Qorti tal-Appell
(Kompetenza Inferjuri)
Imħallef Anthony Ellul
Appell Nru: 38/2011/1

Hilaire P Vincenti (ID 0102427M) u b’digriet tal-10 ta’ Jannar 2013 żdiedu
l-kliem “u permezz ta’ rikors tad-9 ta’ Jannar 2013 it-Tabib Dr Joseph

Henry Vincenti u l-Avukat Dr Veronica Aquilina assumew l-atti il-kwalita`
tagħhom ta’ kuraturi ta’ Hilaire P Vincenti” (appellata)
vs
Nutar Dr Sandro Schembri Adami (ID 48863M) (appellant)

23 ta’ Ottubru, 2018.

1.

Din hi kawża għall-iżgumbrament minn fond minħabba allegat nonużu.

2.

L-attur fir-rikors tal-24 ta’ Marzu 2011 spjega illi jikri l-fond 2001/11 Triq lIfran, Valletta lill-intimat b’kera ta’ Lm84/ €195.67 bl-iskop li dan jużah bħala
uffiċċju professjonali. Huwa talab lill-Bord li Jirregola l-Kera jawtorizzah ma
jġeddidx il-kirja kurrenti tal-imsemmi fond, u biex jordna r-rilaxx tal-fond u liżgumbrament effettiv tal-intimat entro terminu qasir u perentorju, abbażi tassegwenti żewġ kawżali:

3.

(i)

li l-intimat ilu diversi snin li waqaf jipprattika l-professjoni tiegħu, u luffiċċju m’għadux jintuża għall-iskop li għalih ġie mikri lilu, u lanqas ma
jista’ jintuża għal tali skop għal diversi snin; u

(ii)

li l-uffiċċju lanqas ma huwa qed jintuża għal xi skop ieħor, tant li ilu
diversi snin magħluq.

Il-konvenut wieġeb fl-24 ta’ Frar 2012 u qal:

1

M’hemmx dubju li dan hu żball. Mill-kont tal-ARMS Limited jirriżulta li l-fond oġġett tal-kawża hu Flat
1, 201, Triq l-Ifran, Valletta (ara fol. 168).
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4.

(i)

preliminarjament ir-res judicata tal-azzjoni stante li l-mertu tagħha diġa
ġie deċiż (fl-14 ta’ Frar 2011) permezz ta’ proċedura identika fir-rikors
numru 71/2008/GG;

(ii)

illi t-talba hija legalment inammissibbli;

(iii)

illi t-talba hija infondata kemm fuq bażi legali kif ukoll fuq bażi fattwali;

Il-Bord li Jirregola l-Kera2, fis-sentenza preliminari tiegħu tal-4 ta’ Ottubru
2012 ċaħad l-eċċezzjoni tar-res judicata, in kwantu irriżultalu li l-causa petendi
fil-kawża odjerna hija differenti mill-causa petendi fil-kawża diġa deċiża
(71/2009/GG).

4.

Il-Bord li Jirregola l-Kera3, fis-sentenza finali tas-27 ta’ Frar 2018 laqa’ ttalbiet tal-attur u għall-fini ta’ żgumbrament iffissa terminu ta’ xahar.

5.

Il-konvenut fil-5 ta’ Marzu 2018 ippreżenta appell quddiem din il-qorti u
talabha tħassar in toto is-sentenza tas-27 ta’ Frar 2018, takkolji l-eċċezzjonijiet
tiegħu jew min minnhom, u konsegwentement tiċħad it-talba tal-attur. Blispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-istess attur.

6.

Għalkemm il-konvenut appellant elenka tmintax-il ilment, l-aggravji
tiegħu jirrigwardaw erba’ (4) kwistjonijiet prinċipali:

(i) Ir-res judicata (l-ewwel eċċezzjoni)

(a)

Fis-sentenza tas-27 ta’ Frar 2018, il-Bord qal:
“…fir-rigward tal-ewwel żewġ eċċezzjonijiet ma nġabet l-ebda prova
u għalhekk il-Bord ma jistax jilqa’ tali eċċezzjonijiet. Għandu jingħad
pero` illi l-Bord ħa konjizzjoni ta’ dak il-proċess, allegatament res
judicata bejn il-partijiet u tas-sentenza fir-rikors 71/2008 fl-istess
ismijiet mogħtija fl-14 ta’ Frar 2011, minn liema jirriżulta li l-partijiet
f’dik il-kawża ma ressqux provi. Mhux hekk fil-kawża odjerna fejn ilprovi tressqu min-naħa taż-żewġ partijiet”.

