Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-1 ta' April, 2004
Ċitazzjoni Numru. 22/2003

Vincent E. CILIBERTI Aġent Ekonomu ta’ Monsinjur
Arċisqof Amministratur tal-Beni Ekklesjastiċi
Djoċesani kollha ta’ Malta għan-nom u fl-interess ilLegat Chierico Gafa’ anness mal-Knisja Parrokkjali ta’
San Bartolmew, Għargħur
vs
Anthony sive Tony SPITERI
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fid-9 ta’ Jasnnar, 2003, li
bih l-attur nomine wara li ppremetta:
Illi b’sentenza mogħtija minn din il-Qorti fit-18 t’April 2002
il-konvenut kien ġie kkundannat biex jerġa’ jqiegħed lillattur nomine fil-pussess sħiħ u bla mittiefsa ta’ l-għalqa
magħrufa bħala “Tal-Kajjarun” fil-Madliena, limiti ta’ ĦalGħargħur u, fi żmien perentorju ta’ xahrejn mid-data tasPaġna 1 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja
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sentenza jerġa’ jtella’ kif kien il-ħajt tas-sejjieħ li jifred limsemmija għalqa minn art ta’ terzi u awtoriżżat lill-attur
nomine sabiex, jekk kemm il-darba l-imħarrek jonqos li
jwettaq dak lilu ordnat jagħmel hu l-imsemmija xogħlijiet u
jagħmel dak kollu li hu meħtieġ biex jerġa’ jikseb ilpussess sħiħ u bla mittiefes ta’ l-imsemmija għalqa u dan
bi spejjeż tal-imħarrek, liema xogħlijiet għandhom isiru
taħt is-superviżjoni u direzzjoni tal-Perit Arkitett
Michel’Angelo Refalo maħtur għal dan il-għan bl-ispejjeż
kollha tal kawża kontra l-konvenut (Dok. AA);
Illi nonostante diversi intimi (Dok. BB, CC u DD) ilkonvenut baqa’ ma weġibx u għalhekk, kif awtoriżżat, lattur nomine għamel hu x-xogħlijiet rikjesti taħt iddirezzjoni u kontroll tal-Perit Refalo;
Illi għal dan ix-xogħol l-attur nefaq is-somma ta’ Lm517.50
(Dok,. EE) li, skond is-sentenza imsemmija hi llum dovuta
mingħand il-konvenut u dan oltre s-somma ta’ Lm136.33,0
minnu wkoll dovuta bħala spejjeż tal-kawża oriġinali (Dok.
FF): b’kollox Lm653.83,0.
Illi x-xogħlijiet saru mill-attur, fin-nuqqas ta’ koperazzjoni
tal-konvenut, in esekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija minn
din il-Qorti li, fil-kompetenza tagħha, tibqa’ taqa’ kull
misura li tiskaturixxi mis-sentenza tat-18 t’April 2002;
Għalhekk l-attur nomine talab lil din l-Onorabbli Qorti
għaliex m’għandhiex:
Tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur nomine issomma ta’ Lm653.830 kwantu għal Lm136.330 spejjeż ta’
l-ewwel kawża deċiża fit-18 t’April 2002 u kwantu għal
Lm517.50 spejjeż inkorsi mill-attur biex jagħmel dak li lkonvenut kien ġie ordnat jagħmel u ma għamilx;
Bl-ispejjeż
tiegħu;

kontra

l-konvenut

inġunt

għas-subizzjoni

Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda ta’ l-attur nomine;
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Rat illi ċ-ċitazzjoni ġiet debitament notifikata lill-konvenut li
naqas li jippreżenta nota ta’ eċċezzjonijiet u hekk baqa’
kontumaċi;
Semgħet ix-xhieda ta’ l-attur nomine;
Semgħet l-Avukat ta’ l-attur nomine;
Eżaminat l-atti tal-kawża;
Billi mill-provi mhux kontradetti, t-talba dedotta fiċċitazzjoni tirriżulta pruvata;
Fil-kontumaċja tal-konvenut tiddeċiedi billi tilqa’ t-talba ta’
l-attur nomine kif dedotta fiċ-ċitazzjoni b’dan illi
tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur nomine is-somma
ta’ Lm653.830 kwantu għal Lm136.330 spejjeż ta’ lewwel kawża deċiża fit-18 t’April 2002 u kwantu għal
Lm517.50 spejjeż inkorsi mill-attur biex jagħmel dak li lkonvenut kien ġie ordnat jagħmel u ma għamilx, u blispejjeż kontra l-konvenut.

Moqrija
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