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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tal-21 ta' Novembru, 2006
Citazzjoni Numru. 15/1990/2

Dr. Grazio Mercieca għan-nom
tal-Bank of Valletta Limited .
vs
Lewis Bonello,
Maria mart l-istess Lewis Bonello,
U b'degriet tal-24 ta' Settembru, 2001 l-avukat
Dr. Chirs Said ġie nominat Deputat Kuratur ad litem
Sabiex jirrappreżenta lill-mejtin
Luigi u Maria Rosaria Bonello;
Godwin Cachi, u
Maria mart l-istess Godwin Cachia .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur nomine, wara li
ppremetta :
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Illi l-attur ikkonċeda lil Joseph Bonello loan facility ta' erbat
elef lira (Lm4000); (dok A) ;
Illi l-konvenuti ggarantew in solidum l-imsemmi debitu ta'
Joseph Bonello (Dok B u C) ;
Illi l-attur ġie kanoniżżat kreditur tal-imsemmi Joseph
Bonello għall-imsemmija loan facility permezz ta'
sentenza ta' din il-Qorti (Sede Ċivili) tat-13 ta' Mejju, 1988
;
Illi l-imsemmi Joseph Bonelli jinstab debitur tal-attur fissomma ta' elfejn, sitt mija w erbgħa u tmenin lira maltija u
tmienja u ħamsin ċenteżmu (Lm2,684.58c) salvi
mgħaxijiet ulterjuri mill-1 ta' Marzu 1989 sad-data taleffettiv pagament ;
Illi l-attur talab lill-konvenuti biex iħallsu s-somma fuq
imsemmija diversi darbi anke permezz tal-ittra
interpellatorji tat-12 ta' Mejju 1989, tal-11 ta' Novembru
1988, u tat-13 ta' Settembru 1988, iżda dawn xorta waħda
baqgħu inadempjenti ; (Dok E, F, u G) .
Talab lill-konvenuti jgħidu għaliex m’għandhiex din il-Qorti
:
1.
Tikkundannahom iħallsu s-somma ta'
elfejn sitt mija w erbgħa u tmenin lira u tmienja u ħamsin
ċenteżmu (Lm2,684.58c) ammont minnhom garantit kif
fuq ingħad bl-imgħaxijiet ulterjuri mill-1 ta' Marzu 1989
sad-data tal-effettiv pagament .
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittri interpellatorji fuq
imsemmija, u bl-inġunzjoni minn issa stess tal-konvenuti
għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur nomine kkonfermata
bil-ġurament tiegħu .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenuti konjuġi
Bonello li eċċepew illi :
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1.
L-azzjoni odjerna hija nulla għaliex tali
azzjoni ma setgħetx tiġi avvanzata kontra l-konvenuti
kollettivament stante illi l-istess konvenuti m'humiex kopleggeriji bejniethom billi l-pleggeriji ma ġewx ikkontrattati
fl-istess skrittura .
2.
Salv eċċezzjonijiet oħra .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-istess konvenuti maħlufa
minn Rose Bonello .
Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-konvenuti konjuġi Cachia
li eċċepew :
1.
illi huwa veru li huma ggarantew iddebitu ta' Joseph Bonello skond l-Att tat-22 ta' Frar, 1986
fl-Atti tan-Nutar Dottor Emmanuel G. Cefai iżda l-kunsens
tagħhom fuq l-istess att kien vizzjat, kif jiġi pruvat waqt ittrattazzjoni tal-kawża; għal hekk, l-imsemmi att, in kwantu
jolqot lilhom, mhuwiex validu .
2.

salvi eċċezzjonijiet oħra fid-dritt u fil-fatt .

