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FIT - TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
Ġudikatur: Dr Phyllis Aquilina LL.M. (Lond.), LL.D.

Seduta ta` nhar it-Tlieta 3 ta` Ottubru, 2017

Talba Nru: 241/2017PA

Maria Mangion
vs
Joseph Taliana flimkien u in solidum ma’ Ruth Costa

It-Tribunal,
Ra l-Avviż tat-Talba preżentat fid-9 ta` Mejju 2017 li permezz tiegħu l-attriċi
talbet is-somma ta` erbat elef, disa’ mija, sitta u erbgħin Ewro, sitta u sittin ċenteżmu
(€4,946.66ċ)

allegatament

dovuta

lilha

mill-konvenuti

solialment

bejniethom,

rappreżentanti bilanċ ta` dejn ċert, likwidu u dovut minn debitu ikbar fuq skrittura privata
datata 22 ta` Ġunju 2014 u in kwantu għas-somma ta` ħamsa u sittin Ewro u tmienja u
disgħin ċenteżmu (€65.98ċ) rappreżentanti spejjeż li saru wara l-ittra uffiċjali numru
608/2014 fl-ismijiet tal-kawża, in kwantu għas-somma ta` mija u erbgħin Ewro, tnejn u
tmenin ċenteżmu (€140.82ċ) rappreżentanti spejjeż li saru wara l-mandat ta` qbid numru
785/2014 fl-istess ismijeit, u in kwantu għas-somma ta` mija, tnejn u tmenin Ewro u
żewg ċenteżmi (€182.02ċ) rappreżentanti spejjeż li saru wara l-mandat ta` sekwestru
numru 765/2014 fl-istess ismijiet, u dan wara li l-konvenuti naqsu li jħallsu minkejja li
kienu interpellati jagħmlu dan. L-attriċi talbet ukoll l-ispejjeż, inklużi tal-mandat ta`

1

Talba Nru.: 241/2017 – 03.10-2017

sekwestru preżentat kontestwalment, u l-imgħax legali mis-26 ta` Marżu 2016 meta
effettwaw l-aħħar ħlas.

Ra li minkejja li l-konvenuti kienu debitament notifikati bl-Avviż tat-Talba u blAvviż tas-Smigħ, baqgħu ma ppreżentawx risposta, u l-konvenut Joseph Taliana lanqas
deher biex jikkontesta l-kawża.
Ra li fl-udjenza tal-20 ta` Ġunju 2017, l-attriċi ppreżentat Kapitolu għassubizzjoni tal-konvenut Joseph Taliana, li bih riedet tipprova bil-ġurament tiegħu li huwa
debitur tagħha fis-somma u għar-raġunijiet indikati fl-Avviż.
Ra li l-kawża ġiet imhollija għall-udjenza tad-19 ta` Settembru għas-subizzjoni
tal-istess konvenut.

Ra li, minkejja dan, il-konvenut Joseph Taliana ma deherx biex jiċħad ilmistoqsija magħmula lilha in subizzjoni, u biex jikkontesta l-kawża.
Qies għalhekk dan il-Kapitolu bħala moqri u mistqarr.

Ra li fl-udjenza tad-19 ta` Settembru 2017, dehret il-konvenuta Ruth Costa.
Sema’ x-xiehda mressqa mill-attriċi, senjatament ix-xiehda tal-attriċi nnifisha u xxiehda tal-konvenuta Ruth Costa.

Ikkunsidra li:

Fix-xiehda tagħha, l-attriċi ddikjarat li kienet kriet post tagħha bl-għamara, 198,
Triq id-Duluri, Pieta`, lill-konvenut Joseph Taliana. Dakinhar il-konvenuta Ruth Costa
kienet preżenti pero` ma ffirmatx. Taliana waqa’ lura fil-ħlas tal-kera u tal-kontijiet taddawl. Kellu l-kwistjonijiet mal-konvenuta l-oħra, u mbagħad ħareġ mil-post. L-attriċi
tgħid li, meta ħadet lura l-post, dan kien mingharj għamara.
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L-attriċi ddikjarat li l-konvenuta mxiet sewwa magħha. Kienet hi li ssuġġeriet li
ssir kitba għand l-avukat, u b’hekk ġiet li għamlu ftehim biex il-konvenuti jħallsu lillattriċi €60 fix-xahar, nofs kull wieħed. L-attriċi ppreżentat din l-iskrittura, datata 22 ta`
Ġunju 2014, li tgħid li kienet qed tagħtihom skont ta` aktar minn €2,300 fuq l-ammont li
kellhom iħallsuha, jekk iżommu mal-pagament miftiehem, inkella jsir kollox dovut. Lattriċi ppreżentat ukoll kopja tar-riċevuti għall-ħlasijiet li laħqet irċeviet mingħand ilkonvenuti, flimkien mat-taxxi uffiċjali tal-mandati li ottjeniet kontra tagħha. L-attriċi
qalet li l-aħħar ħlas irċevietu mingħand il-konvenuta Ruth Costa, u kkonfermat li fadlilha
tirċievi mingħand il-konvenuti s-somma ta` €4,946.72ċ.

