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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tat-2 ta' Gunju, 2005
Citazzjoni Numru. 51/1998/1

Michelina armla ta' Victor Zammit,
Victor u Maria Josette konjugi Musu' .
vs
L-avukat Dottor Alfred Grech b'degriet tat-3 ta' Settembru,
1997 ġie nominat kuratur deputat sabiex jirrappreżenta lwirt ġjaċenti ta' Angelo Buttigieg .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-atturi, wara li
ppremettew :
Illi l-atturi għal diversi snin rrendew servizzi, kuri u
assistenzi lil Angelo Buttigieg iben Saviour u Maria nee'
Xuereb, ġia' armel ta' Maria nee' Attard, li miet fis-sitta u
għoxrin (26) ta' April tal-elf disa' mija u sebgħa u disgħin
(1997) ;
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Illi dawn is-servizzi u prestazzjonijiet ġew mogħtija blintendiment li l-atturi kellhom jiġu kkumpensati
adegwatament għalihom .
Illi minkejja dan l-arranġament l-atturi baqgħu ma ġewx
mħallsa .
Illi l-atturi qegħdin jagħmlu ċ-ċitazzjoni tagħhom f'kawża
waħda u dan minħabba identita' tal-mertu u b'mod
ġenerali tal-provi .
Talbu lill-konvenut nomine jgħid għaliex m’għandiex din ilQorti :
1.
Tiddikjara jekk hemm bżonn li l-konvenut
huwa tenut iħallas lill-atturi kumpens għas-servizzi, kuri u
assistenzi reżi minnhom lill-imsemmi Angelo Buttigieg .
2.

Tillikwida dan il-kumpens .

3.
Tikkundanna lill-konvenut nomine sabiex
iħallas lill-atturi l-ammont hekk likwidat .
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittra uffiċjali u rikors ippreżentat
f'Awissu 1997 .
Il-konvenut nomine mħarrek għas-subizzjoni li għaliha
minn issa qiegħed jiġi nġunt .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-atturi, konfermata bilġurament ta' Michelina Zammit u Maria Josette Musu' .
Rat ir-riferta pozittiva tal-konvenut nomine li ġie notifikat
b'din iċ-ċitazzjoni fl-24 ta' Marzu 1998 .
Innotat illi minkejja tali notifika l-istess konvenut nomine
għażel li jibqa' kontumaċi .
Rat id-digriet tagħha tat-22 ta' Mejju 1998 fejn ġie nominat
l-avukat Dottor Grezzju Mercieca bħala perit legali .
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Rat ir-rapport ta' l-espert tagħha ppreżentat fis-17 ta' Frar
2004 u minnu maħluf fil-21 ta' Jannar 2005 .
Rat il-verbal tagħha tal-15 ta' Frar 2005 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi d-dokumenti u
affidavits esebiti u l-verbali tax-xhieda mismugħa .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din il-kawża l-atturi qed jitolbu li, wara li jiġi
likwidat il-kumpens dovut lilhom għas-serviġi li jallegaw li
rrendew lil ċertu Angelo Buttigieg, illum mejjet,
ilkonvenut nomine jiġi kkundannat iħallashom l-ammont
hekk likwidat għal dawn is-serviġi .
Il-perit legali, wara li sema' l-provi prodotti mill-atturi,1 kien
f'pożizzjoni jikkonferma illi l-atturi tassew rrendew diversi
serviġi, kuri u assistenzi lill-imsemmi Angelo Buttigieg, li
tagħhom ma kienux ġew ikkumpensati . Infatti, wara li
jagħti espożizzjoni dettaljata dwar il-prinċipji legali li
fuqhom hija bbażata kawża simili, u kif din it-tip ta' kawża
ġiet ittrattata sew fid-dottrina legali kif ukoll filġurisprudenza tal-Qrati tagħna,2 Dottor Mercieca,
ikkonkluda illi : "Ma hemmx dubbju li l-atturi rrendew
serviġi, kuri, u assistenzi fuq medda ta' snin lill-benefiċjat
ta' entita' tali li jistħoqilhom li jiġu kkumpensati."3
Mill-provi prodotti rriżulta illi l-atturi bdew jieħdu ħsieb ta'
dan Angelo Buttigieg sa minn meta mietet martu, li kienet
tiġi oħt l-attriċi Michelina Zammit, u damu jagħmlu hekk
għal kważi ħames (5) snin . Jidher illi dan ma kellux tfal, u
għalhekk il-piż tal-kura tiegħu waqa' fuq l-atturi bħala
parentela tiegħu . Għall-ewwel l-attriċi Zammit kienet
iddur bih fid-dar tiegħu stess f'Għawdex, billi ssajjarlu u
tagħmilu diversi faċendi fid-dar u anke teħodlu ħsieb lannimali . Wara li marret toqgħod ma bintha, l-attriċi loħra, f"Malta, kienet tirrendi dawn is-servigi biss fi tmiem
1

