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1.
Dan huwa appell tal-konvenut minn sentenza li,
wara li ċaħdet eċċezzjonijiet ta’ preskrizzjoni mressqa
minnu, ikkundannatu jħallas arretrati ta’ kera u danni għal
ħsarat fil-post li kien mikri lilu, u ċaħdet ukoll kontro-talba
tiegħu biex l-attur iħallas għal xogħlijiet li għamel ilkonvenut.
2.
Il-fatti relevanti huma dawn: il-konvenut kien jikri
mingħand l-attur fond fil-Fgura li minnu ġie żgumbrat
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f’Ottubru tal-2000 wara sentenza tal-Bord li jirregola lKera. Billi l-konvenut kien waqa’ lura fil-ħlas tal-kera lattur fetaħ din il-kawża tallum u talab il-ħlas ta’ erbat elef u
mitejn lira (Lm4,200) – daqs disat elef, seba’ mija u tlieta u
tmenin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€9,783.37) –
bħala kera jew kumpens għall-okkupazzjoni tal-fond u
mitejn lira (Lm200) – daqs erba’ mija u sitta u sittin euro u
għoxrin ċenteżmu (€466.20) – oħra bħala danni għal
ħsarat li l-attur jgħid illi l-konvenut għamel fil-fond.
3.
Il-konvenut ressaq l-eċċezzjoni, fost oħrajn, ta’
preskrizzjoni ta’ ħames snin taħt l-art. 2156(ċ) tal-Kodiċi
Ċivili għat-talba għall-arretrati ta’ kera u ta’ sentejn taħt lart. 2153 għat-talba għad-danni, u l-eċċezzjoni illi t-talba
għal kera jew kumpens għall-okkupazzjoni hija eċċessiva.
Ressaq ukoll kontro-talba. Fisser illi, imqabbad mill-attur,
kien għamel xogħlijiet fi proprjetajiet tal-attur, fosthom ilfond li dwaru saret il-kawża, u ta’ dan għandu jieħu erbat
elef, tliet mija u tmienja u ħamsin lira (Lm4,358) – daqs
għaxart elef, mija u wieħed u ħamsin euro u wieħed u
erbgħin
ċenteżmu
(€10,151.41).
Għalhekk
b’rikonvenzjoni talab il-ħlas ta’ dan l-ammont.
4.
L-attur ressaq l-eċċezzjoni illi r-rikonvenzjoni ma
tiswiex għax fil-fond de quo ma sar ebda xogħol u lkontrotalba ma toħroġx mill-istess fatt li wassal għallkawża. Ressaq ukoll eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni ta’
tmintax-il xahar taħt l-art. 2148(a) u ta’ ħames snin taħt lart. 2156 tal-Kodiċi Ċivili, u eċċezzjoni illi parti mix-xogħol
saret fi proprjetà illi llum hija ta’ terzi.
5.
L-ewwel qorti ċaħdet l-eċċezzjonijiet tal-konvenut,
laqgħet it-talbiet tal-attur u ċaħdet il-kontro-talba talkonvenut wara li għamlet dawn il-konsiderazzjonijiet:
“Permezz ta’ din il-kawża l-attur qed jitlob l-ammont dovut
għall-kera ta’ garaxx fis-somma komplessiva ta’ erbat elef
u mitejn lira.
“Il-konvenut jeċċepixxi l-preskrizzjoni a tenur tal-art. 2156
(ċ) tal-Kodiċi Ċivili. Dan l-artikolu testwalment jipprovdi
għall-perjodu ta’ preskrizzjoni ta’ ħames snin għal
“azzjonijiet għall-ħlas ta’ kera ta’ bini jew raba’”.
“Madanakollu, jirriżulta mill-atti tal-kawża li wasslet għalliżgumbrament tal-intimat odjern mill-fond illi kienu saru
diversi interpellazzjonijiet għall-ħlas u fil-fatt kienet anke
saret skrittura bejn il-partijiet fl-1 ta’ Novembru 2006.
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“Għaldaqstant, l-eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni qed tiġi
miċħuda.
“L-intimat jeċċepixxi illi l-ammont mitlub huwa eċċessiv.
F’dan il-kuntest, il-qorti tirreferi għall-iskrittura li biha saret
il-lokazzjoni tal-fond kif ukoll għax-xiehda tal-istess attur li
t-tnejn iwasslu għall-konklużjoni li l-kalkolu huwa korrett u
din l-eċċezzjoni qed tiġi miċħuda wkoll.