Il-konvenuta Ruth Costa ikkonfermat bil-ġurament tagħha l-verżjoni tal-fatti
mogħtija mill-attriċi. Hija spjegat li kellha relazzjoni mal-konvenut Taliana, u spiċċaw
bil-kwistjonijiet bejniethom, fosthom il-kwistjoni tal-ħlasijiet dovuti lill-attriċi għaliex ilkonvenuta dehrilha li kellu jħallasha Taliana. Hija għarfet il-firma tagħha fuq l-iskrittura
eżibita mill-attriċi. Il-konvenuta pero` ddikjarat ċar li ma kinetx qed taċċetta
responsabbilta` għall-ħlasijiet dovuti minn Taliana lill-attriċi, u li hija dipsosta biss li
tħallas in-nofs tagħha, għalkemm aċċettat li l-attriċi għandha tieħu l-ammont sħiħ
reklamat minnha.
Ikkunsidra illi, għalkemm il-prova bil-mezz tas-subizzjoni għandha millammissjoni tal-konvenut għat-talba kif impustata (ara Joseph Gaffarena et vs Mixer
Limited et, Appell, 16.04-2004), it-Tribunal xorta waħda irid jikkunsidra jekk it-talba
attriċi tinsabx suffiċjentement pruvata, fuq bilanċ ta` probabilita`, wara jqis il-provi
kollha prodotti quddiemu.

Iqis li t-talba tal-attriċi tirriżulta pruvata, bis-subizzjoni tal-konvenut Joseph
Taliana, u anke bl-ammissjoni tal-ammont u l-kawżali mill-konvenuta Ruth Costa. Jifdal
pero` l-kwistjoni sollevata minn din il-konvenuta li hija m’għandhiex tiġi kundannata
tagħmel tajjeb għal sehem il-konvenut l-ieħor Joseph Taliana minn dan id-dejn.

Ikkunsidra wkoll li:
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Jidher li l-konvenuta Ruth Costa ma fehmitx, jew ma fehmitx sewwa, lobbligazzjoni li kkuntrattat flimkien ma’ Joseph Taliana favur l-attriċi għall-ħlas tad-dejn
rikonoxxut bl-iskrittura datata 22 ta` Ġunju 2014. F’din l-iskrittura, kuntrarjament għal
dak sostnut mill-konvenuta, hija ntrabtet solidalment flimkien mal-konvenut l-ieħor
Taliana li tħallas il-kreditu tal-attriċi. Fil-konfront tal-attriċi, dan jagħmilha responsabbli
anke waħedha għall-ammont kollu reklamat mill-attriċi, bid-dritt ta` rivalsa konra lkonvenut l-ieħor Taliana, u għalhekk id-difiża tagħha li hija responsabbli biss għal nofs lammont reklamat ma tiswiex fil-konfront tal-attriċi.

Jirriżulta ppruvat ukoll li l-konvenuti tilfu l-benefiċċju tat-terminu mogħti lilhom,
kif ukoll l-iskont li ingħata lilhom bl-iskrittura msemmija, u għalhekk l-attriċi ppruvat li
għandha tieħu mingħand il-konvenuti l-ammont reklamat minnha.
Kwantu għall-imgħax, filwaqt li l-iskrittura tat-22 ta` Ġunju 2014 ma tipprovdi
xejn fir-rigward, l-attriċi naqset li tipprova li hija interpellat uffiċjalment lill-konvenuti
sabiex iħallsu dan id-dejn ċivili qabel intavolat din il-kawża, u għalhekk fit-termini talart. 1141(2) tal-Kodiċi Ċivili, l-imgħax beda jgħaddi mid-data meta ġiet preżentata din
il-kawża.
Għaldaqstant, it-Tribunal jaqta` u jiddeċiedi din il-kawża billi jilqa’ limitatament
it-talba attriċi u jikkundanna lill-konvenuti sabiex, flimkien u solidalment bejniethom,
iħallsu lill-attriċi s-somma ta` erbat elef, disa’ mija, sitta u erbgħin Ewro, sitta u sittin
ċenteżmu (€4,946.66ċ), bl-imgħax mid-data tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba, u blispejjeż kif mitluba fl-istess Avviż.

Avukat Phyllis Aquilina LL.M. (Lond.), LL.D.
ĠUDIKATUR
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