2
3

Maġistrat Dr Giovanni Grixti.
Maġistrat Dr Monica Vella.
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Il-konvenut jikkummenta illi l-Bord allura donnu ma ntebaħx li kien
diġa iddeċieda fuq l-ewwel eċċezzjoni dwar ir-res judicata permezz
tas-sentenza preliminari tal-4 ta’ Ottubru 2012. Jargumenta (fi
kwalunkwe każ) li l-argumenti sollevati minnu huma skorretti peress
(i) li m’hemmx il-ħtieġa li parti materjalment tressaq il-prova ta’ att
ġudizzjarju sakemm tali att jista’ jiġi identifikat, u (ii) l-eċċezzjoni
tar-res judicata għandha tirnexxi meta jkun hemm każ preċedenti
deċiż fuq l-istess mertu u bejn l-istess il-partijiet irrispettivament
mill-mod ta’ kif u il-għala ingħatat tali deċiżjoni.
(b) Issa fir-rigward tas-sentenza preliminari tal-Bord tal-4 ta’ Ottubru
2012 (fejn ġiet miċħuda l-eċċezzjoni tiegħu dwar ir-res judicata)
jgħid li ma jaqbilx mal- Bord in kwantu mhux minnu fattwalment li
kienu avveraw ruħhom “ċirkostanzi ġodda” minn dawk tal-kawża
71/08/GG. Isostni li hekk kif il-fond kien magħluq meta ġiet
intavolata l-kawża odjerna fl-2011, hekk ukoll kien magħluq meta
ġiet intavolata l-kawża 71/08/GG lura fl-2008.
(c) In oltre jsostni li l-eċċezzjoni tar-res judicata kellha tiġi milqugħa
peress li jirrikorru l-elementi kollha neċessarji.

(1)

L-inammissibilita` legali tat-talba attriċi (it-tieni eċċezzjoni).
Kif jirriżulta mill-fuq ċitat, il-Bord irritjena li t-tieni eċċezzjoni ma
setgħetx tintlaqa’ peress li ma tressqux provi fir-rigward.
Il-konvenut jargumenta li mhux talli tressqu provi inkonfondibbli firrigward tat-tieni eċċezzjoni, talli saħansitra bil-provi li tressqu u li
rriżultaw ġustifikati (cioe` l-interdizzjoni tal-attur) kellhom jitbiddlu lpartijiet fil-kawża fis-sens li kien jinħtieġ nomina ta’ kuraturi. Isostni li
bil-fatt li l-attur kien fi stat ta’ interdizzjoni meta ppreżenta l-kawża, jew
viċin tali stat, ifisser li t-talba minnu dedotta hija mhux biss legalment
inammmissibbli, iżda saħansitra tikkomporta n-nullita` tal-azzjoni.

(2)

In-nuqqas ta’ ordni ta’ żgumbrament.
Il-konvenut appellant jaċċenna għall-fatt li l-Bord naqas li jordna liżgumbrament, iżda sempliċiment indika terminu ta’ meta huwa għandu
jivvaka l-fond, u jargumenta li għaldaqstant is-sentenza hija ineffettiva
u eżegwibbli kontrih.

(3)

Mhux minnu li l-fond ma kienx qed jintuża.
Il-konvenut appellant isostni li l-fond kien baqa’ jintuża minnu
regolarment għal skopijiet professjonali sakemm daħal fil-ħabs fl-2012.
Jgħid li anke meta kien il-ħabs dan baqa’ jintuża: kien jitnaddaf
regolarment kull ġimgħa, kien jirċievi l-posta hemm, u kienu anke
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jitħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jispjega li wara li ħareġ mill-ħabs
fl-2016 reġa beda’ jużah biex jaqdi l-klijenti u kostitwenti tiegħu u anke
jagħmel riċerka u noti in konnessjoni max-xogħol tiegħu ta’ lecturer fluniversita`.
(ii)

Fil-25 ta’ April 2018 l-Avukat Dr Veronica Aquilina, fil-kwalita` ta’ kuratriċi
tal-attur, ippreżentat it-tweġiba fejn tat ir-raġunijiet għaliex l-appell talkonvenut għandu jiġi miċħud u s-sentenza tal-Bord ikkonfermata, blispejjeż kontra l-istess konvenut appellant.