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-istess
konfermata bil-ġurament ta' Godwin Cachia .

konvenuti

Rat il-verbal tagħha tas-7 ta’ April 2006 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inklużi l-verbali tax-xhieda
prodotti u dokumenti oħra ppreżentati .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din iċ-ċitazzjoni l-attur nomine qed jittenta
jirkupra mingħand il-konvenuti l-bilanċ minn somma ta'
erbat elef lira maltija (Lm4000) li l-Bank of Valletta kien
silef lil ċertu Joseph Bonello, u li tiegħu l-istess konvenuti
kienu għamluha ta' garanti . Infatti mid-dokumenti esebiti
jirriżulta illi l-konjuġi Bonello permezz ta' skrittura privata
tas-17 ta' April 1985, kienu taw garanzija ġenerali
limitatament għas-somma ta' Lm800, l-interessi u lPagna 3 minn 5
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ispejjeż relattivi għall-irkuprar ta' l-istess somma1 . Ilkonjuġi Cachia, da parti tagħhom kienu taw lil Bank
garanzija permezz ta' ipoteka ġenerali u ipoteka speċjali
fuq proprjeta' partikolari għas-somma totali ta' Lm4000, u
dana permezz ta' kuntratt pubbliku in atti Nutar Dr.
Emanuel Cefai tat-22 ta' Frar 19862 .
Irriżulta wkoll illi minkejja diversi talbiet għall-ħlas, iddebitur prinċipali Jospeh Bonello baqa' inadempjenti, u
nfatti l-Bank of Valletta kien ġie kanoniżżat kreditur tiegħu
permezz ta' sentenza ta' din il-Qorti tat-13 ta' Mejju 1988 .
Id-debitur xorta waħda baqa' ma ħallasx kollox u għalhekk
il-Bank dar fuq il-garanti tiegħu, f'tentattiv li jirkupra ssomma mitluba fiċ-ċitazzjoni, li kienet tirrapreżenta l-bilanċ
dovut .
Ġara pero' illi fil-mori tal-kawża, il-konjuġi Cachia kienu
talbu l-liberazzjoni mill-osservanza tal-ġudizzju a tenur ta'
l-artikolu 199 (2) tal-kap. 12 u l-Qorti, billi f'dik l-udjenza
partikolari ħadd ma deher għall-attur nomine, laqgħet ittalba3 . Billi l-attur nomine naqas milli fiż-żmien konċess a
tenur ta' l-artikolu 199(3) tal-Kap.12 jintavola r-rikors
opportun sabiex din il-kawża tkun tista' titkompla anke filkonfront ta' l-istess konvenuti, huwa l-każ illi dan id-digriet
jiġi konfermat .
Il-konvenuti Bonello, li mietu fil-mori tal-kawża, baqgħu
qatt ma ressqu ebda provi biex jikkontestaw it-talba filkonfront tagħhom, u għalhekk ġialadarba huma kienu
daħlu garanti għad-debitur prinċipali Joseph Bonello, ma
tarax għalfejn it-talba m'għandhiex tiġi milqugħa filkonfront ta' l-eredita tagħhom, pero' limitatament għassomma ta' tmien mitt lira maltija (Lm800), ġialadarba lgaranzija minnhom mogħtija kienet biss għal dan lammont .
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tillibera
lill-konvenuti konjuġi Cachia mill-osservanza tal-ġudizzju,
għar-raġunijiet hawn fuq speċifikati, tilqa' t-talba fil1

Dok. B a fol. 10 - 13 tal-proċess .
Dok. A a fol. 7 - 9 tal-process .
3
ara digriet tagħha tal-1 ta' April 2005 a fol. 160 tal-process .
2
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konfront tal-eredita' tal-mejtin konjuġi Bonello, kif
rappreżentata f'dawn l-atti mill-kuratur Dottor Chris Said
nomine, imma limitatament għas-somma ta' tmien mitt lira
maltija (Lm800) u l-imgħaxijiet relattivi, mid-data tassentenza tat-13 ta' Mejju 1988 sad-data tal-pagament
effettiv .
L-ispejjeż fiċ-ċirkostanzi għandhom jitħallsu bin-nofs bejn
l-attur nomine u l-konvenut Dr. Chris Said nomine in
rappreżentanza ta' l-eredita' tal-mejtin konjuġi Bonello .

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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