“Ir-raba’ eċċezzjoni tal-konvenut hija essenzjalment ilkontro-talba u l-mertu tagħha ser jiġi kkunsidrat aktar ’il
quddiem.
“L-attur f’din il-kawża qed jippretendi wkoll is-somma ta’
mitejn lira bħala danni li jgħid li tħallew mill-intimat fil-fond
in kwistjoni. F’dan il-kuntest l-intimat jeċċepixxi lpreskrizzjoni a tenur tal-art. 2153 tal-Kodiċi Ċivili li
testwalment jipprovdi għall-perjodu ta’ preskrizzjoni ta’
sentejn f’kawżi għall-ħsarat.
“Ġaladarba l-attur odjern ottjena l-fond lura fis-sena 2000
permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord li jirregola l-Kera u l-kawża
odjerna nbdiet fis-sena 2001, din l-eċċezzjoni qed tiġi
miċħuda wkoll.
“Fil-mertu, it-talba għall-ħlas ta’ mitejn lira bħala danni
tinsab pruvata, speċifikatament permezz tal-kuntratt ta’
kera li sussegwentement ikkonċeda fih l-attur lil ċertu
Stefan Gauci fejn hemm referenza speċifika għall-fatt li
tliet mitt lira kera kellhom jiġu maħfura minħabba x-xogħol
li kellu jsir fil-fond mikri.
“Il-konvenut f’din il-kawża ikkostitwixxa wkoll kontro-talba
fil-konfront tal-attur fejn talab l-ammont ta’ Lm4,358 bħala
prezz ta’ xogħlijiet esegwiti fil-fondi proprjetà tal-attur. Lattur eċċepixxa n-nullità tal-istess kontro-talba peress illi
fil-garage mertu tal-kawża ma sar ebda xogħol u għalhekk
it-talba rikonvenzjonali ma toħroġx mill-istess fatt.
“Il-qorti tibda biex tirrimarka illi dawn il-qrati f’ħafna
okkażjonijiet esprimew ruħhom fir-rigward ta’ dawk lelementi neċessarjament eżistenti sabiex tirnexxi kontrotalba, istitut li jipprovdi għalih l-art. 396.
““Fil-kawżi, il-konvenut jista’ jagħmel kontro-talba kontra lattur, basta li din il-kontro-talba tkun konnessa mat-talba
tal-attur kif sejjer jingħad hawn taħt:
“a) Meta l-kontro-talba tal-konvenut tkun ġejja millistess fatt, jew mill-istess kuntratt jew titolu li minnu tkun
ġejja t-talba tal-attur; jew
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“b) Meta l-iskop tal-kontro-talba tal-konvenut huwa li
jpaċi l-kreditu mitlub mill-attur, jew li b’kull mod ieħor iġib
fix-xejn l-azzjoni tal-attur jew li jimpedixxi l-effetti tagħha.”
“Issa
jirriżulta
mix-xiehda
tal-istess
konvenut
rikonvenzjonant … illi x-xogħol li sar fil-garaxx kien
effettivament li għaddew il-katusi tal-ilma u drenaġġ biex
jiġu serviti l-appartamenti sovrastanti l-garaxx in kwistjoni.
L-istess Cutajar fil-mori tal-kawża obbliga ruħu li jipprovdi
prospett dettaljat tax-xogħol li sar fil-garaxx. Dan ilprospett ma wasal qatt fl-atti tal-kawża.
“Għalkemm ġew imressqa xi xhieda li kkonfermaw li
ħadmu fuq inkarigu ta’ Cutajar fuq l-istess binja, ma
nġabet ebda prova konvinċenti li sar xogħol fil-garaxx ħlief
li għaddew il-katusi li jservu l-appartamenti. Ir-ritratti esibiti
nnifishom juru fond fi stat ta’ abbandun.
“… Cutajar isemmi somma ta’ Lm1,260 għal xogħol
konness mal-garaxx iżda ma jsostniha bl-ebda dokument,
a kuntrarju tax-xogħol esegwit fl-appartamenti li tiegħu
hemm kont dettaljat.
