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MALTA

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

Seduta tal-21 ta' Ottubru, 2009
Citazzjoni Numru. 201/1996/1

Michelangelo u Carmela konjuġi Zammit.
vs
Mario u Louise konjuġi Formosa; u
Joseph Formosa, u
B’degriet tal-14 ta’ Jannar 2008, il-ġudizzju
Ġie trasfuż fuq isem Mario Formosa minflok
Louise Formosa li mietet fil-mori tal-kawża.
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-atturi, wara li
ppremettew:
Illi l-atturi w uliedhom ġew ripetutament aggrediti minnkom
il-konvenuti f’diversi okkażżjonijiet differenti;
Illi f’okkażżjoni minnhom eżattament fit-tnejn u għoxrin
(22) ta’ Awissu 1996, it-tlett konvenuti ħabtu għall-atturi, u
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kkaġunawlhom feriti fuq ġisimhom illi per konsegwenza
tagħhom, l-atturi għadhom ibatu minn debilita’ fil-persuna
tagħhom; liema debilita’ wasslithom sabiex isofru minn
danni emerġenti u lukri ċessanti kif sejjer jirriżulta
dettaljatament fit-trattazzjoni tal-kawża;
Illi f’okkażżjoni oħra, fil-għaxra (10) ta’ Settembru 1996,
Joseph Formosa ħabat fil-mutur Suzuki 80 numru tarReġistrazzjoni Q 0006M proprjeta’ tal-atturi u kkaġunalu
diversi ħsarat, kif jirriżulta dettaljatament fit-trattazzjoni talkawża;
Illi minħabba dawn il-vessazzjonijiet kontinwi da parti talkonvenuti u bl-isperanza illi jikkonvinċu lill-konvenuti
jħalluhom bi kwiethom l-atturi anke proċedew b’mandat ta’
inibizzjoni kontra l-intimati fejn talbu illi dawn jiġu inibiti
milli jivvessawhom, idejquhom, jew jaħbtu għalihom filfutur, Mandat Nru. 651/96 fl-ismijiet “Michaelangelo
Zammit et -vs- Mario Formosa et”, liema mandat ġie
akkordat u notifikat fis-16 ta’ Settembru 1996;
Illi inoltre l-atturi jridu illi huma jiġu kumpensati tad-danni
sofferti minnhom ad opera tal-konvenuti; filwaqt illi jridu
jsostnu wkoll l-effetti tal-mandat ta’ inibizzjoni fuq riferit.
Talbu lill-konvenuti jgħidu għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.
Tinibikom in perpetwu milli tivvessaw,
iddejqu, timmolestaw jew tħeddu jew taħbtu għall-atturi
jew uliedhom jew xi ħadd minnhom;
2.
Tiddikjarakom responsabbli għad-danni
sofferti mill-atturi per konsegwenza tal-inċidenti fuq riferiti;
3.
Tillikwida d-danni sofferti mill-atturi billi
tiddikjara illi jikkonsistu f’dawk id-danni emerġenti u lukri
ċessanti illi jirriżultaw waqt it-trattazzjoni tal-kawża;
4.
Tikkundannakom tħallsu dawn id-danni kif
hekk likwidati.
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Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-mandat ta’ inibizzjoni fuq riferit,
kontra tagħkom; u bl-inġunzjoni għas-subizzjoni illi għaliha
minn issa intom inġunti.
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-atturi debitament maħlufa
mill-attur.
Rat in-Nota ta' l-Eccezzjonijiet tal-konvenuti li biha
eċċepew illi:
1.
Illi t-talbiet attriċi għandhom jiġu miċħuda blispejjeż stante illi huma nfondati kemm fil-fatt u fid-dritt billi
mhux minnu li l-konvenuti kkagunaw dannu lill-atturi anzi
kienu l-atturi stess illi kkaġunaw dannu lill-konvenuti kif
qiegħed jiġi dedott fil-kontrotalba annessa.
2.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti tal-konvenuti maħlufa minn
Mario Formosa.
Rat il-kontro-talba tal-konvenuti li permezz tagħha, wara li
ppremettew illi:
Illi l-konvenuti ġew ripetutament aggrediti mill-atturi
rikonvenuti f’diversi okkażżjonijiet differenti.
Illi f’okkazzjoni minnhom u ċioe’ fit-22 ta’ Awissu 1996, iżżewġ atturi rikonvenuti ħabtu għall-konvenuti, u
kkaġunawlhom feriti fuq ġisimhom bil-konsegwenza li lkonvenuti batu debilita’ permanenti u qed ibatu minn
damnum emergens kif ukoll lukrum cessans kif ser jiġi
ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawża.
Illi l-atturi rikonvenuti ġew interpellati sabiex jiddesistu
minn l-aġir illegali w abbusiv tagħhom pero’ baqgħu
inadempjenti.
Talbu lill-atturi jgħidu għaliex din il-Qorti m'għandhiex:
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1.
Tiddikjara l-konvenuti responsabbli għaddanni kollha kaġunati lill-konvenuti fl-inċident li seħħ fit-22
ta’ Awwissu 1996 ġewwa l-Għasri, Għawdex;
2.
Tillikwida d-danni kollha sofferti
konvenuti okkorrendo n-nomina ta’ periti nominandi;

