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MALTA

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

Seduta tat-12 ta' April, 2005
Citazzjoni Numru. 53/2004

Joseph Saliba .
vs
Joseph Mercieca u Carmel Galea li b'degriet ta' l-ghaxra
(10) ta' Gunju, 2004, gew mahtura in solidum kuraturi
Deputati ad litem sabiex jirrapprezntaw l-interessi ta'
Daniela Mercieca illi tinsab inkapacitata .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur, wara li
ppremetta :
Illi fit-tlieta u għoxrin (23) ta' Novembru, elfejn u tnejn
(2002), waqt illi kien qieghed isuq il-vettura tiegħu Toyota
Hilux bin-numru tar-reġistrazzjoni DBH 087 matul it-Triq
tax-Xhajma, fil-limiti tax-Xewkija, Għawdex, u fiddirezzjoni tan-Nadur, Għawdex, l-attur safa investit minn
vettura Opel numru tar-registrazzjoni ABH 486 misjuqa
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mill-konvenuta Daniela Mercieca illi kienet għaddejja fiddirezzjoni opposta ;
Illi l-inċident sehh għaliex meta l-vettura tal-konvenuta
waslet fil-kantuniera ossia liwja illi hemm fi Triq taxXhajma, din tilfet il-kontroll u spiċċa fil-karreġġjata li fiha
kien għaddej l-attur, minkejja illi hemm hekk hemm sinjali
bojod kontinwi illi jipprojbixxu illi vettura tidħol filkarreġġjata fid-direzzjoni opposta għal dik illi tkun miexja
hija ;
Illi di piu', il-konvenuta kienet qegħda ssuq b'veloċita'
eċċessiva u kienet f'kundizzjoni illi ma setgħetx iżżomm 'a
proper look out' kif sejjer jiġi dettaljatament pruvat waqt ittrattazzjoni tal-kawża ;
Illi għalhekk, għal dawn ir-raġunijiet kif ukoll għal
nuqqasijiet oħra illi sejrin jiġu pruvati dettaljatament fil-kors
tal-kawża, għal dan l-inċident taħti unikament il-konvenuta
;
Illi l-attur sofra danni inġenti per konsegwenza ta' dan linċident stradali konsistenti fi ħsarat fil-vettura tiegħu – illi
giet danneġġjata 'beyond economic repair'
u feriti
personali, per konsegwenza ta' liema l-attur baqa', għadu
u sejjer jibqa' jsofri minn debilita' permanenti kif sejjer
jirriżulta dettaljatament waqt it-trattazzjoni tal-kawża ;
Illi dan kollu qiegħed jikkaġuna danni emerġenti kif ukoll
Lukri ċessanti lill-attur ;
Illi għalkemm il-konvenuta ġiet interpellata tersaq għallikwidazzjoni u ħlas tad-danni sofferti mill-attur, din
baqgħet inadempjenti ;
Illi l-attur irid illi jiġi kumpensat ta' dawn id-danni .
Talab lill-konvenuti nomine jgħidu għaliex m’għandhiex din
il-Qorti :
1.
Tiddikjara
lilek
Daniela
Mercieca
unikament responsabbli għall-imsemmi inċident stradali ;
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2.
Tillikwida d-danni sofferti mill-attur billi
tiddikjara illi jikkonsistu f'dawk id-danni emerġenti u lukri
ċessanti illi jirriżultaw waqt it-trattazzjoni tal-kawża ;
3.
kif likwidati .

Tikkundannakom tħallsu dawn id-danni

Bl-ispejjeż, inklużi tal-ittra uffiċjali spedita fit-13 ta' Frar,
2004, l-ittra uffiċjali kontra l-kumpannija assikuratriċi
tiegħek, u r-rikors għall-ħatra ta' kuratur ad litem
preżentati kontestwalment ma' din iċ-ċitazzjoni, kontra
tiegħek u bl-inġunzjoni għas-subizzjoni illi għaliha minn
issa inti nġunta .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur maħlufa minnu .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenuti nomine
eċċepew illi :