“Fiċ-ċirkostanzi, għalhekk, il-qorti hi tal-fehma illi ma
jeżistux iċ-ċirkostanzi imposti mil-liġi kif konsistement
interpretata minn dawn il-qrati u cioè eodem negotio vel
contractu sabiex tirnexxi kontro-talba.”
6.
Il-konvenut appella minn din is-sentenza b’rikors
tad-9 ta’ Marzu 2010. L-aggravji tiegħu huma erbgħa:
7.
dwar l-eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni tat-talba
għall-ħlas ta’ kera taħt l-art. 2156(ċ) tal-Kodiċi Ċivili;
8.
dwar l-eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni tat-talba
għall-ħlas ta’ danni taħt l-art. 2153 tal-Kodiċi Ċivili;
9.
dwar l-eċċezzjoni illi t-talba tal-attur hija
eċċessiva; u
10.
dwar il-validità tar-rikonvenzjoni.
11.
L-attur wieġeb fis-27 ta’ April 2010 biex igħid illi filfehma tiegħu l-appell għandu jiġi miċħud.
12.
L-ewwel aggravju huwa dwar iċ-ċaħda taleċċezzjoni tal-preskrizzjoni tat-talba għall-ħlas ta’ danni
taħt l-art. 2153 tal-Kodiċi Ċivili. L-aggravju essenzjalment
igħid illi l-aħħar ħlas tal-kera kien sar fl-1992, aktar minn
disa’ snin qabel ma nfetħet il-kawża, u minn dakinhar
bdiet tgħaddi l-preskrizzjoni.
13.
Huwa minnu illi l-ħlas jikser il-preskrizzjoni, iżda lpreskrizzjoni mhux bil-ħlas biss tinkiser: tinkiser ukoll
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meta d-debitur jagħraf dejn u meta l-kreditur jagħmel talba
għall-ħlas b’att ġudizzjarju.
Mill-proċess tal-kawża
quddiem il-Bord li jirregola l-Kera, li kien mehmuż mal-atti
tal-kawża tallum, jidher illi fl-1 ta’ Novembru 1996 (u mhux
2006, kif tgħid, ħażin, is-sentenza appellata) saret kitba
bejn il-partijiet li biha l-konvenut għaraf li, wara l-ħlas li
kien sar fl-1992, kellu jħallas elf, tmien mija u sittin lira
(Lm1,860) bħala kera sad-19 t’Ottubru 1996. Fil-5 ta’
Novembru 1997 imbagħad saret sejħa b’ittra ġudizzjarja
għall-ħlas ta’ dan il-kera, u b’ittra ġudizzjarja oħra talistess data saret sejħa għall-ħlas tal-kera li għalaq fid-19
ta’ April 1997 u fid-19 ta’ Ottubru 1997. Dawn l-ittri
ġudizzjarji ġew notifikati lill-konvenut.
14.
Il-preskrizzjoni għalhekk inkisret fl-1 ta’ Novembru
1996 u reġgħet inksiret fil-5 ta’ Novembru 1997, u reġgħet
bdiet tgħaddi minn dakinhar. Il-kawża tallum infetħet fl-20
ta’ April 2001, anqas minn ħames snin wara, u għalhekk
qabel ma għalqet il-preskrizzjoni. Billi għalhekk it-talba
għall-ħlas tal-kera ma hijiex preskritta, l-aggravju relativ
huwa miċħud.
15.
It-tieni aggravju huwa dwar il-preskrizzjoni tat-talba
għall-ħlas ta’ danni minħabba ħsara fil-fond mikri. Ilkonvenut appellant igħid illi d-danni mitluba mill-attur “jiġu
minn fatti li mhumiex reati u lanqas ma huma
inadempjenza kuntrattwali”, u għalhekk jaqgħu bi
preskrizzjoni ta’ sentejn taħt l-art. 2153 tal-Kodiċi Ċivili. Lewwel qorti ċaħdet l-eċċezzjoni għax l-attur “ottjena l-fond
lura fis-sena 2000 permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord li
jirregola l-Kera u l-kawża odjerna nbdiet fis-sena 2001”.
Il-konvenut iżda jgħid illi l-preskrizzjoni tibda tgħaddi minn
meta seħħet il-ħsara u mhux minn meta l-attur kiseb lura lfond.
16.
Fil-fehma ta’ din il-qorti l-ewwel qorti għamlet sew
illi ċaħdet l-eċċezzjoni, għalkemm mhux għar-raġuni
mogħtija fis-sentenza appellata.