Konsiderazzjoni
(1)

Dwar il-kwistjoni tar-res judicata

(iii) Għalkemm il-konvenut ilmenta dwar is-sentenza preliminari (tal-4 ta’
Ottubru 2012) kif ukoll dik tas-27 ta’ Frar 2018, talab biss it-tħassir tassentenza finali u mhux ukoll tas-sentenza preliminari. Issa l-Artikolu 142(2)
tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta jipprovdi li r-rikors tal-appell ghandu jkun fih
talba speċifika għat-tħassir (jew tibdil) tas-sentenza;
“Ir-rikors (tal-appell) għandu jkun fih talba għat-tħassir jew tibdil tas-sentenza appellata
jew ta’ xi parti minnha”.

(iv) Din il-qorti, pero`, wara li kkunsidrat:
-

illi l-ewwel wieħed mill-erba’ aggravji prinċipali tal-konvenut jirrigwarda lfatt li l-eċċezzjoni tar-res judicata ġiet miċħuda;

-

illi

għalkemm

tali

eċċezzjoni

tar-res

judicata

ġiet

(erronjament)

ikkunsidrata u miċħuda mill-Bord tal-Kera fis-sentenza finali, kienet fil-fatt
mertu tas-sentenza preliminari;
-

illi l-konvenut talab li din il-qorti takkolji “l-eċċezzjonijiet jew min minnhom”
sollevati minnu, u allura anke l-ewwel eċċezzjoni, u li talba biex tiġi
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milqugħa l-ewwel eċċezzjoni neċessarjament tikkomprendi talba għattħassir tas-sentenza preliminari;
-

illi l-attur appellat ma oġġezzjonax għall-fatt li l-appell fir-rigward tassentenza preliminari ma jsegwix għal kollox l-Artikolu 142(2);

sejra tqis li dan l-appell jirrigwarda talba mhux biss għat-tħassir tas-sentenza
finali tas-27 ta’ Frar 2018, iżda wkoll tas-sentenza preliminari tal-4 ta’ Ottubru
2012.4

(v)

Il-konvenut isostni li t-talbiet, il-partijiet u l-kawżali f’din il-kawża huma
identiċi għal dawk fil-kawża 71/08GG u li għalhekk jirrikorru t-tlett elementi
(eadem res, eadem personae u eadem causa petendi) sabiex l-eċċezzjoni
tiegħu tar-res judicata tiġi milqugħa.

(vi) Filwaqt li huwa ovvju li l-partijiet huma l-istess, il-qorti ma taqbilx il-“causa

petendi” hi ukoll l-istess.
(vii) Sabiex wieħed jifhem aħjar il-kwistjoni din il-qorti ser tirriproduċi l-kawżali
taż-żewġ kawżi:
-

Fil-kawża 71/08GG kien hemm kawżali waħda:
“Illi l-intimat ilu diversi xhur li waqaf jipprattika l-professjoni tiegħu, u l-uffiċċju ma
għadux jintuża għal l-iskop li għalih ġie mikri, u lanqas jista’ jintuża għal tali skop għal
numru ta’ snin;”

-

Fil-kawża odjerna (38/11MV) hemm żewġ kawżali:
“Illi l-intimat ilu issa diversi snin li waqaf jipprattika l-professjoni tiegħu, u l-uffiċċju tiegħu
m’għadux jintuża għall-iskop li għalih ġie mikri, u lanqas jista’ jintuża għal tali skop għal
numru ta’ snin;
Illi l-uffiċċju lanqas ma huwa qed jintuża għal ebda skop ieħor, u ilu diversi snin
magħluq”.

4

Ara f’ dan ir-rigward Victor Tabone et vs Gino Cini (Q App Superjuri, 09.01.2009) u Carolyn
King vs Noel Galea et (Q App Superjuri, 08.01.2010).
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(viii)

Fis-sentenza tal-4 ta’ Ottubru, 2012 il-Bord qal:
“…. r-rikorrenti għandha raġuni ttenni illi una volta l-Bord kien iddeċieda kontriha fl-ewwel
kawża, jekk il-fond baqa’ jinżamm magħluq u mhux użat għall-iskop kontrattat, skond hi,
wara dik is-sentenza, allura l-causa petendi hija diversa minn dik ġia deċiża. L-allegat non
użu wara s-sentenza tal-Bord li għandhom jammontaw għal ċirkostanzi ġodda li jnisslu ddritt tar-rikorrenti għar-rimedju minn dan it-Tribunal”.