mill-

3.
Tikkundanna l-atturi rikonvenuti li jħallsu lillkonvenuti dawk id-danni hekk likwidati.
Bl-ispejjez u bl-imgħax kontra l-atturi rikonvenuti li huma
nġunti minn issa għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti annessa ma' l-istess kontroċitazzjoni, debitament maħlufa mill-konvenut Mario
Formosa.
Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet ta' l-atturi għal din il-kontrotalba li biha eċċepew illi:
1.
Illi mhux veru illi l-esponenti aggredew lillkonvenuti fid-data, ħin u lok ċitati anzi għall-kuntrarju
kienu l-konvenuti illi aggredew inġustament u mingħajr
ebda provokazzjoni lill-esponenti;
2.
Illi lanqas huwa veru illi per konsegwenza
tal-inċident imsemmi, l-konvenut sofra xi feriti jew xi
debilita’ permanenti kif allegat mill-konvenut.
3.
Għaldaqstant
it-talbiet
tal-konvenut
għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż kontra tiegħu.
4.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt.

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-atturi annessa ma' din innota ta' l-eċċezzjonijiet u maħlufa mill-attur.
Rat id-digriet tagħha ta' l-1 ta' Gunju 1999 fejn innominat
lill-kirurgu Mr. Charles Swain bħala espert mediku sabiex
jeżamina lill-kontendenti li allegaw li ġarrbu feriti fl-inċident
mertu tal-kawża u jirrelata dwar l-istat ta' saħħa fiżika
tagħhom.
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Rat ir-relazzjoni ta' l-istess espert mediku ppreżentata, firrigward tal-konvenuti Joseph Formosa u Mario Formosa
fil-23 ta' Settembru 1999, u fir-rigward ta' l-attriċi fil-25 ta'
Jannar 2000, u maħlufa minnu fil-11 ta' Frar 2000.
Rat il-verbal tagħha ta' l-20 ta' Mejju 2009 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza.
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda mismugħa u d-dokumenti esebiti.
Ikkunsidrat:
Illi din hija kawża għad-danni ex delicto fejn il-kontendenti
qed ifittxu lil xulxin għad-danni kkaġunati lilhom f'inċident
illi żviluppa fi ġlieda bejniethom waqt illi l-atturi kienu
telgħin bil-moħriet tagħhom minn sqaq li tidħol għalieh
minn Triq Għammar, l-Għasri u kienu waslu quddiem
garage li l-konvenut għandu fl-istess sqaq. F'din il-ġlieda
sew l-attriċi kif ukoll il-konvenuti Mario Formosa u ibnu
spiċċaw ġarrbu xi feriti li kienu jirrikjedu kura medika, u lespert mediku nominat minn din il-Qorti ddikjara li f'kull
każ dawn sofrew debilita' permanenti ta' tnejn fil-mija
(2%).1
Fiċ-ċitazzjoni tagħhom l-atturi talbu wkoll illikwidazzjoni tad-danni kaġunati fuq motor cycle f'inċident
li seħħ f'okkażżjoni separata, imma din it-talba ġiet
rinunzjata permezz ta' verbal tal-legali ta' l-atturi tal-14 ta'
Novembru 1997.2 Fiċ-ċitazzjoni tagħhom l-atturi talbu
wkoll li l-konvenuti jiġu inibiti in perpetwu milli jivvessaw,
idejqu, jimmolestaw jew jħeddu jew jaħbtu għalihom jew
uliedhom jew xi ħadd minnhom.
Meta eżamina lil Joseph Formosa, l-espert mediku sab li
dan kellu:
"1. Ċikatriċi twila 6cm (sitt ċentimetri) fuq dirgħajh taxxellug;

