassallo v. Chev.
J.G. Coleiro tal-Qorti tal-Appell, 11 ta’ Frar 1993, 11 ta’ Frar 1993,
m’hijiex flokha in kwantu f’dik il-kawża l-vertenza ma kenitx dwar jekk
mart it-testatur setgħetx tirtira l-flus fil-banek jew istituzzjoni oħra biss
f’każ ta’ bżonn, iżda jekk l-interess f’kumpanniji li t-testatur ħalla lil ibnu
kienx ukoll soġġett għall-użufrutt tal-beni kollha li kien ħalla lil martu.
»Inoltre, dak li setgħet għamlet l-attriċi wara l-mewt ta’ żewġha, cjoè lgħoti ta’ proprjetà b’donazzjoni (ara ħames eċċezzjoni), hu irrilevanti
għall-finijiet ta’ din il-kawża.
»5. Permezz ta’ nota preżentata fil-25 ta’ Ottubru 2012 l-attriċi
ddikjarat:
»“Li kif irriteniet fl-affidavit tagħha … hija trid li jekk tiġi bżonnhom
tkun tista’ tużahom kif ried żewġha mingħajr ma titlob il-karità
mingħand uliedha. Fuq kollox għalhekk hija u żewġha għamlu din
il-klawżola biex ma jiġu bżonn ħadd.”

»F’dan ir-rigward il-qorti tosserva li:
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»i. skond l-artikolu 328 tal-Kodiċi Ċivili, “l-użufrutt huwa l-jedd li wieħed
igawdi l-ħwejjeġ li tagħhom ħaddieħor għandu l-proprjetà, bl-obbligu li
jżomm is-sustanza tagħhom sew fil-materja kemm fil-għamla”. Però
Philip Borg ta lill-martu l-jedd li tirtira l-flus u tillikwida l-investimenti.
Mela kien it-testatur stess li ta d-dritt lil martu sabiex “jirtira u jinkassa
min għand kull persuna, bank u awtorità oħra kull somma ta’ flus,
kapitali u titoli ta’ fondi pubbliċi soġġetti għall-imsemmi użufrutt”. Filfehma tal-qorti b’din il-klawżola l-attriċi ġiet eżonerata mill-obbligu li ma
tibdilx is-sustanza tal-oġġett u m’għandhiex bżonn il-konkors talwerrieta ta’ żewġha.
»ii. skond l-artikolu 329 tal-Kodiċi Ċivili, flus huma fost l-oġġetti li
użufruttwarju għandu l-jedd li jinqeda bihom. Mela ladarba l-attriċi
jkollha l-flus f’idejha, għandha jedd li tinqeda bihom. Fis-sentenza
Carmelo Galea et v. Edgar Preca et, din il-qorti qalet: “Biex wieħed
jiddisponi mill-proprjetà ta’ ħaġa hemm bżonn illi jkun proprjetarju; u
appuntu dan hu l-karattru essenzjali tal-kważi-użufrutt, jiġifieri dak li lużufruttwarju jkun il-proprjetarju tal-ħaġa, imma bl-obbligu li meta
jispiċċa l-użufrutt jirrestitwixxi, mhux dik il-ħaġa in-natura, imma l-valur
tagħha …” Però xorta jibqa’ l-obbligu li meta jispiċċa l-użufrutt, ilkapital jitħallas lura lill-werrieta ta’ Philip Borg. Fil-fehma tal-qorti, kieku
t-testatur ried mod ieħor kien iħalli b’legat il-proprjetà u mhux l-użu u lużufrutt.
»6. Jirriżulta wkoll li hemm investimenti u depożiti bankarji f’isem lattriċi u żewġha. Skond l-artikolu 1321(1) tal-Kodiċi Ċivili:
»“Il-beni kollha li l-miżżewġin ikollhom jew parti minnhom ikollha,
jitqiesu li jagħmlu parti mill-akkwisti sakemm ma jkunx ippruvat
xort’oħra.”

»Mela l-attriċi għandha l-presunzjoni favur tagħha. Kien għalhekk
jispetta lill-konvenuta li tagħti prova kuntrarja. Dan qiegħed jingħad
b’riferenza għas-sitt eċċezzjoni. Hu għalhekk evidenti li l-ġid li hemm
fil-kontijiet bankarji reġistrati f’isem Philip Borg u l-investiment
f’kumpanniji lokali, huma preżunti li jifformaw parti mill-komunjoni talakkwisti. Ma tressqet l-ebda prova li twaqqa’ din il-presunzjoni.
Għalhekk hu evidenti li m’hemmx raġuni għalfejn il-konvenuta ma
għamlitx għallinqas dikjarazzjoni ċara li ommha tista’ tieħu nofs il-flus u
l-investimenti reġistrati f’isem Philip Borg.«