17.
L-obbligazzjoni tal-konvenut bħala kerrej illi jwieġeb
għall-ħsarat li jsiru matul il-kirja hija obbligazzjoni
kuntrattwali1 u jekk issir ħsara l-obbligazzjoni tiegħu li
jagħmel tajjeb hija waħda ex contractu u mhux ex delicto
1

Art. 1561, Kod. Ċiv.
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vel quasi. Għalhekk ma tintlaqatx bil-preskrizzjoni taħt lart. 2153. It-tieni aggravju huwa għalhekk miċħud.
18.
It-tielet aggravju jolqot il-quantum tal-kera u taddanni. Il-konvenut appellant igħid hekk:
“… it-talba ta’ ħlas ta’ Lm4,400 hija waħda eċċessiva u
dana stante illi l-ammont ta’ arretrati ta’ kera jew kumpens
mitlub ma huwiex dovut u dan minħabba illi l-partijiet kienu
ftiehmu illi ladarba tinqata’ l-kawża li kellhom bejniethom
il-kontendentl kienu ser jiftehmu fuq ammont li għandu
jitħallas.
“Illi di più ma nġabet l-ebda prova fuq il-valur tal-kera u fuq
id-danni allegatament sofferti mill-appellant [recte, lappellat].
“Illi mix-xiehda tal-appellat, ma jirriżultawx il-provi
meħtieġa in sostenn tat-talbiet minnu magħmlua liema
prova kienet tinkombi esklussivament lill-istess appellat u
dan skond il-massimu legali li min jallega jrid jipprova.
“Illi di più il-grad tal-prova li a bażi tiegħu tista’ tintlaqa’ ttalba huwa dak tal-bilanċ ta' probabilitajiet. Mill-proċess
dan il-grad ma ntlaħaqx partikolarment il-mod neboluż
għall-aħħar li bih xehed l-attur appellat li semma xi
żminijiet li dwaru qed jitlob il-ħlas iżda ma kienx ċar għal
liema perijodu preċiż qed jitlob il-ħlas in kwistjoni.”
19.
Il-kera kien ta’ żewġ liri (Lm2) kuljum jew seba’ mija
u tletin lira (Lm730) fis-sena. Minn dak illi jidher missentenza fil-kawża quddiem il-Bord li jirregola l-Kera, fl-1
ta’ Novembru 1996 il-partijiet kienu ftiehmu illi l-konvenut
kien fadallu jħallas elf, tmien mija u sittin lira (Lm1,860)
għall-kera mid-19 ta’ Ottubru 1993 sad-19 (recte, 18) ta’
Ottubru 1996. L-iżgumbrament seħħ f’Ottubru tal-2000, u
għalhekk il-konvenut għandu jagħti kera ta’ erba’ snin
oħra – minn Ottubru tal-1996 sa Ottubru tal-2000 – li jiġu
elfejn, disa’ mija u għoxrin lira (Lm2,920)2. Mela bħala
kera l-konvenut għandu jagħti erbat elef, seba’ mija u
tmenin lira (Lm 4,780)3, li hu aktar minn kemm intalab fiċċitazzjoni.
20.
L-aggravju illi l-kera mitlub huwa eċċessiv huwa
għalhekk miċħud.
2

Lm730 ×4 snin = Lm2,920.

3

Lm1,860 + Lm2,920 = Lm4,780.
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21.
Dwar il-ħsara fil-fond, l-ewwel qorti qagħdet fuq ilfatt illi meta l-attur, wara li ħa l-fond f’idejh, krieh lil terzi,
fil-ftehim ta’ kiri “hemm referenza speċifika għall-fatt li tliet
mitt lira kera kellhom jiġu maħfura minħabba x-xogħol li
kellu jsir fil-fond mikri”. Dan il-fatt l-ewwel qorti qisitu
bħala prova li l-konvenut għamel ħsara fil-fond mikri.
22.
Il-motivazzjoni mogħtija mill-ewwel qorti hija
dgħajfa u xejn konklużiva. Bla ma ngħidu wkoll illi ftehim
bejn tnejn min-nies bilkemm jista’ jitqies prova kontra terzi,
il-fatt illi meta l-fond inkera lil terzi sar tnaqqis fil-kera
“minħabba x-xogħol li kellu jsir” ma huwiex prova illi dak
ix-xogħol kien meħtieġ minħabba ħsarat. Mix-xiehda
ħareġ illi l-fond kien jeħtieġlu xogħlijiet meta ngħata b’kiri
lill-konvenut, u dawn ix-xogħlijiet baqgħu ma sarux matul
il-kiri.
