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QORTI ĊIVILI – PRIM’AWLA
ONOR. IMĦALLEF DR. MIRIAM HAYMAN LL.D.

Rikors Ġuramentat Nru.: 1041/2018 MH

Illum, 5 ta’ Lulju, 2019

HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177)
Vs
Micallef Steve Joseph (260480M) u Ritienne Micallef (KI Nru. 431283M)

Il-Qorti:
Rat ir-rikors ġuramentat tal-Bank rikorrent tat-23 ta’ Ottubru 2018 li
permezz tiegħu espona:
“Illi permezz ta’ kuntratt ta’ kostituzzjoni ta’ debitu fl-atti tan-Nutar Nicholas
Briffa tad-19 ta’ Lulju 2012 iż-żewġ intimati ġiet kkonfermati debituri tal-Bank
rikorrent (Dok HSBC1 hawn anness);
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Illi minkejja li għaddew numru ta’ snin minn dakinhar tal-kuntratt preċitat u
minkejja li saru numru ta’ pagamenti, għad hemm bilanċ dovut lil bank
rikorrenti;

Illi għaddew iżjed minn ħames snin mid-data ta’ l-istess kuntratt u s-soċjeta’
rikorrenti qegħda permezz tal-preżenti titlob l-awtorizzazzjoni ta’ dina lOnorabbli Qorti ai termini ta’ l-artikolu 258(c) tal-Kap 12 tal-Ligijet ta’ Malta
sabiex tesegwixxi dan l-istess titolu fil-konfront tal-intimata għall-bilanċ li għad
hemm dovut;

Għaldaqstant, is-socjeta’ rikorrenti titlob bir-rispett lil dina l-Onorabbli Qorti
tawtorizza lis-soċjeta’ rikorrenti tgħaddi għall-esekuzzjoni tal-istess titolu
esekuttiv fuq imsemmi stante li għaddew iżjed minn ħames snin mid-data ta’ listess kuntratt u li id-dejn għadu m’huwiex saldat kollu u dan ai termini talArtikolu 258(c) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta’ Malta li jipprovdi li r-rikorrent
għandu: “jikkonferma bil-ġurament ix-xorta tad-dejn ... li jkun qiegħed ifittex lesekuzzjoni tagħha u li d-dejn jew parti minnu jkun għadu dovut”.
Rat id-dokument anness mar-rikors ġuramentat.
Rat illi l-konvenuti, debitament notifikati bl-atti bil-proċedura tal-affissjoni a
tenur tal-artikolu 187 (3) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta ma ppreżentaw ebda
risposta u għalhekk waqgħu kontumaċi.
Rat li l-kawża ġiet differita għall-lum għas-sentenza.
Rat l-atti l-oħra tal-kawża.
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Ikkunsidrat:
Il-Bank attur kien ta faċilitajiet bankarji lill-konvenuti u permezz ta’ kuntratt ta'
kostituzzjoni ta' debitu li sar fid-19 ta’ Lulju 2012 l-istess konvenuti iddikjaraw
ruħhom veri, ċerti u likwidi debituri tal-Bank attur. Peress li skont il-Bank, minn
dakinhar huma kienu għamlu xi pagamenti iżda għad hemm bilanċ dovut
x’iħallsuh, il-Bank intavola l-proċeduri odjerni sabiex jitlob lill-Qorti tawtorizza
l-eżekuzzjoni tat-titolu eżekuttiv kostitwit bl-istess kuntratt peress li issa għaddew
aktar minn ħames snin mid-data tiegħu.
Il-Qorti rat l-artikolu 258 (c) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta li jgħid hekk –
“Wara –
(.....)
(ċ) l-għeluq ta’ ħames snin minn dak in-nhar li fih skont il-liġi it-titolu esekuttiv
imsemmi fil-paragrafi (b) u (e) tal-artikolu 253, jew rigward il-proċeduri
meħudin skont l-artikolu 166A seta’ ġie esegwit,
l-esekuzzjoni tista’ ssir biss wara talba magħmula b’rikors quddiem il-qorti
kompetenti. Ir-rikorrent għandu wkoll jikkonferma bil-ġurament ix-xorta taddejn jew tat-talba li jkun qed ifittex l-esekuzzjoni tagħha, u li d-dejn jew parti
minnu jkun għadu dovut.”
Il-Qorti wara li rat il-kontenut tal-kuntratt imsemmi tad-19 ta’ Lulju 2012, iddikjarazzjoni ġuramentata li mhux opposta li parti mid-dejn għadu dovut hija
sodisfatta li t-talbiet tal-Bank attur jimmeritaw li jiġu akkolti.

Għal dawn il-motivi l-Qorti taqta’ u tiddeċiedi l-kawża billi tilqa’ t-talba talBank rikorrent u tawtorizzah jgħaddi għall-esekuzzjoni tat-titolu esekuttiv
kostitwit permezz tal-kuntatt tad-19 ta’ Lulju 2012 iffirmat mill-kontendenti
stante li għaddew iżjed minn ħames snin mid-data ta’ l-istess kuntratt u d-
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dejn għadu m’huwiex saldat kollu. Dan ai termini tal-Artikolu 258(c) talKap. 12 tal-Ligijiet ta’ Malta.

2. L-ispejjeż tal-proċeduri odjerni jkunu a karigu tal-konvenuti.

Onor. Dr. Miriam Hayman LL.D.
Imħallef

Victor Deguara
Dep. Reġ.
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