(ix)Il-qorti taqbel mar-raġunament tal-Bord. L-ewwel kawża, preżentata matul issena 2008, kienet tirreferi għal dak li ġara qabel l-attur ippreżenta l-kawża.
Il-kawża tal-lum, li kienet preżentata fl-24 ta’ Marzu 2011, kienet
tirrigwarda perjodu wara. Iktar importanti minn hekk hu li l-ewwel kawża
ġiet deċiża mhux fil-meritu, iżda sempliċiment fuq il-fatt li l-attur ma kienx
ta prova li l-fond kien mikri bħala uffiċċju professjonali. Għalhekk ma
ngħatat l-ebda sentenza dwar jekk il-fond kienx għadu jew le jintuża għalliskop li kien mikri.
(2)
(x)

Dwar il-kwistjoni tal-interdizzjoni tal-attur

Mill-provi jirriżultaw is-segwenti fatti:-

05.04.2010

L-attur (raġel anzjan) waqa’, u bil-waqa’ “daħal f’ koma

24.03.2011

L-attur ippreżenta l-kawża. Skont Mary Ellul, “id-deċiżjoni

16.12.2011

Dr Joseph H Vincenti (is-sekondu kuġin tal-attur)
ippreżenta rikors fejn talab l-interdizzjoni tal-attur
minħabba li l-kapaċita` mentali tiegħu iddiżintegrat.6

26.01.2012

għal għaxart ijiem, minn hemm baqa’ sejjer lura sakem
interdixxewh.” 5
biex tinfetaħ din il-kawża ħadha s-sur Vincenti stess”.

L-attur ġie interdett7

(xi) Huwa abbażi ta’ dan il-fatt li l-konvenut fit-tieni eċċezzjoni tiegħu qajjem linammissibilita` tat-talba tal-attur. Huwa jħossu aggravat bil-fatt li l5
6
7

xiehda ta’ Mary Ellul, tat-13 ta’ Mejju 2013, is-segretarja tal-attur għal 38 sena, fol 140-142
Rikors għall-interdizzjoni tal-attur, fol 29
Digriet tal-interdizzjoni tal-attur, fol 31

6

Bord ċaħad tali talba minħabba nuqqas ta’ provi għaliex isostni li mhux biss
tressqu provi (dwar l-istat ta’ saħħa mentali tal-attur, cioe` il-fuq
imsemmija dokumenti u x-xiehda ta’ Mary Ellul) talli tali provi kellhom
iwasslu lill-Bord biex jikkonkludi fuq bilanċ ta’ probabbilita` li l-attur ma
kellux il-fakolta` mentali li jippreżenta l-kawża odjerna.
(xii) Tali argument huwa pero` infondat għaliex fil-fehma tal-qorti bażat fuq
spekulazzjoni. M’hemmx provi li fil-ġurnata li kienet preżentata l-kawża, lattur kien mentalment inkapaċi li jipproponi kawża.
(xiii) Għaldaqstant it-tieni aggravju hu miċħud.
(3)

Dwar il-kwistjoni tan-nuqqas ta’ ordni ta’ żgumbrament

(xiv) Dan l-aggravju fieragħ. Fir-rikors promotur l-attur talab: “Għaldaqstant, ir-

rikorrent jitlob umilment lil dan l-Onorabbli Bord sabiex jawtorizzah sabiex
ma jġeddidx il-kirja kurrenti u sabiex tordna r-rilaxx u l-iżgumbrament
effettiv tal-fond entro terminu qasir u perentorju”. Il-parti dispożittiva tassentenza taqra: “Għal dawn ir-ragunijiet, il-Bord qiegħed jilqa’ t-talbiet

tar-rikorrenti u għall-fini ta’ żgumbrament jiffissa terminu ta’ żmien
xahar mil-lum”. Għaldaqstant hu ovvju li l-Bord ordna li l-konvenut ikun
żgumbrat.
(xv) Inoltre, tant dan hu minnu li l-Bord iffissa t-terminu ta’ xahar għalliżgumbrament tal-konvenut. Ċirkostanza li tkompli tikkonferma kemm ilBord ordna l-iżgumbrament tal-konvenut.
(xvi) Dan l-aggravju hu miċħud ukoll.
(4)

Dwar il-kwistjoni tan-non uso o meno tal-fond fiż-żmien li lattur ippreżenta l-kawża.