L-indikazzjonijiet għalhekk huma mhux illi lkonvenut għamel ħsara fil-fond iżda illi l-fond kien fi stat
ħażin meta beda l-kiri u hekk baqa’ sa tmiem il-kiri.
23.
Fil-fehma tal-qorti għalhekk il-konvenut għandu
raġun meta jgħid illi ma hemmx prova tal-ħsarat, u laggravju, safejn jolqot id-danni minħabba ħsarat fissomma ta’ mitejn lira (Lm200), għandu jintlaqa’.
24.
L-aħħar aggravju jolqot ir-rikonvenzjoni. L-ewwel
qorti qalet illi r-rikonvenzjoni ma setgħetx issir għax ma
hemmx ir-rabta li trid il-liġi bejn it-talbiet tal-attur u l-kontrotalbiet tal-konvenut. L-aggravju tal-konvenut huwa illi lewwel qorti qalet illi l-kontro-talbiet ma joħorġux mill-istess
fatt li minnu joħorġu t-talbiet tal-attur, u waqfet hemm, bla
ma qieset illi rikonvenzjoni tista’ ssir ukoll “meta l-iskop talkontro-talba tal-konvenut huwa li jpaċi l-kreditu mitlub millattur”.
25.
Dan l-aggravju huwa ġustifikat. Kemm il-kreditu
tal-attur għall-kera u kemm dak pretiż mill-konvenut għaxxogħlijiet li jgħid li għamel huma krediti ta’ somma flus, li
hija funġibbli, u għalhekk tista’ ssir tpaċija bejniethom
hekk kif ikunu t-tnejn likwidi4. Ir-rikonvenzjoni għalhekk
setgħet issir taħt l-art. 396(b) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Dan l-aggravju huwa
għalhekk milqugħ.
26.
Għalkemm l-ewwel qorti, b’konsegwenza taddeċiżjoni li issa tħassret dwar ir-rikonvenzjoni, ma qisitx il4

Art. 1197, Kod. Ċiv.
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meritu tal-kontro-talbiet, u la qieset l-eċċezzjonijiet ta’
preskrizzjoni u lanqas għamlet likwidazzjoni, u għalhekk ilpartijiet ma humiex sejrin ikollhom il-benefiċċju tal-eżami
doppju dwar dawn il-kwistjonjiet, din il-qorti madankollu,
ukoll għax il-kawża issa ilha pendenti aktar minn tnax-il
sena, hija tal-fehma illi għandha tinqeda bis-setgħa
mogħtija lilha taħt l-art. 233 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni
u Proċedura Ċivili u tiddetermina hi dwar dawk ilkwistjonijiet flok tibgħat l-atti lura lill-ewwel qorti.
27.
L-attur ressaq eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni taħt lartt. 2148(a) tal-Kodiċi Ċivili:
“2148. L-azzjonijiet hawn taħt imsemmija jaqgħu bi
preskrizzjoni bl-għeluq ta’ tmintax-il xahar:
“(a) l-azzjonijiet tal-ħajjata, skrapar, mastrudaxxi,
bennejja, bajjada, ħaddieda, arġentieri, arluġġara u ta’
persuni oħra li jaħdmu sengħa jew arti mekkanika, għallprezz tal-opri jew tax-xogħlijiet tagħhom, jew tal-materjal li
jfornu;”
28.
Ressaq ukoll eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni taħt l-art.
2156 tal-Kodiċi Ċivili, iżda billi ma ippreċiżax taħt liema
wieħed mis-seba’ paragrafi ta’ dak l-artikolu qiegħed
iressaq l-eċċezzjoni, u l-qorti ma tistax tagħżel il-paragrafu
hi ex officio, il-qorti ma hijiex sejra tqis din l-eċċezzjoni.
29.