Ara fol. 5 sa 10 tar-rapport peritali ta' dottor Grezzju Mercieca .
Ara fol.11 sa 23 ibid .
3
Ara para.1 a fol. 25 ibid.
2
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il-ġimgħa . L-atturi l-oħra kienu jirrendu s-serviġi tagħhom
matul tmiem il-gimgħa biss meta kienu jkunu Għawdex u
għal perijodu ieħor meta Angelo Buttigieg kien jeħtieġ
kura medika anke fl-esteru .
Ma ġiet ippruvata bl-ebda mod l-entita' ta' l-eredita' ta' limsemmi Angelo Buttigieg, ħaġa li soltu tkun waħda millelementi li jittieħdu in konsiderazzjoni meta tkun qed issir
il-likwidazzjoni tal-kumpens . Għalhekk il-perit legali kellu
jiffissa l-ammonti dovuti arbitrio boni viri a bażi tar-rati li
normalment jitħallas għal servizzi ta' din il-kwalita' . Hekk
insibu illi :
(i)
lill-attriċi Michelina Zammit, għal perijodu
ta' mitejn u tlettax (213) il-jum li fih rriżulta li rrendiet
serviġi lid-decujus ta' kuljum f'Għawdex, ittieħdet rata ta'
għaxar liri (Lm10) għal kull ġurnata li fih tat dawn isservizzi, biex għalhekk ġie likwidat ammont ta' elfejn mija
u tletin lira maltija (Lm2130) ;
(ii)
lill-istess attriċi għall-perijodu li fih kienet
tirrendi serviġi lid-decujus fil-weekends biss meta kienet
tkun Għawdex, fuq medda ta' mitejn u tmien (208)
ġurnata, bl-istess rata ta' għaxar liri (Lm10) kuljum, ġie
likwidat kumpens ammontanti fis-somma ta elfejn u
tmenin lira maltija (Lm2080) ;
(iii)
lill-atturi l-oħra Victor u Maria Josette
konjuġi Musu', għal tnejn u ħamsin (52) weekend matul
erba' snin u tmien xhur li fihom kienu jrrendew serviġi liddecujus f'Għawdex, ġie likwidat kumpens f'ammont ta'
elfejn erba' mija u għoxrin lira maltija (Lm2420), kkalkolat
bir-rata ta' għaxar liri (Lm10) kull weekend ;
(iv)
lill-istess atturi konjuġi Musu' għasservizzi li rrendew lid-decujus meta kellu bżonn kura
medika, inkluż anke fl-esteru, ġie likwidat kumpens globali
ta' elfejn u ħames mitt lira maltija (Lm2500) ; u
(v)
lill-konjuġi Musu' wkoll għaż-żmien li ddecujus għex fid-dar tagħhom f'Malta u cioe' għal sittin
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(60) jum bir-rata ta' ħmistax-il lira (Lm15) kuljum, ammont
ta' disa' mitt lira maltija (Lm900) .
Il-Qorti jidhrilha illi dawn l-ammonti huma raġonevoli tenut
kont tat-tip ta' serviġi reżi, ż-żmien meta ingħataw u lperijodu li damu jiġu mogħtija, u għalhekk ma ssib ebda
raġuni sabiex tvarjahom .
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi tilqa' t-talbiet
attriċi u
1.
tiddikjara illi l-konvenut nomine, bħala
kuratur tal-wirt ġjacenti tal-mejjet Angelo Buttigieg, huwa
tenut ihallas lill-atturi kumpens ghas-servizzi, kuri u
assistenzi reżi minnhom lill-istess Angelo Buttigieg;
konsegwentement
2.
tillikwida l-kumpens dovut lill-attriċi
Michelina Zammit fis-somma ta' erbat elef mitejn u għaxar
liri maltin (Lm4210), u l-kumpens dovut lill-atturi l-oħra lkonjuġi Victor u Maria Josette Musu' fl-ammont ta' ħames
telef tmien mija u għoxrin lira maltija (Lm5820), u
3.
tikkundanna lill-konvenut nomine sabiex
iħallas lill-atturi l-ammonti hekk likwidati .
4.

Bl-ispejjez kontra l-konvenut nomine.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------

Pagna 5 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