li

1.
Preliminarjament, illi din iċ-ċitazzjoni hija
rrita u nulla stante illi hija intavolata kontra "Kuratur
Deputat ad litem sabiex jirrapprezenta l-interessi ta'
Daniela Mercieca illi tinsab inkapacitata"; dan meta ma
saret l-ebda talba lil din l-Onorabbli Qorti sabiex l-istess
Daniela Mercieca tiġi dikjarata legalment inkapaċitata u
ma sarux il-proċeduri neċessarji preskritti mill-liġi għallinkapaċitazzjoni legali tal-imsemmija Daniela Mercieca ;
2.
Mingħajr
preġudizzju
għall-ewwel
eċċezzjoni preliminari, l-eċċipjenti jeċċepixxu l-illeġittimita
tal-persuna in limine litis, u cioe' jagħmlu l-eċċezzjoni illi
huma ma humiex il-legittimi contraditturi fil-kawża odjerna
stante illi, kif ġie eċċepit fl-ewwel lok, l-imsemmija Daniela
Mercieca ma hiex legalment inkapaċitata ;
3.
Mingħajr preġudizzju għas-suespost, illi
t-talbiet attriċi huma totalment infondati fid-dritt u fil-fatt u
għandhom jiġu respinti bl-ispejjeż kollha kontra l-attur u
dan għar-raġunijiet segwenti ;
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4.
Illi m hux minnu illi l-inċident mertu ta'
din il-kawża ġie kaġunat mill-konvenuta Daniela Mercieca
u dan kif jiġi muri dettaljatament waqt is-smiegħ tal-kawża
;
5.
Illi l-verzjoni illi qed jagħti l-attur ta' kif
ġgara l-inċident hija totalment inveritiera u mingħajr l-ebda
bażi kemm fid-dritt kif ukoll fil-fatt ;
6.
Illi l-konvenuta fl-ebda mument ma tilfet
il-kontroll tal-vettura tagħha, lanqas ma kienet issuq
b'veloċita' eċċessiva ;
7.
Illi dan hux każ illi l-konvenuta ma kinitx
qed iżżomm "a proper look out", iżda l-kaz huwa illi l-attur
kien qed isuq fuq il-karreġġjata tal-konvenuta u kkaġuna linċident ;
8.
Illi huwa l-attur illi kien qed isuq
b'veloċita' eċċessiva u kien qed isuq b'manjiera
perikoluża, b'nuqqas ta' ħsieb, b'negligenza, bi
traskuraġni, b'imperizja u b'nuqqas ta' tħaris tarregolamenti tat-traffiku u konsegwenza ta' dan l-aġir
irresponsabbli tiegħu kkaġuna l-inċident ;
9.
Illi huwa l-attur illi huwa unikament
responsabbli għal dan l-inċident, kif jiġi ppruvat waqt issmiegħ tal-kawża ;
10.
Illi l-eċċipjenti qed jagħmlu dawn leċċezzjonijiet fil-kapaċita' illi qed jaġixxu fiha u mingħajr
preġudizzju għad-drittijiet legali kollha ta' Daniela
Mercieca inkluż il-ftuħ tal-kawża opportuna fil-konfront ta'
l-attur, nota ta' l-eċċezzjonijiet u d-dritt ta' kontro talba
kontra l-istess attur, u bir-riserva tad-drittijiet u azzjonijiet
kollha lilha spettanti skond il-liġi .
Salvi eċċezjonijiet ulterjuri kemm fid-dritt kif ukoll fil-fatt .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-istess
debitament ġuramentata minn Carmel Galea .

konvenuti
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Rat il-verbal tagħha tas-27 ta’ Jannar 2005 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza in parte fuq l-ewwel
eċċezzjoni tal-konvenuti .
Rat in-noti ta’ sottomissjonijiet rispettivi tal-kontendenti
dwar din l-eċċezzjoni .
Ikkunsidrat :
Illi b'din l-eċċezzjoni l-konvenuti qed jeċċepixxu n-nullita'
taċ-ċitazzjoni għax ġiet magħmula kontra kuraturi sabiex
jirrapreżentaw lil Daniela Mercieca li fil-fehma ta' l-attur
kienet inkapaċi, mentri fil-fatt qed jiġi sostnut illi din ma
kienitx inkapaċi u setgħet tiddefendi ruħha liberament bħal
kull konvenut normali .
Il-konvenuti nomine jsostnu illi l-attur ma kellu ebda jedd
jaqbad u jiddeċidi hu li l-istess Daniela Mercieca kienet
inkapaċi u jekk kellu xi dubbju dwar l-istat mentali tagħha,
messu rrikorra lejn il-Qorti sabiex tiddeċidi hi dwar din ilkwistjoni . Imma sewwa jgħid l-attur fin-nota ta' lOsservazzjonijiet tiegħu, illi l-liġi ma tippermettilux li
jagħmel dan, għax l-artikolu 521 tal-Kap 12 jeskludi lpersuni kollha li ma humiex hemmhekk speċifikament
elenkati . Lanqas ma seta' jsegwi xi proċedura bħal dik
spjegata
mill-konvenuti
nomine
fin-nota
ta'
losservazzjonijiet tagħhom, għax tali proċedura ma teżistix
fis-sistema ġuridiku ta' pajjiżna .
Fil-fehma tagħha l-konvenuti nomine ppreġudikaw ilpożizzjoni tagħhom f'dan ir-rigward, bil-fatt illi aċċettaw ilbandu sabiex jidhru f'dawn l-atti u l-atti l-oħra kollha
relattivi u sussegwenti biex jirrapreżentaw l-interessi ta'
Daniela Mercieca illi, kif hemm speċikatament imsemmi
fil-bandu relattiv "tinsab inkapacitata" . Anzi Carmel
Galea li lanqas biss kien indikat għan-notifika fir-rikors ta'
l-attur għall-ħruġ tal-bandu, qabad u minn jeddu aċċetta li
jkun ukoll kuratur ad litem ta' l-imsemmija Daniela
Mercieca, flimkien ma' missierha Joseph Mercieca . Jekk
tassew il-konvenuti nomine kienu jemmnu illi l-istess
Daniela Mercieca kienet għal kollox compos mentis u ma
kellha ebda ħtieġa ta' kuraturi sabiex jirraprezentaw linteressi tagħha f'din il-kawża, messhom qatt ma aċċettaw
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dan il-bandu, u ħallew lil din il-Qorti tinnomina hi kuratur
ta' l-elenku għal dan il-għan . Imbagħad l-istess Daniela
Mercieca setgħet fi kwalunkwe stadju tal-proċeduri
tassumi hi l-atti tal-kawża, kif wara kollox għad tista'
dejjem tagħmel, jekk dak li qed jiġi allegat mill-konvenuti
nomine huwa tassew minnu, u l-kuratur innominat jitneħħa
billi ma jkun għad baqa' ebda skop għalieh .
Ma jistgħux għalhekk il-konvenuti nomine jeċċepixxu nnullita' ta' xi ħaġa li huma stess aċċettaw u rikonoxxew
meta aċċettaw il-bandu kif hawn fuq spjegat .
Għal dawn il-motivi tirrespinġi din l-ewwel eċċezzjoni talkonvenuti nomine u tħalli l-kawża għall-kontinwazzjoni .
L-ispejjeż jibqgħu riservati għas-sentenza finali .

< Sentenza In Parte >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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