1
2

Ara rapporti relattivi a fol. 89 - 91; u 96 - 97 tal-process .
a fol. 56
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2. ċikatriċi twila 3cm (tlett ċentimetri) fuq dirgħajh tallemin. "
Dwar l-istess feriti mbagħad ikkumenta illi: "Dawn iċċikatriċi huma kompatibbli ma' laċerazzjonijiet li saru tlett
snin ilu bi flixkun imkisser." 3
Dwar Mario Formosa qal illi "fl-inċident sofra ġerħa fuq
dirgħajh tax-xellug b'daqqa ta' flixkun… Il-laċerazzjoni filġilda ġiet suturata b'ħamsa u għoxrin punt fl-isptar… Meta
eżaminajtu sibt li kien hemm ċikatriċi twila 10cm fuq innaħa interna ta' dirgħajh tax-xellug." 4
Dwar l-attriċi Carmela Zammit qal illi: "Fuq id-driegħ taxxellug għadhom jidhru ċikatriċi twila tlett ċentimetri
quddiem il-minkeb u oħra twila żewġ ċentimetri iktar 'l
isfel." 5
L-inċident mertu ta' din il-kawża seħħ meta fit-22 ta'
Awwissu 1996 għall-ħabta tal-ħdax u nofs ta' filgħodu
(11.30 a.m.) l-atturi kienu qegħdin jirritornaw mill-għalqa
tagħhom li tidħol għaliha minn sqaq li hemm jagħti għal
Triq Għammar, l-Għasri, Huma kienu rekbin fuq karru
żgħir mgħobbi b'xi għoxrin kaxxa tat-tadam u miġbud
minn moħriet. F'parti minn dan l-isqaq huma sabu xi
pjanċi taż-żingu jinblukkawlhom il-passaġġ tagħhom, u
allura l-attur qal lil martu biex tinżel u twarrab għall-ġemb
dawn il-pjanċi, ħalli jkunu jistgħu jgħaddu. L-atturi jgħidu li
kienu ġia sabu l-istess pjanċi jimblukkawlhom il-passaġġ
huma u neżlin lejn l-għalqa tagħhom iżjed kmieni dakinhar
stess u dak il-ħin kellhom jinżlu jwarrbuhom ukoll. Ġara
pero' illi hekk kif kienu qed jitwarrbu dawn il-pjanċi ġew
skambjati xi kummenti bejn l-atturi u l-konvenut Joseph
Formosa li dak il-ħin kien qed jaħdem fuq xi bieb li kellu
armat fuq l-istrippi quddiem il-garage tiegħu f'dik il-parti ta'
l-isqaq.
Dawn il-kummenti pero' ma damux ma
ddiġeneraw fi ġlieda, il-kontendenti qabdu fiżikament
f'xulxin u spiċċaw kellhom imorru l-isptar għall-kura talferiti li ġarrbu. Meta waslu l-Pulizija fuq il-post, ħadd mill3