10. Rita Cassar appellat minn din is-sentenza b’rikors tal-15 t’April 2014
li għalih l-attriċi wieġbet fil-21 ta’ Mejju 2014.
11. Fl-ewwel aggravju l-konvenuta appellanti tgħid illi t-talbiet tal-attriċi
għandhom jiġu miċħuda għax hi għadha ma aċċettatx il-wirt ta’
missierha bil-mod li jgħid l-art. 850 tal-Kodiċi Ċivili. Tfisser dan lewwel aggravju hekk:
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»Illi in primis l-appellanti tagħmel riferenza għall-ewwel eċċezzjoni
minnha sollevata fl-ewwel risposta ġuramentata tagħha, u cioè illi
preliminarjament jiġi rilevat illi l-eċċipjenti għadha m’aċċettatx il-wirt ta’
missierha Philip Borg li miet fis-17 ta’ Frar 2011.
»Illi għalkemm fis-sentenza tagħha l-ewwel qorti ddikjarat illi huwa
meħtieġ li jingħata ġudizzju fuq il-mertu proprju tal-każ minkejja dak
eċċipit mill-esponenti fl-eċċezzjoni appena ċitata, l-appellanti tħoss illi
jkun opportun illi tippreċiża illi hija għadha m’għamlitx l-aċċettazzjoni
tal-eredità ta’ missierha fit-termini tal-art. 850 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’
Malta, kompriżi il-prinċipji in subjecta materia senjalati fid-deċiżjoni
Gaetano Sultana noe v. John Mary Drago et, għas-sempliċi motiv li
sal-lum għadha mhix xjenti tal-konsistenza sħiħa tal-massa ereditarja.
Huwa proprju għal dan l-iskop illi l-esponenti intavolat azzjoni di mero
accertamento, ossija dikjaratorja, fl-ismijiet inversi sabiex l-appellata
tiġi ordnata tfornixxi d-dettalji kompleti tal-ġid patrimonjali kospikwu
tad-defunt Philip Borg.«

12. Dan l-ewwel aggravju ma huwiex għalkollox mingħajr meritu,
għalkemm ma jistax iwassal biex it-talbiet tal-attriċi jiġu miċħuda iżda
biss biex il-konvenuta Cassar tinħeles mill-ħarsien tal-ġudizzju. Kif
sewwa osservat l-ewwel qorti, l-art. 726 tal-Kodiċi Ċivili jgħid illi “llegatarju għandu jitlob lill-werriet il-pussess tal-ħaġa mħollija legat”.
Jekk il-konvenuta għadha ma aċċettatx il-wirt, il-pussess ma jistax
jintalab mingħandha u din il-kawża għalhekk ma kellhiex issir kontra
tagħha. F’dawn iċ-ċirkostanzi r-rimedju tal-attriċi jista’ jkun dak li
jagħtiha l-art. 868 tal-Kodiċi Ċivili:
»868. Il-qorti tagħti, fuq talba ta’ kull min għandu interess, lill-werriet
b’testment jew ab intestato, iż-żmien ta’ xahar, li, għal raġuni tajba,
jista’ jiġi mġedded għal xahar ieħor, biex jiddikjara jekk jaċċettax il-wirt
jew jirrinunzjax għalih; u fin-nuqqas ta’ dik id-dikjarazzjoni fiż-żmien
hawn fuq imsemmi, kif mogħti mill-bidu jew kif imġedded, il-wirt jitqies
irrinunzjat.«

13. Madankollu, fiċ-ċirkostanzi tal-każ tallum, huwa applikabbli wkoll lart. 855 tal-Kodiċi Ċivili2:

2

Dan l-artikolu jikkorrespondi għall-art. 782 tal-Code Napoléon, li kien maħsub li
japplika fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-art. 856 tal-Kodiċi tagħna, viz. meta l-persuna li
favur tagħha tkun ġiet miftuħa suċċessjoni tmut mingħajr ma tkun irrinunzjat għaliha
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»855. Meta l-werrieta ma jaqblux bejniethom dwar jekk għandhomx
jaċċettaw il-wirt jew jirrinunzjaw għalih, dak illi jaċċetta jikseb waħdu ljeddijiet kollha, u jieħu fuqu l-piżijiet kollha tal-wirt.«

14. Fil-każ tallum il-werrieta l-oħra ta’ Philip Borg aċċettaw il-wirt u wrew
id-disponibilità tagħhom li jagħtu lill-attriċi l-pussess tal-legat. Ma
kien hemm ebda ħtieġa għalhekk illi ssir il-kawża tallum, u f’kull każ
ma kellhiex issir kontra l-konvenuta Cassar ladarba din, sallum, ma
hijiex werrieta u għalhekk ma għandhiex leġittimazzjoni passiva.
15. Billi iżda l-konvenuta Cassar għadha tista’ taċċetta l-wirt, il-qorti
f’dan l-istadju ma hijiex sejra teħlisha mill-ħarsien tal-ġudizzju iżda
sejra tiddifferixxi l-appell sine die b’dan li ma jitqigħedx fuq il-lista talkawżi li jmorru deżerti ħlief minn dakinhar li jew l-attriċi tingħata lpussess tal-legat jew tkun notifikata bl-aċċettazzjoni tal-wirt millkonvenuta Cassar, u jerġa’ jitqiegħed fuq il-lista għas-sentenza finali
fuq talba ta’ min mill-partijiet ikollu interess hekk kif isseħħ waħda
minn dawk iż-żewġ eventwalitajiet.

Joseph Azzopardi
President

Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Noel Cuschieri
Imħallef

Deputat Reġistratur
mb

jew aċċettatha, u f’dak il-każ il-jedd ta’ aċċettazzjoni ta’ dik is-suċċessjoni jgħaddi lillwerrieta tagħha. L-art. 856 iżda jgħid illi f’dak il-każ id-disposizzjonijiet tal-art. 855
igħoddu wkoll għall-werrieta tal-werriet, li jfisser li japplikaw ukoll għall-werrieta talewwel wirt. Ara Dingli, Commenti e Fonti dell’Ordinanza VII dell’1868, fuq l-art.
VII.1868.558.
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