Għalkemm il-konvenut personalment għamel
xogħlijiet għall-attur, mix-xiehda ħareġ illi qabbad xi nies
ukoll biex jaħdmu, u għalhekk il-kondizzjoni legali tiegħu
kienet x’aktarx ta’ kuntrattur milli ta’ bennej jew bajjâd. Lazzjoni tiegħu għalhekk ma tintlaqatx bil-preskrizzjoni taħt
l-art. 2148(a) iżda bi preskrizzjoni taħt disposizzjoni oħra
tal-liġi5 li ma tressqitx mill-attur:
“… id-disposizzjoni tal-liġi kontenuta fl-ittra (a) talimsemmi artikolu tal-Kodiċi Ċivili tirriferixxi ruħha għallokazzjoni ta’ opera, li biha l-persuni fuq enumerati jkunu
obbligaw ruħhom li jagħtu x-xogħol tagħhom, u mhux
għal-locatio operis li biha l-imprenditur jobbliga ruħu li
jagħti, mhux ix-xogħol, imma l-prodott tax-xogħol – meta llokazzjoni d’opera tkun konnessa ma’ organizzazzjoni ta’

5

Art. 2149(a), Kod. Ċiv.
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mezzi tekniċi li timprimi lil-lokazzjoni l-karattru ta’ att
oġġettivament kummerċjali …”6.
30.
L-eċċezzjoni hija għalhekk miċħuda.
31.
Dwar il-quantum il-konvenut xehed illi b’kollox ixxogħol li għamel għall-attur jiswa erbat elef, erba’ mija u
tmintax-il lira (Lm4,418) iżda ressaq biss provi dwar tlitt
elef, mija u tmienja u ħamsin lira (Lm3,158)7. It-talba talkonvenut għalhekk tista’ tintlaqa’ biss dwar din l-aħħar
somma.
32.
L-aħħar eċċezzjoni tal-attur tgħid illi parti mixxogħol saret fi proprjetà li llum hija ta’ terzi. Dan il-fatt
iżda ma għandu ebda relevanza. Kien l-attur li qabbad lillkonvenut jagħmel ix-xogħlijiet u għalhekk, quddiem ilkonvenut, huwa l-attur li għandu jħallas. L-eċċezzjoni hija
għalhekk miċħuda.
33.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti hekk tiddisponi millappell:
34.
tikkonferma s-sentenza appellata fejn ċaħdet
l-eċċezzjonijiet ta’ preskrizzjoni mressqa mill-konvenut;
35.
tirriformaha fejn illikwidat dak li għandu jagħti
l-konvenut fis-somma ta’ erbat elef u erba’ mitt lira
(Lm4,400) u, minflok, tillikwida s-somma ta’ erbat elef u
mitejn lira (Lm4,200) – daqs disat elef, seba’ mija u tlieta u
tmenin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€9,783.37);
36.
tħassarha fejn laqgħet l-eċċezzjoni tal-attur
illi r-rikonvenzjoni ma tiswiex u, minflok, tiċħad dik leċċezzjoni;
37.
tiċħad l-eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni mressqa
mill-attur u tiċħad ukoll l-eċċezzjonijiet l-oħra tiegħu;
38.
tilqa’ l-kontro-talba tal-konvenut iżda biss billi
tgħid illi l-attur għandu jagħti lill-konvenut tlitt elef, mija u
tmienja u ħamsin lira (Lm3,158) – daqs sebat elef, tliet
mija u sitta u ħamsin euro u sittax-il ċenteżmu
(€7,356.16); u
39.
wara li ssir tpaċija bejn dak li għandu jagħti lkonvenut u dak li għandu jagħti l-attur, tikkundanna lillkonvenut iħallas il-bilanċ ta’ elfejn, erba’ mija u sebgħa u
6

Joseph Mizzi nomine v. Joseph Delicata et, Kumm. 14 t’Ottubru 1954,
Vol. XXXVIII-IV-710. Ara wkoll Paul Sapienza v. Walter Antignolo,
Kumm. 5 ta’ Diċembru 1935, Vol. XXIX-III-187 u Victor Muscat v. Edgar
Tabone, App. 18 ta’ Frar 1963, Vol. XLVII-I-102.

7

Fol. 84 tal-proċess tal-ewwel qorti.
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għoxrin euro u wieħed u għoxrin ċenteżmu (€2,427.21),
flimkien mal-imgħaxijiet relativi minn dakinhar li saret talba
għall-ħlas b’att ġudizzjarju.
40.
L-ispejjeż, kemm tal-ewwel grad u kemm tal-appell,
jinqasmu bin-nofs bejn il-partijiet.
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