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FIT - TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
Ġudikatur: Dr Phyllis Aquilina LL.D.
Seduta ta’ nhar it-Tlieta 10 ta’ Jannar, 2017

Talba Nru: 112/2016PA

Vodafone Malta Limited
vs
Demanuele Anthony

It-Tribunal,
Ra l-Avviż tat-Talba preżentat fit-28 ta’ Marzu 2016, li permezz tiegħu s-soċjeta’
attriċi talbet li dan it-Tribunal jikkundanna lill-konvenut iħallasha s-somma ta’ sitt mija u
tlett Ewro, erbgħa u disgħin ċenteżmu (€603.94ċ), allegatament dovuta lilha bi prezz ta’
servizzi u prodotti provduti minnha lill-konvenut, abbażi tat-tariffa ‘Liberty Max Pack
Con Data DLY’, bil-kont numru 1.10985796. Is-soċjeta’ attriċi ppremettiet li, minkejja li
interpellat lill-konvenut diversi drabi sabiex iħallas, dan baqa’ inadempjenti. Talbet ukoll
li l-konvenut jigi kundannat iħallas l-ispejjeż, inkluż dawk tal-ittra uffiċjali eżekuttiva
intavolata minnha kontra tiegħu, u l-imgħax legali minn meta sar dovut l-ammont mitlub
sad-data tal-ħlas effettiv.
Ra d-dokumenti ppreżentati mis-soċjeta’ attriċi mal-Avviz tat-Talba, senjatament
affidavit tal-avukat Dr. Jeremy Debono, fil-kwalita’ tiegħu ta’ rappreżentant tas-soċjeta’
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attriċi, li permezz tiegħu kkonferma li l-konvenut huwa debitur tal-istess soċċjeta’ attriċi
fl-ammont reklamat b’din il-kawża; u li minkejja li interpellatu biex iħallas anke permezz
ta’ ittra uffiċjali eżekuttiva, dan baqa’ inadempjenti (Dok.‘VF1’, fol.2); u rendikont talkont tal-konvenut mas-soċjeta’ attriċi minn fejn jirrżiulta li l-ħlas reklamat b’din l-azzjoni
jirraprezenta ħlas dovut skont kontijiet maħruġa rispettivament fl-1 ta’ Awissu 2014, fl-1
ta’ Jannar 2015, fl-1 ta’ Frar 2015, fl-1 ta’ Marzu 2015, fl-1 ta’ April 2015 u fl-1 ta’
Mejju 2015 (Dok.‘VF1’, fol.3).
Ra ir-Risposta tal-konvenut prezentata fl-10 ta’ Ġunju 2016 (fol.9), li permezz
tagħha Anthony Demanuele eċċepixxa li t-talba attriċi hija infondata fil-fatt u fid-dritt, u
għandha tiġi miċħuda bl-ispejjeż kontra tagħha, u li l-ħlasijiet mitluba diġa’ saru u ma
fadal ebda ħlas ieħor dovut minnu.
Ra d-dokumenti annessi mar-Risposta tal-konvenut, senjatament żewġ kontijiet
maħruġa mis-soċjeta’ attriċi lill-konvenut datati rispettivament l-1 ta’ Novembru 2014 u
l-1 ta’ Diċembru 2014, u r-riċevuti tal-hlas relattiv (Dokumenti ‘A’ u ‘B’).
Ra x-xiehda ta’ Connie Stoyanova, Credit Controller tas-soċjeta’ attriċi, mogħtija
quddiemu fl-14 ta’ Diċembru 2016, li fiha x-xhud ikkonfermat li l-konvenut fadallu
jħallas lis-soċjeta’ attriċi s-somma ta’ sitt mija u tlett Ewro, erbgħa u disgħin ċenteżmu
(€603.94ċ) prezz ta’ servizz ta’ data connection. Skond ix-xhud, l-aħħar ħlas li rċeviet issoċjeta’ attriċi fuq dan il-kont kien f’Marzu 2016. Qalet ukoll li s-soċjeta’ attriċi kellha
faċilita’ ta’ direct debit mal-konvenut, pero’ xorta waħda ma rnexxilhiex titħallas. Hija
pprezentat l-aħħar kont li ħarġet is-soċjeta’ attriċi lill-konvenut, minn fejn jirriżulta lammont sħiħ dovut minnu. Dan il-kont huwa datat l-1 ta’ Mejju 2015, u jinkludi fih
arretrati dovuti fl-ammont ta’ ħames mija u sitta u disgħin Ewro u sitta u sittin ċenteżmu
(€596.66ċ), u seba’ Ewro u tmienja u għoxrin ċenteżmu (€7.28ċ) kont tas-servizz mogħti
fix-xahar ta’ April 2015 (ara Dok.‘CS1’, fol.24).
Ra li s-socjeta’ attriċi għalqet il-provi tagħha fl-udjenza tal-15 ta’ Novembru
2016, li għaliha la attenda l-konvenut u lanqas id-difensur tiegħu.
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Ra li l-kawża tħalliet għall-udjenza tal-14 ta’ Diċembru 2016 biex il-konvenut
jidher, u jippreżenta l-provi tiegħu.
