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Carmelo u Theresa Konjuġi Micallef
Versus
Ernest Cilia u Noelle Spiteri
F’din il-kawża l-atturi qegħdin jitolbu illi l-konvenuti
jroddulhom self ta’ għaxart elef lira (Lm10,000) li kien sar
b’kitba tal-31 ta’ Lulju 1990, flimkien ma’ l-imgħax u lispejjeż.
L-atturi kienu talbu wkoll illi l-kawża tinqata’ bid-dispensa
tas-smigħ taħt il-proċedura sommarja speċjali, iżda l-qorti,
b’dikriet tat-23 ta’ Ġunju 19951, ordnat illi l-kawża timxi bilproċedura normali.
Il-konvenut Ernest Cilia ressaq l-eċċezzjoni illi huwa
minnu illi hu kien irċieva mingħand l-attur Carmelo Micallef
is-somma mitluba, iżda dan ma hux dejn tiegħu waħdu
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iżda tal-komunjoni ta’ l-akkwisti bejnu u bejn martu, ilkonvenuta l-oħra.
Il-konvenuta Noelle Spiteri ressqet l-eċċezzjoni illi l-kitba
tal-31 ta’ Lulju 1990, li fuqha hija mibnija t-talba ta’ l-atturi,
qiegħda tiġi impunjata f’kawża oħra fl-ismijiet Noelle
Spiteri versus Ernest Cilia et (ċitaz. nru 828/95), u
għalhekk ikun xieraq illi l-kawża tallum tistenna sakemm
tinqata’ l-kawża l-oħra.
Billi kienet tal-fehma illi l-eżitu tal-kawża msemmija fleċċezzjoni tal-konvenuta Noelle Spiteri jista’ jkollu effett
fuq il-kawża tallum, il-qorti, b’dikriet tat-2 ta’ Frar 19962,
ordnat illi ż-żewġ kawżi jimxu flimkien.
Il-kawża fl-ismijiet Noelle Spiteri versus Ernest Cilia et
(ċitaz. nru 828/95) inqatgħet b’sentenza mogħtija llum, u ttalba tal-konvenuta Spiteri (attriċi f’dik il-kawża) biex ilqorti tħassar il-kitba tal-31 ta’ Lulju 1990 kienet miċħuda.
Billi għalhekk dik il-kitba tiswa fl-interess ta’ l-atturi, leċċezzjoni ta’ Noelle Spiteri hija miċħuda.
Jekk id-dejn huwiex wieħed tal-komunjoni ta’ l-akkwisti
bejn il-konvenuti hija kwistjoni bejniethom, u ma tolqotx iljeddijiet ta’ l-atturi billi, fiż-żmien meta sar is-self, ir-raġel
waħdu seta’ jorbot lill-komunjoni. Din is-sentenza tallum
għalhekk qiegħda tingħata bla ħsara għall-kwistjoni bejn ilkonvenuti dwar jekk id-dejn huwiex tal-komunjoni ta’ lakkwisti jew għandux il-konvenut Cilia jagħmel tajjeb
għad-dejn lill-komunjoni mill-assi parafernali tiegħu.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta’ l-kawża billi
tikkundanna lill-konvenuti jħallsu lill-atturi s-somma ta’
għaxart elef lira (Lm10,000) flimkien ma’ l-imgħax u lispejjeż mitluba fiċ-ċitazzjoni.
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