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Patrick Galea
Versus
1. Avukat Anthony Cutajar u Prokuratur Legali Victor
Bugeja maħtura b’dikriet tad-19 t’Awissu 2004
kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lill-minorenni
Peter Anthony1, Tricia Mae, Philip Patrick u Julia Sue
aħwa Galea, ulied l-attur;
2. Avukat Victor Ragonesi, esekutur testamentarju ta’
l-eredità ta’ Paolina armla ta’ Chevalier Joseph Galea;
3. Peter Anthony Galea
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi fil-31 ta’ Diċembru 2000 mietet Paola
armla ta’ Joseph Galea. Kienet għamlet tliet testmenti:
fit-3 ta’ Frar 1995, fis-16 t’April 1997 u fl-24 t’April 2000,
kollha fl-atti tan-Nutar Paul Pullicino.
1

Peter Anthony Galea ma kienx minorenni meta nfetħet il-kawża u jerġa’ jidher
bħala attur f’ismu proprju taħt in-numru 3.
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Fit-tielet artikolu tat-testment tat-3 ta’ Frar 1995 kienet
ħalliet lill-attur il-leġittima u, b’titolu ta’ legat, iċ-ċurkett
tagħha taż-żwieġ. Fir-raba’ artikolu ta’ l-istess testment
ħatret bħala werrieta tagħha f’ishma ndaqs lill-erba’ ulied
ta’ l-attur (li tlieta minnhom huma minorenni). Fl-istess
artikolu ordnat illi l-esekutur testamentarju maħtur minnha
– il-konvenut Avukat Victor Ragonesi – għandu
jiddepożita f’bank kull somma li tkun parti mill-assi tagħha,
b’dan illi l-kapital u l-imgħaxijiet li jakkumulaw għandhom
jibqgħu hekk depożitati sakemm kull wieħed u waħda millwerrieta jkunu għalqu wieħed u għoxrin sena.
Billi, sa meta nfetħet il-kawża, kienu għaddew erba’ snin
mill-mewt tat-testatriċi de cuius u l-attur la ngħata tagħrif
dwar x’hemm fil-wirt ta’ ommu u lanqas ġiet likwidata lleġittima li tmiss lilu, l-attur fetaħ din il-kawża u qiegħed
jitlob illi l-qorti:
1.
tordna lill-esekutur testamentarju jagħti, fi żmien
qasir u perentorju, kont fidil ta’ l-amministrazzjoni tiegħu
ta’ l-assi tal-wirt;
2.
tillikwida l-assi ereditarju ta’ Paolina armla minn
Joseph Galea;
3.
tillikwida l-leġittima li tmiss lill-attur billi tgħid illi
tikkonsisti f’tant beni daqskemm jiffurmaw sehem minn
tlieta (1/3) ta’ l-assi tal-wirt, u tordna illi dawk il-beni,
flimkien mal-legat taċ-ċurkett, jiġu assenjati lill-attur; u
4.
taħtar nutar biex jirċievi u jippubblika l-att pubbliku
relativ fil-jum, ħin u lok li tgħid il-qorti u taħtar kuraturi biex
jidhru f’isem min ma jesaqx għall-pubblikazzjoni.
Talab ukoll l-ispejjeż tal-kawża.
Il-konvenut
Avukat
Victor
Ragonesi,
esekutur
testamentarju, ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
1.
fit-3 t’Awissu 2004 ġie notifikat b’kopja ta’ dikriet tat23 ta’ Lulju 2004 u b’parti miċ-ċitazzjoni, mingħajr numru u
mingħajr data tal-preżentata;
2.
fis-16 t’Awissu 2004 ġie notifikat b’parti oħra taċċitazzjoni, iżda mingħajr numru u mingħajr data talpreżentata;
3.
hu kien awtorizzat mis-Sekond’Awla tal-Qorti Ċivili
b’dikriet ta’ l-4 ta’ Marzu 2004 sabiex, fil-kwalità tiegħu ta’
esekutur testamentarju, jiddisponi mill-assi tal-mejta de
cuius billi nstab illi fl-assi kien hemm beni iżjed minn dak li
kif ġie mgħarraf lilu;
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4.
wara d-dikriet fuq imsemmi, il-legati kważi kollha
tħallsu, dawk li fadal qegħdin jitħallsu, u s-somom [ta’ flus]
għadhom fil-banek, u l-eċċipjent qiegħed jistenna li l-attur
jindika bank fejn għandhom jiġu depożitati;
5.
l-eċċipjent talab lill-avukat ta’ l-attur jindikalu bank
fejn jiġu depożitati l-flus li jmissu lill-minuri; ma ngħatax
tweġiba iżda kien mitlub jagħti dettalji ta’ l-assi; dan
għamlu.
Il-kuraturi f’isem il-konvenuti minorenni ressqu leċċezzjoni illi ma jafux il-fatti tal-kawża. Qalu wkoll illi
Peter Anthony Galea huwa maġġorenni u mhux meħtieġ li
jidhru għalih huma.
Il-konvenut Peter Anthony Galea ressaq l-eċċezzjoni illi hu
ma jopponix għat-talbiet ta’ l-attur u għalhekk joqgħod
għal dak li tiddeċiedi l-qorti.
B’nota tat-3 t’Ottubru 2005 l-attur għarraf lill-qorti illi “lmeritu ta’ din il-kawża ġie eżawrit u baqa’ biss il-kap ta’ lispejjeż”. B’dikriet tad-9 ta’ Ġunju 2006 il-qorti, billi
dehrilha illi dan huwa każ fejn proċess ta’ medjazzjoni
jista’ jagħti frott, aktar u aktar meta tqis illi kienu għadhom
pendenti biss l-ispejjeż, wara li rat l-artt. 17 et seqq. ta’ lAtt dwar il-Medjazzjoni [Kap. 474] bagħtet lill-partijiet
quddiem iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni sabiex jinħatar
medjatur kif igħid u jrid l-art. 20 ta’ l-istess Att. B’nota tat22 ta’ Jannar 2007 il-medjatur għarraf lill-qorti illi l-partijiet
“qablu illi ma kienx hemm lok ta’ medjazzjoni u xtaqu illi lqorti tagħti l-provvedimenti opportuni rigward l-ispejjeż talkawża”.
Il-kawża għalhekk ġiet appuntata għas-smigħ iżda lpartijiet ma ressqux provi aktar minn dawk illi ġà kienu filproċess, u l-kawża ġet differita għallum għas-sentenza
dwar l-ispejjeż.
Il-qorti rat illi ma hux kontestat illi l-attur għandu jedd għallħlas lilu tal-legat u tas-sehem riżervat favur tiegħu skond
il-liġi u illi jingħata l-kontijiet ta’ l-amministrazzjoni għallgħanijiet tal-likwidazzjoni tal-leġittima. Dan sar wara li
nfetħet il-kawża.
Billi kien hemm żmien biżżejjed qabel ma nfetħet il-kawża
biex l-esekutur testamentarju jagħmel dan, u kien ukoll
imsejjaħ biex jagħmel hekk, il-ħtieġa li ssir il-kawża qamet
minħabba n-nuqqas ta’ l-esekutur u għalhekk huwa xieraq
illi l-ispejjeż jeħilhom hu.
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Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tikkundanna lillkonvenut Avukat Victor Ragonesi jħallas l-ispejjeż talkawża.
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