Ra li, minkejja dan, il-konvenut reġa’ ma deherx fl-udjenza tal-14 ta’ Diċembru
2016, u lanqas deher id-difensur tiegħu, u li minħabba f’hekk, it-Tribunal għadda biex
iddikjara magħluq l-istadju tal-ġbir tal-provi.
Ra li s-soċjeta’ attriċi għażlet li tistrieħ fuq il-provi mressqa minnha in sostenn
tal-pretensjoni tagħha.
Ikkunsidra li s-soċjeta’ attriċi naqset li tipprova r-relazzjoni kuntrattwali bejnha u
l-konvenut, u t-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolawha.
Ikkunsidra pero’ li, minkejja dan in-nuqqas inkwetanti, it-Tribunal għandu xxiehda tal-avukat Dr. Jeremy Debono, u ta’ Connie Stoyanova, it-tnejn rappreżentanti
tas-soċjeta’ attriċi, li kkonfermaw bil-ġurament tagħhom dak li jirriżulta mir-rendikont
preżentat mal-Avviż tat-Talba, u cioe li l-konvenut kien qed iħallas kontijiet li jirċievi
mingħand is-soċjeta’ attriċi, allegatament għal servizzi minn dawk provduti minnha,
pero’ naqas li jħallas kontijiet speċifiċi. Il-kontijiet imħallsa ppreżentati mill-konvenut
mar-Risposta tiegħu jattaljaw ma’ dan ir-rendikont preżentat mis-soċjeta’ attriċi, għaliex
f’dan ir-rendikont hemm indikat li kemm il-kont maħruġ fl-1 ta’ Novembru 2014, flammont ta’ ħmistax-il Ewro u ħamsa u erbgħin ċenteżmu (€15.45ċ), u anke l-kont datat 1
ta’ Diċembru 2014 fl-ammont ta’ tmintax-il Ewro u erbgħa u ħamsin ċenteżmu (€18.54ċ)
tħallsu lilha minnaħa tal-konvenut. Mill-banda ‘l oħra, minn dan ir-rendikont anness malAvviż tat-Talba, u notifikat lill-konvenut, jirriżultaw ċari l-kontijiet li s-soċjeta’ attriċi
tippretendi li baqgħet ma tħallsitx tagħhom, u għalhekk il-konvenut seta’ faċilment
ippreżenta prova ta’ dawn il-kontijiet imħallsa kieku ried isostni l-eċċezzjonijiet tiegħu
fil-mertu. Dan pero’ baqa’ ma għamlux.
Fiċ-ċirkostanzi, fuq bilanċ ta’ probabilta’, it-Tribunal jidhirlu li tirriżulta pruvata
l-pretensjoni tas-socċjeta’ attriċi kontenuta fl-Avviż tat-Talba.
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Kwantu għat-talba tagħha għall-ħlas tal-ispejjeż tal-ittra uffiċjali eżekuttiva
allegatament preżentata minnha kontra l-konvenut, u għall-imgħax legali fuq is-somma
reklamata b’din l-azzjoni mid-data meta din saret dovuta, it-Tribunal jidhirlu li dawn iżżewġ talbiet ma’ ġewx pruvati, la fil-fatt u lanqas fid-dritt. Is-soċjeta’ attriċi naqset li
tipproduċi prova tal-ittra uffiċjali eżekuttiva allegatament preżentata minnha kontra lkonvenut għall-hlas mitlub b’din l-azzjoni. Kwantu ghall-imgħax, billi s-soċjeta’ attriċi
naqset li tipprova li l-konvenut huwa ‘kummerċjant’, jew li l-kuntratt li kellha malkonvenut kien jikkostitwixxi ‘att ta’ kummerċ’, fit-termini tal-art. 2 tal-Kodiċi talKummerċ (Kap. 13 tal-Ligijiet ta’ Malta), liema elementi kienu mehtiega sabiex jigi
sodisfatt ir-rekwiżit tal-prova tal-obbligazzjoni kummerċjali għall-finijiet tal-art. 1141(1)
tal-Kodici Ċivili (Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta), it-Tribunal ser iqis li r-relazzjoni mertu
ta’ din il-kawża kellha natura ċivili, u li konsegwentement l-imgħax sar dovut biss middata tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba.
Għaldaqstant, għar-raġunijiet fuq spjegati, it-Tribunal jiċħad l-eċċezzjonijiet talkonvenut, u jilqa’ limitatament it-talba tas-soċjeta’ attriċi, u konsegwentement
jikkundanna lill-konvenut iħallas lill-istess socjeta’ attrici s-somma ta’ sitt mija u tlett
Ewro, erbgħa u disgħin ċenteżmu (€603.94ċ), bl-imgħax mid-data tal-preżentata talAvviż tat-Talba.
L-ispejjeż tal-kawża jibqgħu a karigu tal-konvenut.

Avukat, Phyllis Aquilina LL.D.
ĠUDIKATUR
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