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Saviour Camilleri,
u b'degriet tal-25 ta' April, 2007,
il-ġudizzju ġie trasfuż f'isem Louise Camilleri
minflok Saviour Camilleri li miet fil-mori tal-kawża .
vs
Michele Camilleri .
Il-Qorti ;
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur wara li
ppremetta :
Illi huwa għal diversi snin irrenda serviġi, kuri u assistenzi
lill-konvenut,
liema
serviġi,
kienu
jikkonsistu
f'amministrazzjoni ta' proprjeta', ħlas ta' spejjeż u
assistenzi f'kull ma kien jeħtiegġ il-konvenut ;
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Illi l-attur irrenda wkoll serviġi simili lil oħtu (li effettivament
tiġi wkoll oħt il-konvenut), Patrizia Camilleri, li tagħha lkonvenut huwa l-eredi uniku, li mietet fid-dsatax ta'
Settembru tal-elf disa' mija u tlieta u sebgħin (19.IX.1973)
;
Illi għalkemm f'diversi okkazjonijiet il-konvenut aċċetta li
jikkumpensa lill-attur għal dan ix-xogħol u saħansitra kien
ser jittrasferilu xi proprjeta' f'ismu, huwa baqa'
inadempjenti .
Talab lill-konvenut jgħid għaliex ma għandhiex din lonorabbli Qorti :
1.
Tillikwida l-kumpens ġust dovut millkonvenut lill-attur għal spejjeż żborsati u serviġi reżi minnu
kemm lill-konvenut u kif ukoll lil oħtu Patrizia Camilleri ;
2.
Tikkundanna
attur, l-ammont hekk likwidat .

lill-konvenut

iħallas

lill-

Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittra uffiċċjali mibgħuta f'April
tal-elf disa' mija u sitta u tmenin (1986) ;
Bl-inġunzjoni tal-konvenut għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-attur ikkonfermata bilġurament ta' Saviour Camilleri .
Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-konvenut Michele
Camilleri illi eċċepixxa Illi :
1.
Illi għall-azzjoni attriċi hija ta' ostakolu lpreskrizzjoni ta' ħames snin kontemplata mill-artikolu
2261 9f) tal-Kodiċi Ċivili li l-konvenut jinvoka favur tiegħu .
2.
Illi mhux veru li l-attur irrenda xi serviġi li
tagħhom jisthoqqlu xi kumpens .
3.
Del resto l-attur ha tant affarijiet
mingħand il-mejta Patrizia Camilleri li żgur ġie kompensat
għal dak li setgħa talvolta rrenda bħala serviġi jew servizzi
oħra .
Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

4.
.

Salvi eċċezzjonijiet oħra fid-dritt u fil-fatt

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta'
ikkonfermata bil-ġurament tiegħu .

l-istess

konvenut

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża .
Innutat illi fl-udjenza preċedenti tal-ħamsa u għoxrin (25)
ta' April 2007, il-konvenut ma deherx u għal hekk ġew
preżentati kapitoli fil-konfront tiegħu .
Innutat illi l-istess kawża ġiet differita għal lum, għassubizzjoni ta' l-istess konvenut .
Innutat illi l-istess konvenut imsejjaħ tlett darbiet naqas illi
jattendi għal l-udjenza tal-lum .
Il-Qorti għal hekk, fetħet l-istess kapitoli, illi qed jiġu
dikjarati ammessi skond il-liġi, u għal hekk il-Qorti tiddeċidi
din il-kawża, billi tilqa' l-istess talbiet attriċi,
1.
Tillikwida l-kumpens ġust dovut millkonvenut lill-attur u dana għal spejjeż żborżati u serviġi
reżi minn l-attur lill-konvenut, kif ukoll lill-oħtu Patrizia
Camilleri, dan kollu kif spjegat fiċ-ċitazzjoni, fis-somma ta'
ħamest elef lira maltija (Lm5000) .
2.
Tikkundanna lill-istess konvenut sabiex
iħallas lill-attur dan l-ammont hekk likwidat .
Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra uffiċċjali mibgħuta f'april
1986 kontra l-istess konvenut .
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