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Numru 7
Ċitazzjoni 24/2000
Ġużeppa Muscat
Versus
Carmela Mallia;
2.
Kristoforu Schembri;
3.
Avukat Nives Grixti u
P.L. Jean Pierre Busuttil nominati fid-29 t’Ottubru
1999 kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lill-assenti
Emanuel Schembri;
4.
Avukat Joseph
Azzopardi u P.L. Liliana Buhagiar nominati fid-29
t’Ottubru 1999 kuraturi deputati biex jirrappreżentaw
lill-assenti Nazzareno Schembri; u b’dikriet ta’ l-24
t’Awissu 2003 l-Av. Joseph Azzopardi ġie sostitwit blAvukat Mark Busuttil
1.

F’din il-kawża l-attriċi, li tikri fond mingħand il-konvenuti,
qiegħda titlob l-ispejjeż għal tiswijiet fil-fond mikri. Fissentenza in parte mogħtija fl-20 ta’ Frar 20031 hemm
imfissra t-talbiet ta’ l-attriċi u l-eċċezzjonijiet tal-konvenuti.
F’dik is-sentenza l-qorti kienet ipprovdiet dwar it-talba
għall-ispejjeż tat-tiswijiet billi qalet illi l-konvenuti
għandhom jagħmlu tajjeb għal ħamsa u sebgħin fil-mija
(75%) minn dawk l-ispejjeż.
B’dikriet mogħti dakinhar tas-sentenza2, il-qorti ordnat lillpartijiet sabiex, fi żmien xahrejn, iħejju prospett ta’ lispejjeż, u iddifferiet il-kawża għall-eżami tal-prospett
għat-30 ta’ Mejju 2003.
L-attriċi ippreżentat prospett skond l-ordni tal-qorti b’nota
ta’ l-4 t’April 20033; il-konvenuti ma għamlu xejn.
Fit-30 ta’ Mejju 20034 l-attriċi qalet illi ma għandhiex aktar
xhieda xi tressaq, u l-qorti, wara li reġgħet tat lill-konvenuti
1

Foll. 203 et seqq.

2

Fol. 202.

3

Foll. 206 et seq.
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żmien ta’ xahar ieħor biex b’nota jgħidu xi provi għandhom
dwar l-ispejjeż, iddifferiet il-kawża għas-7 ta’ Lulju 2003
għall-eżami tan-nota.
Il-konvenuti reġgħu ma għamlu xejn u lanqas dehru fis-7
ta’ Lulju 20035. Għalhekk il-qorti fehmet illi, ladarba ħadd
mill-partijiet ma kellu aktar xhieda xi jressaq, u ma saret
ebda kontestazzjoni tal-prospett ta’ l-attriċi, setgħet
toqgħod fuq dak il-prospett u iddifferiet il-kawża għassentenza għad-9 ta’ Jannar 2004.
Mill-prospett ta’ l-attriċi jirriżulta li l-ispejjeż telgħu għal tlitt
elef mija u tlieta u sebgħin lira u ħamsa u għoxrin
ċenteżmu (Lm3,173.25). Il-konvenuti għandhom jagħmlu
tajjeb għal ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) minnhom, li jiġu
elfejn tliet mija u disgħa u sebgħin lira u erbgħa u disgħin
ċenteżmu (Lm2,379.94).
Billi l-konvenuti huma komproprjetarji u huma erbgħa, u
ma nġibitx prova dwar is-sehem ta’ kull wieħed minnhom,
jitqiesu li għandhom ishma ndaqs6, u għalhekk kull wieħed
minnhom għandu jħallas sehem wieħed minn erbgħa (¼)
ta’ l-ispejjeż, li jiġi ħames mija u erbgħa u disgħin lira u
tmienja u disgħin ċenteżmu (Lm594.98).
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża u tipprovdi finalment dwar
l-ewwel talba ta’ l-attriċi billi tikkundanna lil kull wieħed u
waħda mill-konvenuti jħallsu lill-attriċi ħames mija u
erbgħa u disgħin lira u tmienja u disgħin ċenteżmu
(Lm594.98).
L-ispejjeż tal-kawża jinqasmu hekk: parti minn erbgħa (¼)
tħallasha l-attriċi u tliet partijiet minn erbgħa (¾) jħallsuom
il-konvenuti.
Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Antonella Cassar
Dep. Reġ.
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