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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' Ottubru, 2006
Avviz Numru. 13/2004

Anthony Gatt .
vs
Francois Theuma .
Il-Qorti ,
Rat l-Avviz li permezz tiegħu l-attur talab lill-konvenut
jgħid il-għaliex m'għandux ikun ikkundannat li, prevja ddikjarazzjoni li huwa rċieva ndebitament mingħand l-attur
is-somma ta' tlett elef ħames mija u sebgħin liri maltin
(Lm3,570), tiġi kkundannat li tirrestitwixxi din is-somma
lura lill-attur, liema somma tifforma parti minn ammont
akbar ta' erbat'elef liri maltin (Lm4,000) li b'maneggi
ingannevoli u taħt pretensjonijiet foloz u qarrieqa inti tlabt
u rċevejt mingħandu attur taħt il-pretiża li kienu dovuti lilek
f'senserija in konnessjoni mal-bejgħ ta' proprjeta' fi Triq
Għajn Qamar, kantuniera ma' triq Gajdoru, Xagħra,
Għawdex, li saret mill-attur u ħutu li tagħhom kellu lPagna 1 minn 3
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prokura, b'kuntratt li sar fl-atti tan-Nutar Enzo Dimech tassbatax (17) ta' Mejju elfejn u tnejn (2002), bil-prezz ta'
tlieta u erbgħin elf liri maltin (Lm 43,000), meta kull ma
setgħa kellek dritt li titlob u tirċievi skond il-liġi kien għal
senserija li tammonta għal wieħed fil-mija (1 %) tal-prezz
u ċioe' għal erbgħa mija u tletin liri maltin (Lm 340), liema
flus li ġew riċevuti minnek indebitament soffrihom kollha lattur .
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet skond il-liġi b'effett mis-17 ta'
Mejju 2002 sal-effettiv pagament .
Bl-inġunzjoni tal-konvenut għas-subizzjoni li għaliha minn
issa huwa mħarrek .
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 san sabiex jaġixxi quddiem Qrati ta' Ġustizzja
.
2.
illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju għallpremess id-domandi attriċi huma nfondati fid-dritt u fil-fatt .
3.

salvi eċċezzjonijiet ulterjuri .

Rat id-digriet tagħha ta' l-4 ta' Marzu 2005 fil-kawża
konnessa fl-istess ismijiet quddiem din il-Qorti filkompetenza superjuri tagħha (Ċitaz. nru. 47/2004), fejn
minħabba eċċezzjoni simili, innominat lill-psikjatra Dottor
Anton Grech bħala espert mediku .
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 rriżultat 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 .

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

1

Ara rapport peritali a fol. 42 - 43 tal-proċess ċitaz. nru. 47/2004 .
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