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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' Ottubru, 2006
Citazzjoni Numru. 47/2004

Anthony Gatt .
vs
Francois Theuma .

Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur, wara li
ppremetta :
Illi b'maneggi ngannevoli eżerċitati mill-konvenut huwa
rnexxielu jottjeni prokura ġererali mingħand l-attur ;
Illi maż-żmien l-attur irnexxielu jsir jaf li l-konvenut kien
qed jużgha l-prokura magħmula lilu biex jinnegozja
proprjeta' immobiljari li kellu l-attur mingħajr ma kien
jottjeni l-kunsens tal-attur minn qabel għal dan u anke
ġibed flus mid-depożiti bankarji li l-attur kellu u għad
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għandu fil-Banek lokali ukoll minghajr il-kunsens tiegħu, u
anke ġiegħel lill-istess attur jiġbor flus mill-bank u
ħadhomlu l-konvenut u għadhom f-idejn il-konvenut sallum ;
Illi anke r-rikavat mill-bejgħ tal-proprjeta' l-konvenut baqa'
m'ghaddiehx lill-attur u approprija ruħu indebitament minn
flus spettanti lill-attur u anke minn flus oħra afdati lilu ;
Illi l-prokura ġiet revokata b'ittra uffiċċjali tat-12 ta' April
2004, debitament notifikata lill-konvenut, u f'liema ittra ġie
interpellat ukoll sabiex jagħti rendikont dettaljat skond illiġi tal-operat kollu tiegħu, kif ukoll jikkonsenja lill-attur
dokumenti li ġew afdati lilu u kull ħaġa oħra li kienet
tispetta lill-attur ;
Illi minkejja li kienet saritlu din l-interpellazzjoni, ilkonvenut baqa' inadempjenti sal-lum kemm biex jagħti
rendikont tal-operat tiegħu kif ukoll naqas li jikkonsenja lillattur d-dokumenti, flus, u kull ħaga oħra li għandu f'idejh
tal-attur .
Talab lill-konvenut jgħid għaliex m’għandhiex din il-Qorti :
1.
Tagħti rendikont skond il-liġi ta' dak kollu
li għamilt u ta' dak kollu li rċevejt bis-saħħa tal-mandat li
kien ġie mogħti lilek mill-attur ;
2.
Tistabilixxi prevja likwidazzjoni jekk ikun
hemm bżonn, dak l-ammont jew ammonti ta' flus li huma
dovuti lill-attur minnek inkluż dawk il-flus li inti rċevejt
indebitament u flus ohra li approprijajt ruħek minnhom
indebitament ;
3.
Tikkundanna lilek konvenut tħallas lillattur is-somma hekk iffissata bl-imgħax legali mid-data li lammont jew ammonti hekk iffissati kellhom jitħallsu
minnek lill-attur.
Bl-ispejjeż inklużi tal-ittra uffiċjali tat-12 ta' April 2004, u blinġunzjoni tal-konvenut għas-subizzjoni li għaliha minn
issa huwa jinsab imħarrek .
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Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur ikkonfermata bilġurament tiegħu .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa illi
:
1.
Illi preliminarjament qed tiġi sollevata linkapaċita mentali ta' l-attur peress illi l-attur ma hux fi stat
mentali sabiex jaġixxi quddiem Qrati ta' Ġustizzja .
2.
Illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju, ddomandi attriċi huma nfondati fid-dritt u fil-fatt u
għandhom jiġu rispinti bl-ispejjeż kontra l-attur .
3.
Illi għalkemm huwa minnu illi l-attur kellu
prokura din ġiet revokata fis-sebgħa u għoxrin )27) ta'
Jannar tas-sena elfejn u erbgħa (2004) permezz ta' ittra
ġudizzjarja suppost mibgħuta mill-attur .
4.
Illi l-esponenti qatt ma għamel użu millprokura u qatt ma rċieva xi flus jew beni ta' l-attur bħala
prokuratur tiegħu .
5.
Illi l-esponenti la għandu ebda beni
mobbli u l-inqas xi riżorsi oħra appartenenti lill-attur .
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’
ikkonfermata bil-ġurament tiegħu .

l-istess

konvenut

Rat id-digriet tagħha ta' l-4 ta' Marzu 2005 fejn innominat
lill-psikjatra Dr. Anton Grech bħala espert mediku għall-fini
ta' l-ewwel eċċezzjoni tal-konvenut .
Rat id-digriet tagħha tat-28 ta' April 2005, fejn fuq talba ta'
l-espert minnha nominat, issostitwietu fl-istess inkarigu bilpsikjatra Dr. David Cassar .
Rat ir-relazzjoni ta' l-istess espert ippreżentata fil-25 ta'
Jannar 2006 u minnu kkonfermata bil-ġurament fis-27 ta'
Gunju 2006 .
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Rat il-verbal tagħha tat-28 ta' Lulju 2006 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza fuq l-ewwel eċċezzjoni .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din l-eċċezzjoni, il-konvenut allega linkapaċita' mentali ta' l-attur li jaġixxi quddiem din il-Qorti .
In vista ta' din l-eċċezzjoni, l-Qorti nnominat tabib psikjatra
sabiex, wara li jeżamina lill-attur, jirrelata dwar l-istat
mentali tiegħu . Fir-rapport tiegħu l-espert tagħha rrelata
illi : "l-attur huwa fi stat mentali normali u tajjeb . Jista'
jagħti xhieda fil-Qorti . Huwa ukoll kapaċi jeżerċita ddrittijiet ċivili tiegħu." 1
In vista għalhekk ta' din il-konklużjoni peritali, l-eċċezzjoni
preliminari tal-konvenut irriżultat illi hija nfondata u
għalhekk qed tiġi miċħuda .
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi dwar l-ewwel eċċezzjoni talkonvenut, billi tiċħadha u tħalli l-kawża għallkontinwazzjoni fuq il-mertu .
L-ispejjeż jibqgħu riservati għas-sentenza finali .
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Ara rapport peritali a fol.42 - 43 tal-proċess .
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