(xvii) Finalment il-konvenut appellant jsostni li huwa sew bħala nutar u kif ukoll
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bħala bniedem politiku, kien baqa’ juża l-fond in kwistjoni regolarment biex
jagħti s-servizzi professjonali tiegħu lill-kijenti u l-kostitwenti tiegħu, u dan
sakemm daħal il-ħabs. Iżid jgħid li saħansitra anke meta daħal il-ħabs ilpost baqa’ jintuża biex jirċievi l-posta uffiċjali tiegħu u baqa jitnaddaf
kuljum u baqgħu jitħallsu l-kontijiet. Jgħid li wara li ħareġ mill-ħabs reġa’
beda’ jużah għall-qadi tal-klijenti u l-kostitwenti tiegħu u biex jagħmel
riċerka konnessa max-xogħol li għandu bħala lecturer fl-universita’.
(xviii)

Il-fatti huma:-

24.10.1991

Il-konvenut ingħata warrant ta’ nutar.

Matul is-snin 90.

Saret il-kirja favur il-konvenut. Ghalkemm fis-seduta tas27 ta’ Novembru 2014 xehed li l-kirja saret fl-1998, fisSeduta tal-21 ta’ Jannar 2016 xehed li saret fl-1994.

07.11.2005

Il-konvenut kien inabilitat milli jeżerċita l-professjoni ta’
nutar.

25.01.2007

Il-konvenut kien interdett b’mod ġenerali u perpetwu
permezz ta’ sentenza mill-Qorti tal-Maġistrati ta’ Malta
(Maġistrat Dr Anthony Vella).

24.03.2011

L-attur ippreżenta l-kawża.

2012

Il-konvenut ddaħħal fil-Faċilita Korrettiva ta’ Kordin.

Settembru 2016

Il-konvenut ħareġ mill-Faċiliita Korrettiva ta’ Kordin.

(xix) Mary Ellul (is-segretarja tal-attur) fix-xiehda tagħha tat-13 ta’ Mejju 2013,
spjegat li kienet preżenti meta l-attur u l-konvenut ftehmu fuq il-kirja talfond in kwistjoni għal skopijiet professjonali. Dwar l-allegazzjoni tan-non

uso qalet li:
“Wara l-proċeduri li ttieħdu kontra n-Nutar Sandro Schembri Adami, l-uffiċċju ingħalaq,
issa ilu ħames snin magħluq u traskurat…….L-uffiċċju tan-Nutar jinsab magħluq, j’Alla
kienx hemm xi ħadd prova jisgassa għax is-serratura tidher b’xi marki fuqha. L-uffiċċju ilu
magħluq snin twal u jiena qatt ma dħalt fih u jiena ngħaddi ta’ spiss minn quddiemu.
Jiena ili li spiċċajt bħala segretarja minn mas-sur Vincenti mid-data tal-interdizzjoni tiegħu.
Jiena qatt ma kelli u lanqas għandi interess fl-uffiċċju in kwistjoni…..L-uffiċċju ingħalaq
mill-interdizzjoni tan-Nutar Schembri Adami….għandi tifel joqgħod Old Bakery Street u
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b’hekk ngħaddi ta’ spiss.”

(xx) Il-konvenut fix-xiehda tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2014 (waqt li kien
għadu inkarċerat) qal li huwa kera l-fond permezz ta’ kuntratt bil-miktub fl1998 (għalkemm żmien wara qal li ma kienx hemm kuntratt u li l-kirja
bdiet fl-1994). Qal li kien jużah bħala l-uffiċċju legali tiegħu u kien jużah
għal skopijiet politiċi. Spjega li għalkemm ma kienx juża l-post fiż-żmien li
kien qiegħed il-ħabs, kien qabbad cleaner sabiex darbtejn fix-xahar tmur
tnaddaf u li “dan l-aħħar” żied xi purtieri u rranġa xi computers. Qal li meta
joħroġ mill-ħabs qed jantiċipja li jibqa’ juża l-fond.
(xxi) Fix-xiehda tiegħu tal-21 ta’ Jannar 2016 qal li l-uffiċċju mhux qed jużah
għaliex jinsab il-ħabs, għaliex altrimenti kien jużah.
(xxii) Fix-xiehda tiegħu tal-10 ta’ Novembru 2016 (wara li ħareġ mill-ħabs) qal li
l-għada li ħareġ mill-ħabs mar dritt l-uffiċċju u beda jiftħu regolarment
erba’ darbiet fil-ġimgħa filgħodu u filgħaxija. Qal li huwa lecturer u jużah
anke għall-bżonnijiet ta’ studenti li huwa jikkowċja. Spjega li minkejja li
m’għadux fl-arena politika xorta meta jmur għandu xi bniedem jipprova
jgħinu.
(xxiii)

Aldo Schembri Adami (ħu l-konvenut) fix-xiehda tiegħu tad-19 ta’

