PRIM’AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
IMĦALLEF
ONOR. CHRISTIAN FALZON SCERRI
Seduta ta’ nhar il-Ġimgħa, 22 ta’ April, 2022
Rikors Maħluf Nru: 1271/2021

TRUEVO PAYMENTS LIMITED
VS.

FIF SERVICES LIMITED
Il-Qorti:

1.

Din hija sentenza finali dwar tliet talbiet imressqa mill-kumpannija attriċi Truevo
Payments Limited kontra l-kumpannija konvenuta FIF Services Limited;

Daħla

2.

B’rikors maħluf imressaq fis-27 ta’ Diċembru, 2021, il-kumpannija attriċi fissret li
hija ġiet imqabbda mill-kumpannija konvenuta b’kuntratt tat-18 ta’ Jannar, 2021,
sabiex tipprovdilha servizzi ta’ ħlasijiet elettroniċi. Il-kumpannija attriċi tgħid li lkumpannija konvenuta abbużat bis-sistema bejn it-28 ta’ Novembru u l-5 ta’
Diċembru 2021 u b’hekk il-kumpannija attriċi spiċċat minn taħt b’£339,895.40, li
jiġu daqs €400,204.72;
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3.

Billi skont il-kumpannija attriċi din is-somma ta’ £339,895.40 hija ċerta, likwida u
dovuta u billi dejjem fil-fehma tal-kumpannija attriċi, il-kumpannija konvenuta
m’għandhiex eċċezzjonijiet xi tressaq kontra din it-talba għall-ħlas, hija talbet lil
din il-qorti li:
«Tilqa’ t-talba tas-soċjetà rikorrenti u tagħti sentenza bid-dispensa
tas-smiegħ tal-kawża skont l-Artikolu 167 et sequentia tal-Kodiċi ta’
Organizazzjoni u Proċedura Ċivili (Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta);
Tiddikjara lis-soċjetà intimata veru, ċert u likwidu debitriċi versu ssoċjetà rikorrenti fis-somma ta’ £339,895.40, ekwivalenti għal erba’
mitt elf mitejn u erba’ Ewro u tnejn u sebgħin ċenteżmu
(€400,204.72);
Tikkundanna lis-soċjetà intimata sabiex minnufih tħallas s-somma t’
£339,895.40, ekwivalenti għal erba’ mitt elf mitejn u erba’ Ewro u
tnejn u sebgħin ċenteżmu (€400,204.72) lis-soċjetà rikorrenti, blimgħaxijiet kummerċjali sad-data tal-pagament effettiv;
Bl-ispejjeż kollha kontra s-soċjetà intimat li minn issa hija nġunta
għas-subizzjoni.»

4.

B’digriet kamerali mogħti fid-29 ta’ Diċembru, 2021, il-qorti ordnat in-notifika ta’ dan
ir-rikors maħluf lill-kumpannija konvenuta u tatha l-jedd li jekk trid tressaq nota firreġistru tal-qorti jew fl-udjenza, sabiex biha tattakka l-proċedimenti magħmula millkumpannija attriċi, bħala mhux regolari jew li ma jgħoddux għall-każ, u dan hekk kif
jinsab imfisser fl-artikolu 170(1) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta. Fl-istess digriet
il-qorti wissiet lill-kumpannija mħarrka li jekk hija ma tidhirx għas-smigħ, il-qorti
kienet sejra tiddeċiedi minnufih il-kawża billi tilqa’ t-talbiet tal-kumpannija attriċi,
skont l-artikolu 170 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;

5.

Għad li l-kumpannija konvenuta ġiet notifikata fl-indirizz tagħha fir-Renju Unit skont
il-Konvenzjoni tal-Aja dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta’ Dokumenti
Ġudizzjarji u Estraġudizzjarji f'Affarijiet Ċivili jew Kummerċjali, kif ratifikata fil-
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Kapitolu 443 tal-Liġijiet ta’ Malta, hija għażlet li ma tressaq l-ebda nota skont lartikolu 170(1) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta biex tikkontesta s-siwi ta’ dawn ilproċeduri;

6.

Hekk ukoll wara li ġiet notifikata bir-rikors maħluf, l-imsemmija kumpannija
konvenuta għażlet li ma tidhirx għas-seduta tat-22 ta’ April, 2022 biex tgħarraf lillqorti jekk hija għandhiex xi eċċezzjonijiet validi xi tressaq biex tikkontesta t-talba
għall-ħlas imressqa mill-kumpannija attriċi;

Fatti

7.