ara rapport peritali a fol. 89 .
ibid. a fol. 90 .
5
ibid. a fol. 97 .
4
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partijiet involuti ma kien għadu hemmhekk, imma lPulizija setgħu jinnotaw li kienet għadha kemm seħħet xi
ġlieda billi raw id-demm u bosta frak ta' ħġieġ imkisser flart. Ġie elevat ukoll minn fuq ħajt tas-sejjieħ fl-inħawi, parti
ta' flixkun imkisser imċappas bid-demm.6
Kif inhu mistenni fi kwistjonijiet bħal dawn, iż-żewġ naħat
taw verzjonijiet konfliġġenti ta' dak li seħħ. Il-kompitu ta'
din il-Qorti huwa ghalhekk li tipprova tistabilixxi liema minn
dawn il-verzjonijiet tista' tkun l-iżjed waħda verosimili fiċċirkostanzi, biex imbagħad tkun tista' talloka irresponsabilita' għal dak li ġara fuq xi ħadd mill-partijiet.
Is-surgent tal-Pulizja li nvestiga dan l-inċident ma
rnexxielu jkellem lil ħadd mill-partijiet a tempo vergine billi
kif ġia ngħad, dawn kienu laħqu marru jiddewwew l-isptar
sakemm huwa wasal fuq il-post. Madankollu l-Ispettur
Paul Vassallo, bagħat għalihom dakinhar stess ta' linċident filgħaxija, wara li lkoll kemm huma kienu ġew
rilaxxjati mill-isptar u talabhom stqarrija dwar dak li kien
ġara.
Michaelangelo Zammit, wara li spjega kif kienu sabu lpassaġġ tagħhom imblukkat bil-pjanċi taż-żingu
msemmija, qal li "fil-pront qabeż it-tifel Joseph, li kien qed
jagħmel xi xogħol ta' mastrudaxxa hemmhekk, u qalilna li
dak iż-żingu ma kienx tiegħu. Il-mara qaltlu li jekk ma
kienux tiegħu biex iħallihom hemm. Hu beda jgħajjat li
kien ser jaqtagħli hawn u jaqtagħli hemm. Jien inżilt minn
fuq il-karru u qagħdt hemm, filwaqt li għidtlu biex jiġi
għalija jekk irid. Hekk kif konna qed nargumentaw, tfaċċa
missieru.. Mar u beda jagħti. Taw xi daqqiet lill-mara, iżda
lili laqtuni ftit f'wiċċi biss. Meddewni fuq is-silencer talmoħriet, pero' rnexxieli niżgiċċa minn taħt idejhom. X'ħin
żgiċċajt, qattgħuli l-qmis u ġew warajja. Mort għand ċertu
Gużepp Mintoff sabiex dan iċempel lil Pulizija, u kemm ilmissier u kemm it-tifel tiegħu baqgħu ġejjin warajja.
F'idejhom dawn kellhom xi ġebel u fliexken. Jiena wkoll
qbadt ġebla, u Mario qalli biex inneħħiha minn idi. Jiena
weġibtu li kont ser narmiha, iżda li hu kellu jgħid lit-tifel
biex ineħħi dak li kellu f'idu. Dan it-tifel kellu ġebla u
6