Frar 2015 (waqt li l-konvenut kien għadu inkarċerat) qal li huwa ħa ħsieb lamministrazzjoni tal-uffiċċju: iħallas il-kera, il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma,
u tat-tindif.
(xxiv)

Graziella Schembri Adami (oħt il-konvenut) fix-xiehda tagħha tal-4

ta’ Lulju 2016 (waqt li l-konvenut kien għadu inkarċerat) qalet li l-fond kien
jintuża mill-konvenut meta kien jaħdem ta’ nutar u wkoll għal skopijiet
politiċi. Qalet li tiġi seftura tnaddfu u jiġbru l-posta minnu. Qalet li
m’għadux jintuża min ħuha minħabba li jinsab il-ħabs iżda kien qalilha li
kien be ħsiebu jużah għall-bżonnijiet tiegħu bħala lecturer l-universita`.
(xxv) Għall-qorti hu evidenti li meta sar l-ftehim ta’ lokazzjoni bejn il-partijiet,
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dan kien sabiex fih il-konvenut jaħdem bħala nutar. Dik hi l-unika prova li
hemm, fis-sens li fiz-zmien tal-kirja dik kienet u baqgħet il-professjoni talkonvenut. F’xi żmien beda jużah ukoll in konnessjoni mal-karriera politika,
sabiex fih jara n-nies. Pero’ mhemmx provi meta l-konvenut beda l-karriera
politika. Il-konvenut stess xehed, “Dan il-fond kont nikrieh bħala l-

uffiċċju legali tiegħi u kont nużah ukoll għal skopijiet politiċi” u kompla
“il-professjoni tiegħi kienet ta’ nutar…”.8 Rajna kif mis-sena 2005 ilkonvenut ma setax jipprattika iktar il-professjoni ta’ nutar, u lanqas
mhemm prova li beda jaħdem ta’ avukat. Hu fatt ukoll magħruf li lkonvenut kien fil-ħajja politika, iżda ilu snin li ħareġ minnha u f’kull każ
mhemmx provi sodisfaċenti li baqa’ fiha.
(xxvi)

Il-fatt li l-konvenut ma setax ikompli juża l-fond minħabba li agħmel

numru ta’ snin fil-Faċilita Korrettiva ta’ Kordin, m’huwiex ta’ għajnuna
għalih. Jibqa’ l-fatt li l-fond ma kienx qiegħed jintuża għall-iskop għalfejn
saret il-kirja. Il-fatt li jqabbad persuna kull tant żmien biex tnaddaf il-fond,
ma jfissirx li b’daqshekk baqa’ jużah. Dan apparti li l-persuna li suppost
kienet qegħda tnaddaf l-uffiċċju, ma tressqitx bħala xhud. Lanqas kieku ma
kienx qiegħed jiskonta sentenza ta’ priġunerija ma kien ser ikun jista’ juża’
l-fond bħala uffiċċju minn fejn iservi ta’ nutar, ġialadarba ġie inabilitat milli
jeżerċita dik il-professjoni. Professjoni li ilu mis-sena 2005 ma jipprattika u
li żgur li ma jistax jipprattika.
(xxvii)

Fis-seduta tas-27 ta’ Novembru 2014 il-konvenut xehed, “Huwa

antiċipat illi fi kwistjoni ta’ xhur oħra jiena noħroġ bil-parole. Jien qed
nantiċipa illi nibqa’ niġġestixxi dan il-fond, naturalment mhux bħala uffiċċju
legali iżda għal diversi attivitajiet sija politiċi tiegħi kif ukoll filkonnessjonijiet li għandi għaliex ….. nista nippresta servizzi lis-soċjetajiet u
entitajiet barranin, anke fuq bażi legali”. Il-konvenut ma ressaqx l-iċken
prova li hekk ġara wara li ħa lura l-liberta’ tiegħu. Hu fatt magħruf ukoll li lkarriera politika tal-konvenut ilha snin twal li ntemmet.
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Fol. 162.
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(xxviii) Magħmula dawn il-konsiderazzjonijiet, il-qorti ma tista’ ssib l-ebda
nuqqas fl-apprezzament tal-provi li għamel il-Bord.

Għal dawn il-motivi tiċħad l-appell bl-ispejjeż kontra l-appellant, li qiegħed
jingħata sal-aħħar ta’ Jannar, 2019 sabiex jiżgombra mill-fond 200/1, Triq
l-Ifran, Valletta.

Anthony Ellul.
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