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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tad-19 ta' Novembru, 2003
Ċitazzjoni Numru. 461/2003

Myriam AQUILINA
vs
Frederick TESTAFERRATA De NOTO, John
TESTAFERRATA De NOTO u Martin TESTAFERRATA
De NOTO
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-13 ta’ Mejju, 2003, li
bih l-attriċi ppremettiet:
1.
Illi l-konvenuti permezz ta’ pretenzjoni li huma
għamlu mal-attriċi tramite l-ittra uffiċjali tas-27 ta’ Ġunju
2002 li ġiet notifikata lill-attriċi biss donnhom qegħdin
jivvantaw drittijiet fuq proprjeta fil-Baħrija li huma
jippretendu li għandhom in komun mal-attriċi u oħrajn;
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2.
Illi l-attriċi, li ma hijiex il-mandatarja tal-assenti
imsemmija fl-istess ittra uffiċjali, għandha interess li
tillibera ruħha minn din il-millantazzjoni tal-konvenuti;
3.
Illi l-attriċi hija, flimkien ma’ oħrajn, il-proprietarja
assoluta tal-imsemmija proprieta fil-Baħrija u l-konvenuti
jew min minnhom ma għandhom ebda jeddijiet dwarha;
4.
Għaldaqstant l-attriċi talbet lil din l-Onorabbli
Qorti għaliex m’għandhiex:
(1) ma għandux jiġi prefiss lilhom terminu ta’ mhux aktar
minn tlett xhur sabiex jiddeduċu l-pretensjoni tagħhom u
ċioe’ li huma għandhom drittijiet fuq il-proprieta’ in
kwistjoni li tinsab fil-Baħrija; u (2) għaliex fil-każ li ma
jiddeduċux fit-terminu li jingħata lilhom ma għandhux jiġi
lilhom impost is-silenzju perpetwu billi jiġi għalhekk lilhom
impedut li qatt jipproċedu b’din il-pretensjoni immaginarja
tagħhom;
5.
B’riserva ta’ kwalsiasi azzjoni oħra spettanti lillattriċi u bl-ispejjeż kontra l-konvenut li minn issa jibqgħu
nġunti għas-subizzjoni tagħhom.
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talattriċi;
Rat illi għalkemm iċ-Ċitazzjoni u l-Avviż tas-Smigħ ġew
debitament notifikati lill-konvenuti, naqsu li jressqu Nota
tal-Eċċezzjonijiet fiż-żmien mogħti lilhom mil-liġi, u kif ukoll
li jidhru kull meta l-kawża ġiet imsejħa;
Rat in-Nota mressqa mill-attriċi fil-11 ta’ Novembru, 2003,
flimkien mad-dokument mehmuż magħha;
Rat il-kapitolu mressaq mill-attriċi għas-subizzjoni talmħarrkin;
Rat illi l-imħarrkin naqsu li jwieġbu għall-imsemmi kapitolu
u lanqas biss dehru waqt is-smigħ tal-lum;
Rat l-atti k ollha tal-kawża;
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Rat id-degriet tagħha tal-lum li bih iddikjarat mistqarr il-fatt
imsemmi fil-kapitolu;
Rat l-artikoli 404(1) u 408 tal-Kap. 12;
Tilqa’ l-ewwel talba attriċi kif dedotta fiċ-Ċitazzjoni, billi
jirriżulta debitament li l-imħarrkin immillantaw lill-attriċi
b’jedd li m’huwiex inċert jew kondizzjonali u dan permezz
tal-ittra uffiċjali tagħhom mibgħuta lilha fis-27 ta’ Ġunju,
2002, u qegħda taħtihom xahrejn żmien kalendarji mil-lum
biex iressqu l-pretensjoni dwar il-jedd vantat minnhom flimsemmija ittra uffiċjali;
Tirriżerva li tipprovdi dwar it-tieni talba wara li jgħaddi żżmien hawn fuq imsemmi; u
Tirriżerva li tipprovdi ukoll dwar l-ispejjeż tal-kawża fissentenza aħħarija;
Il-kawża qegħda tiġi mħollija għas-smigħ tas-26 ta’ Frar,
2004, tissejjaħ fid-9.00 a.m.
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