Fl-affidavit tagħha (ara paġna 39 tal-atti tal-kawża), Barbara Zamponi, Uffiċjal
Ewlieni Dwar ir-Riskji fi ħdan il-kumpannija attriċi, fissret li l-kumpannija attriċi hija
awtorizzata minn Visa u minn Mastercard sabiex jipproċessaw b’mod elettroniku
ħlasijiet li jsiru minn persuni permezz tal-karti tal-bank tagħhom;

8.

Bi ftehim tat-18 ta’ Jannar, 2021, il-kumpannija konvenuta qabbdet lillkumpannija attriċi sabiex tipprovdilha servizzi ta’ ħlasijiet b’mod elettroniku (ara
paġni 17 sa 28 tal-atti tal-kawża);

9.

Kemm Barbara Zamponi fl-affidavit tagħha u kif ukoll John Pollacco fir-rikors
maħluf bħala rappreżentant tal-kumpannija attriċi, jaħilfu li bejn Novembru u
Diċembru 2021, ġew ipproċessati ħafna ħlasijiet mingħajr ma kien hemm ilkunsens tas-sidien tal-karti tal-bank. Huma jgħidu li b’kollox dawn loperazzjonijiet qarrieqa kien jilħqu s-somma ta’ £413,563.01. Fl-affidavit tagħha,
Barbara Zamponi tfisser kif il-kumpannija attriċi waslet għal dan l-ammont (ara
paġni 42 sa 44 tal-atti tal-kawża);
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10.

L-istess żewġ xhieda jkomplu jaħilfu li ftit mill-flejjes li kienu nħarġu mill-kontijiet
bankarji tas-sidien tal-karti tal-bank laħqu nġabru u ġew imrodda lura lil sidhom
permezz ta’ chargebacks, għaliex dawn kienu pronti nfurmaw lill-bank tagħhom
bit-trasferiment ta’ flus li ma kienx ġie awtorizzat. Iżda ammonti oħra ma nġabrux
għaliex iċ-ċaqliq tal-flus kien laħaq ġie pproċessat u mitmum. Dawn il-flejjes li ma
setgħux jiġu mrodda lura spiċċat għamlet tajjeb għalihom il-kumpannija
konvenuta;

11.

Barbara Zamponi u John Pollacco jaħilfu li l-kumpannija attriċi ġarrbet bħala
danni ċ-ċifra ta’ £339,895.40. Dawn huma l-flejjes li l-kumpannija attriċi għaddiet
fil-kont tal-kumpannija konvenuta u li ma kienx hemm chargebacks dwarhom;

12.

Il-ftehim bejn il-partijiet ġie mitmum fid-9 ta’ Diċembru, 2021 (ara paġni 34 sa 35
tal-atti) u fis-27 ta’ Diċembru, 2021 tressqet din il-kawża;

Konsiderazzjonijiet

13.

Il-proċeduri sommarji (aktar magħrufa bħala l-proċeduri bil-giljottina) imsemmijin
fl-artikolu 167 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta huma minnhom infushom ta’
natura eċċezzjonali għaliex dawn jitbiegħdu mill-prinċipju ġenerali tal-liġi li jrid li
kawża għandha tinqata’ wara li l-qorti tieħu qies tal-provi u tas-sottomissjonijiet
tal-partijiet fil-kawża;

14.

Kemm hu hekk, fil-proċeduri bil-giljottina l-attur jitlob lill-qorti sabiex hija tgħaddi
għas-sentenza tagħha fuq dak li jiġi mressaq lilha mill-istess attur u dan mingħajr
il-possibilità ta’ kontroll min-naħa tal-parti mħarrka. Għalhekk kif ingħad
f’Emmanuel Bonello v. I.T. Properties Limited deċiża mill-Qorti tal-Appell fit-12
ta’ Diċembru, 2005,
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«F’dawn iċ-ċirkostanzi l-Qorti tkun mgħobbija b’responsabbilità
akbar billi, mingħajr l-intervent tal-kontro parti, hu mistenni minnha li
tilqa’ t-talba kif proposta»;
15.

Il-liġi tagħti żewġ rimedji lill-imħarrek biex iwaqqaf il-proċeduri sommarji: (i) billi
jqajjem permezz ta’ nota li għandha tiġi ppreżentata fir-reġistru jew fl-udjenza, li lproċedura bil-giljottina mressqa mill-attur, «mhix regolari jew ma tgħoddx għallkaż»; jew (ii) billi jġib prova prima facie li hu għandu eċċezzjonijiet tajbin x’jagħti
jew kontro-talba valida xi jressaq fil-mertu (ara Carmel Cortis v. Paul Fenech,
Appell Superjuri tal-11 ta’ Mejju, 2015 u Josephine Snoussi v. Carmel Grixti
deċiża mill-Qorti tal-Appell fl-20 ta’ Jannar, 2022);

16.