ara depożizzjoni tas-surgent Anton Schembri a fol. 176 – 182 .
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flixkun f'idu. Minflok ma neħħa minn idejh, żamm il-flixkun
u beda jixħet kemm sab ġebel…." 7
Martu Carmela Zammit stqarret illi: "Hekk kif konna sejrin
lura bit-tadam, għall-ħabta ta' xi l-11.00 a.m., dawn ilbiċċiet taż-żingu erġajna sibnihom fin-nofs. Jiena erġajt
ġbarthom u mort inpoġġihom ftit ‘il bogħod mill-garaxx ta'
fejn kien it-tifel ta' Mario, li jismu Joseph Formosa. Joseph
qabeż u qalli, anzi niċċara missieru qalilna li dak iż-żingu
ma kienx minn tiegħu. Jiena għidtlu li la ma kienx minn
tiegħu, jħalli kollox hemm. Jiena erġajt irkibt fuq il-karru u
konna sejrin ‘l-barra. Fil-pront Joseph u missieru, Mario,
resqu fuqna. Aħna kellna nieqfu għax konna ser
nirfsuhom bir-rota. Dawn kienu qishom riedu jikluna, u
f'daqqa waħda, beda jagħtini kemm jiflah fuq rasi Mario.
Qabel ma tani xi daqqa, jiena lħaqt saqsejt lil Mario lil min
kien ser jagħti. Hu ma weġibni xejn u beda jagħti lili. Tani
bil-ponn kemm jiflah fuq nasi. Ried joqtolni bil-fors. Jiena
r-raġel tiegħi ma rajtux, għax waqt li kienu qed jagħtuni
Joseph u Mario, hu mar iċempel lill-Pulizija. Waqt li kienu
qegħdin jagħtuni, jien irnexxieli nieħu ħadida minn id
wieħed mill-oħrajn. Dan irriżulta li kien furmatur, pero' ma
nafx mingħand min ħadtu. Jiena ma flaħtx nagħmel
reżistenza kontra dawk iż-żewġt irġiel, u allura ħallejthom
jagħtuni sakemm xebgħu. Fl-aħħar Mario megħkli rasi
mal-art u ma ħallinix nitla'…" 8
Il-konvenut Joseph Formosa, wara li rrakkonta l-inċident
ta' filgħodu x'ħin l-atturi warrbu l-pjanċi taż-żingu biex
ikunu jistgħu jibqgħu neżlin fl-għalqa tagħhom, spjega illi
x'ħin dawn kienu qed jirritornaw u waslu ħdejh: "Karmena
niżlet minn fuq il-karru, qabbdet tgħajjarni li jiena aħdar u
bla demm, imbagħad niżel hu minn fuq il-karru u qalli li
jekk ridt ngħid xi ħaġa, kelli ngħidha lilu. Jiena għedtlu li
ma ridt ngħidlu xejn, u li ma kontx jiena li tfajt iż-żingu filpassaġġ. Fil-pront Kalanġ ġie u qabad jagħtini. Jiena
ghamilt hilti biex nilqa' d-daqqiet pero' ġiet il-mara tiegħu u
bdiet tagħtini wkoll. F'daqqa waħda rajt flixkun aħdar
f'idejn Kalang, kissru b'tant saħħa u l-ħġieġ tar għal fuq il7
8

ara stqarrija Dok. MZ 2 a fol. 212 .
ara stqarrija a fol. 214 .
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mara tiegħu, u ġie għalija bih. Xejjirli daqqa minn naħa
s'ohra li jiena rnexxieli nilqa' b'idejja t-tnejn. Minħabba li
lqajt b'idi, jiena sfajt midrub fil-parti ta' fuq t'idi x-xellugija u
fil-parti ta' taħt il-minkeb ta' idi l-leminija. Malli qlajt iddaqqa ta' flixkun, tfaċċa missieri u ġie biex jifridna.
Dawwar idu ma sidri biex jiġbidni. Dak il-ħin Kalanġ
warrab lil martu min-nofs billi tefagħha fl-art bħal kelb u
ġie biex jerġa' jagħti bil-flixkun. Reġa' xejjer daqqa oħra u
laqat lill-missieru f'idu. Missieri ra d-demm iqattar minn
ma' idu u dar fuqi u qalli biex inmur inċempel lil Pulizija.
Sadanittant, ħarġet ommi mill-post li għandna hemm, u
jiena għidtilha biex tmur iċċempel. Sakemm kont qed
ngħidilha hekk, Kalang tela' u rema' l-għonq tal-flixkun flgħalqa. Karmena qabdet furmatur minn fejn kelli l-għodda
fejn il-kamra u telqet bih lejn id-dar tagħha…" .9
Mario Formosa fisser l-inċident in kwistjoni bil-mod
segwenti: " … jiena kont għaddej minn Triq Għammar fi
triqti lejn id-dar. Hemmhekk jiena għandi post li nikri linnies, u f'dan il-post għandi kamra li juża t-tifel biex
jagħmel xi xogħol tal-injam għad-dar. X'ħin kont għaddej
minn fejn il-post tiegħi, smajt ħafna għajjat ġej minn fejn
kien qed jaħdem it-tifel. Waqaft biex nara x'ġara u rajt littifel tiegħi jargumenta ma' Karmena u Kalang Zammit.
Rajt lil Karmena taqbad fit-tifel u fil-pront rajt li Kalang
ikisser flixkun aħdar mal-handle tal-moħriet u jagħti daqqa
lit-tifel fi spaltu x-xellugija. Kif rajt hekk, mort niġri biex
naqbad it-tifel u niġbdu lura. Kien hemm demm itir
kullimkien mill-ferita li kellu ibni. Jiena dawwart idi mat-tifel
biex niġbdu u nipproteġih, u Kalang dak il-ħin xejjer daqqa
bl-istess għonq tal-flixkun u laqat lili f'idi x-xellugija. Biex
jersaq lejna u jagħtina Kalang kellu jwarrab lil martu minnofs, u biex ghamel hekk, qabadha minn …. u xehitha
ghal wiccha mal-art fejn dik il-bicca bankina li hemm fuq ilpost. Din martu, li jisimha Karmena, waqghet għal rasha
fuq il-konkos u hu baqa' ġej għalina bil-flixkun. Jiena u ttifel tlaqna minn hemm biex inmorru għand il-ġar biex
inċemplu għall-Pulizija. Kalang ħarab minn fuq il-post u
ma rajtux aktar. Karmena qabdet furmatur li kien hemm fl-

