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Peter Farrugia
Versus
Lonġinu Farrugia, Carmelo Farrugia, Anthony
Farrugia, Tessie Farrugia, Lourdes Deguara,
Spiridione Farrugia, Joseph Farrugia, Mary Bartolo u
Catherine Busuttil
F’din il-kawża l-attur qiegħed jitlob ħlas ta’ kumpans għal
serviġi.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi b’testment tal-5 ta’ Frar 1997 fl-atti
tan-Nutar Anthony Grech Trapani, John Mary Farrugia, li
miet fil-15 ta’ Marzu 1999, kien ħatar lill-partijiet bħala
werrieta tiegħu. L-attur kien irrenda serviġi lil John Mary
Farrugia matul ħajtu, u għalhekk, billi għandu jiġi likwidat
kumpens li l-konvenuti għandhom iħallsuh, l-attur fetaħ din
il-kawża u qiegħed jitlob illi l-qorti, wara li tgħid illi hu
għandu jedd li jitħallas kumpens għas-serviġi illi huwa
irrenda lil John Mary Farrugia, tillikwida l-ammont li
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għandu jitħallas u tikkundanna lill-konvenuti jħallsu ssomma hekk likwidata flimkien ma’ l-imgħax u l-ispejjeż.
Il-konvenuti Lonġino, Carmelo, Anthony, Spiridione u
Joseph Farrugia ressqu l-eċċezzjoni illi l-konvenut ma
irrendiex serviġi lil John Mary Farrugia.
Il-konvenuti l-oħra baqgħu ma ressqux eċċezzjonijiet.
Mix-xhieda ħareġ illi John Mary Farrugia, missier ilpartijiet, kien joqgħod flimkien ma’ bintu l-konvenuta
Tereża Farrugia, li baqgħet xebba, u li kienet iddur bih.
Tereża Farrugia, iżda, xehdet illi hi ma kinitx tasal biex
tgħin lil missierha jinħasel, u dan kien jieħu ħsieb jagħmlu
l-attur. Huwa għal dan illi l-attur qieħed jitlob ħlas.
Il-konvenuti li ikkontestaw it-talba ta’ l-attur igħidu illi dan
ma hu minnu xejn; missierhom kien jiflaħ jieħu ħsieb
tiegħu nnifsu sal-aħħar u ma kienx jeħtieġ lill-attur biex
igħinu. Igħidu wkoll illi l-mejjet kien iħallas lil kull min
jaqdih.
Il-konvenuti li ikkontestaw il-kawża għandhom id-djar
tagħhom, u ma kinux joqogħdu mal-mejjet, kif kienet
tagħmel oħthom Tereża li għalhekk hija l-aħjar xhud ta’
x’kien jiġri fid-dar. Għal din ir-raġuni l-qorti aktar kienet
temmen ix-xhieda ta’ Tereża Farrugia, u dik ta’ l-attur li
taqbel magħha, li ma kienx għax, wara li semgħethom
jixhdu, ma hijiex għal kollox konvinta li tista’ toqgħod
fuqhom.
Mix-xhieda ħareġ ukoll illi John Mary Farrugia kien iżomm
record ta’ kull nefqa li kien jagħmel, żgħira kemm tkun
żgħira, u Tereża Farrugia ikkonfermat illi fil-fatt kien
iżomm kollox f’reġistru li kien iżomm id-dar. Għalkemm
intrabtet illi tippreżenta dan ir-reġistru, fil-fatt ipproduċiet
dokument li jwassal biss sal-1978 u fih ħafna paġni
mqaċċtin. Dan ikompli jħasseb ħażin lill-qorti, li ma tistax
ma tasalx għall-konklużjoni illi din ix-xhud qiegħda taħbi xi
ħaġa.
Il-qorti għalhekk hija tal-fehma illi aktar għandha toqgħod
fuq ix-xhieda ta’ dawk il-konvenuti li qegħdin jikkontestaw
it-talba ta’ l-attur, li xehdu illi l-attur aktar kien ifittex li
jinqeda hu milli li jaqdi lil missieru, u illi missieru ftit li xejn
kien isibu meta kien ikun jeħtieġ l-għajnuna tiegħu, u
għalhekk aktar kien idur lejn xi ieħor minn uliedu milli lejn
l-attur.
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Billi għalhekk fil-fehma tal-qorti lill-attur ma seħħlux illi
jagħmel prova konvinċenti tal-premessi tat-talbiet
magħmula fiċ-ċitazzjoni, dawk it-talbiet ma jistgħux
jintlaqgħu.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tiċħad it-talbiet ta’ lattur u tikkundannah iħallas l-ispejjeż kollha tal-kawża.
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