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MALTA

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

Seduta tat-28 ta' Novembru, 2006
Citazzjoni Numru. 70/2006

Paul Abela .
Vs
John Portelli .
Il-Qorti ;
Rat ir-rikors ġuramentat ta' Paul Abela, li permezz tiegħu
wara li ppremetta :
1.
Illi huwa jiddetjeni biċċa raba magħrufa
bħala "Tal-Marġa", limiti tal-Qala, Għawdex, illi l-istess
konvenut jiddetjeni raba biswit ta' l-attur .
2.
Illi sabiex jgħaddi għal din ir-raba tiegħu,
l-attur ilu għal diversi snin jutilizza daħla li hemm filpassaġġ biswit l-għalqa tiegħu . Illi hekk kif appena tidħol
f'din l-istdss entratura hemm taraġ tal-ġebel li jagħti għal
gor-raba tal-attur;
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3.
Illi fit-30 ta' Mejju, 2006 jew fil-ġranet
preċedenti l-konvenut personalment jew tramite terzi,
qabad u għamel xi ġebel tas-sejjieħ biswit l-għalqa ta' lattur biex b'hekk ingħalaq id-dħul li l-attur kellu minn dan
il-passaġġ għal ġo l-għalqa tiegħu u fuq dan il-ġebel tassejjieħ il-konvenut għadda biċċa katusa b'pipe ġo fiha biex
b'hekk l-attur ġie imfixkel mili jidħol għal ġol-għalqa tiegħu
(Ara Dok. PA 1, Dok. PA 2, Dok. PA 3) .
4.
Illi l-konvenut ammetta mal-pulizija li
kien hu li għadda dan il-pipe;
5.
Illi għalhekk, mimħabba dan l-aġir illegali
tal-konvenut l-attur qiegħed jiġi imċaħħad milli jidħol għal
gol-proprjeta' tiegħu kif kien qiegħed jagħmel
effettivament għal diversi snin qabel ma l-konvenut
għamel li għamel ;
6.
Illi għalhekk il-konvenut ġie li kkommetta
spoll fil-konfront ta' l-attur ;
7.
Illi minkejja li l-konvenut ġie interpellat
sabiex jerġa' jirripristina kollox għal l-stat li kien qabel ma
huwa spolja lill-attur huwa baqa' inadempjenti u għalhekk
kellha issir din il-kawża .
Talab lil din il-Qorti sabiex :
1.
Tiddikjara
illi
l-istess
konvenut
ikkommetta spoll kontra l-attur bl-aġir tiegħu fuq imsemmi
;
2.
Tordna lill-konvenut sabiex fi żmien qasir
u perentorju jirrijintegra lill-attur fil-pussess sħiħ u użu talaċċess li huwa kellu għal l-għalqa tiegħu magħrufa bħala
"Tal-Marġa", limiti tal-Qala, Għawdex u dan billi, inter alia,
jitneħħa l-ġebel tas-sejjieħ biswit l-għalqa ta' l-attur biex
b'hekk id-dħul li ingħalaq abbużivament jerġa' jinfetaħ, u
titneħħa wkoll il-biċċa katusa b'pipe ġo fiha biex b'hekk lattur ma jibqax jiġi mfixkel milli jidħol għal ġol-għalqa
tiegħu .
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3.
Fin-nuqqas tawtorizza lill-attur jieħu lmiżuri neċessarji għar-rejintegrazzjoni fil-pussess u użu
ta' din id-daħla w aċċess li huwa għandu għal għalqa
tiegħu magħrufa bħala "Tal-Marġa", limiti tal-Qala,
Għawdex a spejjeż ta' l-istess konvenut jew min minnhom
.
B'riserva għal kull azzjoni spettanti lill-attur skond il-liġi,
inkluż iżda mhux biss kull azzjoni għad-danni .
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut, li minn issa huwa nġunt in
subizzjoni.
Rat ir-riferta pożittiva ta' l-intimat John Portelli illi ġġib iddata tat-28 ta' Awissu, 2006 .
Rat ukoll in-nota ta' l-istess intimat, tas-6 ta' Settembru
2006 li permezz tagħha huwa ammetta t-talbiet attriċi .
Il-Qorti, għal hekk, u in vista ta' din l-ammissjoni, tilqa' ttalbiet tar-rikorrenti, U
1.
Tiddikjara
illi
l-istess
konvenut
ikkommetta spoll kontra l-attur bl-aġir tiegħu fuq imsemmi
;
2.
Tordna lill-konvenut sabiex fi żmien
xahar mill-lum jirrijintegra lill-attur fil-pussess sħiħ u użu
tal-aċċess li huwa kellu għal l-għalqa tiegħu magħrufa
bħala "Tal-Marġa", limiti tal-Qala, Għawdex u dan billi,
inter alia, jitneħħa l-ġebel tas-sejjieħ biswit l-għalqa ta' lattur biex b'hekk id-dħul li ingħalaq abbużivament jerġa'
jinfetaħ, u titneħħa wkoll il-biċċa katusa b'pipe ġo fiha biex
b'hekk l-attur ma jibqax jiġi mfixkel milli jidħol għal ġolgħalqa tiegħu .
3.
Fin-nuqqas tawtorizza lill-attur sabiex
jieħu l-miżuri neċessarji għar-rejintegrazzjoni fil-pussess u
użu ta' din id-daħla w aċċess li huwa għandu għal għalqa
tiegħu magħrufa bħala "Tal-Marġa", limiti tal-Qala,
Għawdex a spejjeż ta' l-istess konvenut .
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L-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu ssopportati kollha
minn l-istess konvenut .

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