9

Dok. JF a fol. 219 .
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art fejn kien qed jaħdem it-tifel u baqgħet sejra bih lejn iddar…". 10
Fid-depożizzjoni tagħhom waqt is-smiegħ tal-kawża lkontendenti kkonfermaw bejn wieħed u ieħor dak li kienu
stqarrew mal-Pulizija u naħa reġgħet waħħlet fl-oħra bħala
li kienet il-kaġun ta' din il-ġlieda. Minn dak li rriżulta millprovi mhux daqstant evidenti min mill-partijiet kien l-ewwel
aggressur. Jidher li ż-żewġ familji kienu ilhom mqabbdin
f'xulxin, u l-inċident ta' l-imbukkar tal-passaġġ biż-żingu
kien biss okkazjoni oħra biex jerġgħu jinfexxu f'għajjat u
tagħjir bejniethom.
Li hu żgur hu li l-feriti li ġarrbu lkonvenuti hawn fuq deskritti ċertament ma kienux selfinflicted, kif donnu irid jagħti l-impressjoni l-attur, u ġew
ikkawżati minnu bil-għonq tal-flixkun imkisser li xejjer
għalihom. L-istess il-ferita li ġarrbet f'idha l-attriċi ġiet
ikkawżata bil-furmatur imsemmi, li hija rnexxielha taħtaf
minn idejn xi ħadd mill-konvenuti li kien qed jattakkaha
bih, u mhux sempliċement ġabritu mill-art kif allegaw listess konvenuti. Madankollu jekk l-aggressuri kienu lkonvenuti, kif isostnu l-atturi, l-attur seta' kien ġustifikat
jipprova jiddefendi lill-martu minn taħt idejn żewġt irġiel
billi jxejrilhom il-flixkun imkisser. L-istess jista' jingħad
jekk titwemmen it-teżi tal-konvenuti li kienu l-atturi li
attakkaw l-ewwel lill-konvenut Joseph Formosa, li allura
kien ikollu kull dritt jipprova jiddefendi ruħu bl-ewwel ħaġa
li ġiet għal idejh, u ċioe' l-furmatur imsemmi.
F'tali ċirkostanzi, l-Qorti hija tal-fehma illi ghal dan lincident, li fortunatament ma kellux konsegwenzi ferm
izjed gravi, għandhom jinstabu ħatja ndaqs il-kontendenti
kollha, u allura ma jibqa' ebda skop li jiġi likwidat xi
kumpens għad-danni, li fi kwalunkwe każ ma rriżultaw
f'xejn iżjed minn ċikatriċi permanenti imma mingħajr ebda
menomazzjoni tal-funzjoni tal-ġisem fuq l-attriċi u kull
wieħed mill-konvenuti, u tenut kont ukoll li ħadd millkontendenti ma ressaq provi sodisfaċenti għall-iskop tallikwidazzjoni tad-danni talvolta dovuti.
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Dok. MF a fol. 221 .

Pagna 10 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi tiċħad sew ittalbiet ta' l-atturi fiċ-ċitazzjoni tagħhom, kif ukoll dawk talkonvenuti fil-kontro-talba, bl-ispejjeż taċ-ċitazzjoni għallatturi u dawk tal-kontro-talba għall-konvenuti.
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