Il-konvenut huwa ħieles li jinqeda biż-żewġ rimedji flimkien biex il-proċeduri ma
jibqgħux bil-giljottina;

17.

Jekk issir nota li l-proċedura mressqa mill-attur «mhix regolari jew ma tgħoddx
għall-każ» u din tiġi milqugħa mill-qorti, allura ma hemmx għalfejn li dik il-qorti
tidħol fil-kwistjoni ta’ jekk prima facie jidhirx li l-konvenut għandu eċċezzjonijiet
tajba x’jagħti jew kontro-talba valida xi jressaq fil-mertu, għax f’dak il-każ il-qorti
għandha mill-ewwel tawtorizza lill-konvenut biex jippreżenta l-eċċezzjonijiet
tiegħu, kif provdut fl-artikolu 170(2) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta (ara inter
alia Wings Couriers Ltd v. L-Avukat Dottor Leslie Cuschieri et nomine,
Appell Superjuri tas-16 ta’ Frar, 2014);

18.

Kif ingħad fis-sentenza AIC Fortunato Said v. Joseph Gatt nomine deċiża millQorti tal-Appell fl-24 ta’ April, 1989, il-liġi tikkontempla tliet ċirkostanzi fejn skont lartikolu 170 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta l-qorti għandha tilqa’ t-talbiet attriċi
mingħajr ma tagħmel smigħ: (i) dik fejn il-konvenut ma jidhirx u għalhekk jibqa’
kontumaċi; (ii) dik fejn jidher u ma jopponix il-proċeduri tal-giljottina fuq il-bażi li
dawn huma irregolari jew inapplikabbli; u (iii) dik fejn il-konvenut jopponi r-
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regolarità tal-proċeduri bla suċċess u jonqos li jissodisfa lill-qorti li huwa għandu
difiża tajba fil-mertu jew li jġibilha fatti li fil-fehma tal-qorti huma biżżejjed biex
jagħtih il-jedd li jopponi t-talbiet attriċi;

19.

Fil-każ tagħna, skont nota tal-Avukat tal-Istat imressqa fil-21 ta’ April, 2022, ilkumpannija konvenuta ġiet notifikata fil-jum tal-1 ta’ April, 2022 (ara paġni 56 u
57 tal-atti tal-kawża);

20.

Wara li saret il-proċedura tan-notifika, il-kumpannija konvenuta la ressqet nota
biex tattakka r-regolarità tal-proċedura li trid tuża’ l-kumpannija attriċi biex tinqata’
din il-kawża; wisq anqas ma dehret għas-smigħ tat-22 ta’ April, 2022 biex
tipprova tikkonvinċi lill-qorti illi hija għandha difiża tajba biex ixxejjen it-talbiet
attriċi;

21.

F’ċirkostanzi bħal dawn, fin-nuqqas ta’ kontestazzjoni min-naħa tal-kumpannija
konvenuta, din il-qorti m’għandhiex triq oħra ħlief li tissokta billi timxi billi tilqa’ ttalbiet tal-kumpannija attriċi, hekk kif jgħid u jrid l-artikolu 170 tal-Kap 12 talLiġijiet ta’ Malta;

Deċiżjoni
Għaldaqstant għar-raġunijiet fuq imsemmija din il-qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi din ilkawża billi:

i.

Tilqa’ l-ewwel talba tal-kumpannija attriċi biex tipproċedi għas-sentenza mingħajr
smigħ skont l-artikoli 167 et sequitur tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta; u
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ii.

Tilqa’ t-tieni u t-tielet talba tal-kumpannija attriċi u b’hekk tikkundanna lillkumpannija FIF Services Limited tħallas lil Truevo Payments Ltd is-somma ta’
£339,895.40, bl-imgħaxijiet kummerċjali sad-data li jsir il-ħlas kollu;

Tordna wkoll li l-ispejjeż marbuta ma’ dawn il-proċeduri, jitħallsu kollha kemm huma
minn FIF Services Limited.
Fl-aħħar nett, billi din il-kawża nqatgħet mingħajr smigħ skont l-artikolu 167 et sequitur
tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta u biex jiġi żgurat li dawn il-proċeduri sommarji ma
ntużawx għal għanijiet ħżiena, il-qorti qiegħda tordna li kopja legali tal-atti ta’ din ilkawża jintbagħtu, bi spejjeż tar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali, lill-Korp għallAnalisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja għal kull investigazzjoni li jidhirlu xierqa;

_____________________
Christian Falzon Scerri
Imħallef

_____________________
Mary Josephine Musu
Deputat Reġistratur
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