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Bartolomeo sive Albert Caruana għan-nom u in
rappreżentanza tas-soċjetà Tal-Franċiż Development
Limited
Versus
Francis Bezzina Wettinger bin Spiridione
Dan il-provvediment huwa dwar talba taħt l-art. 838A talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili biex il-qorti
tordna lis-soċjetà sekwestranti tagħti garanzija lissekwestrat għad-danni li dan jista’ jġarrab minħabba lħruġ tal-mandati kontra tiegħu.
Kienet ġà saret talba bħal din tallum mis-sekwestrat birrikors numru 337/1998 dekretat fit-12 ta’ Marzu 2004, u lqorti kienet iddekretat hekk dwar it-talba:
Mandat kawtelatorju, min-natura tiegħu, jinħareġ qabel ma
l-kreditu pretiż minn min jitlob il-ħruġ tiegħu jkun
ġudizzjarjament aċċertat u kanonizzat, u għalhekk ilmandat jinħareġ fuq responsabbiltà ta’ min jitlob il-ħruġ, kif
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tgħid espressament il-liġi1. Mandankollu, u minkejja l-fatt
li kontrieh ma hemm ebda sentenza finali, dak li kontra
tiegħu jinħareġ il-mandat ikun imċaħħad mill-użu u mittgawdija ta’ ħwejġu bis-saħħa tal-mandat. Dan il-fatt,
f’ċerti ċirkostanzi, jista’ joħloqlu preġudizzju serju. Huwa
għal din ir-raġuni li l-art. 838A jagħti lill-qorti s-setgħa,
meta tintwera lilha kawża ġusta, li tordna lil dak li fuq talba
tiegħu jkun inħareġ il-mandat jagħti garanzija biex jagħmel
tajjeb għad-danni u l-imgħaxijiet u għall-ħlas tal-penali,
jekk ikun il-każ.
Fil-fehma ta’ din il-qorti fil-każ tallum intwerew raġunijiet
tajba għala tingħata l-garanzija, l-aktar għax il-valur
sekwestrat huwa għoli, u l-potenzjal għall-ħsara huwa
daqstant għoli. Ir-rikorrent qed isofri danni għax qed jiġi
mċaħħad mill-użu ta’ flusu; skond l-art. 1047(1) tal-Kodiċi
Ċivili, dawn id-danni jitqiesu bħala mgħaxijiet bit-tmienja
fil-mija (8%) fis-sena. Għall-għanijiet tal-garanzija, il-qorti
qiegħda tillikwida dawn id-danni fis-somma ta’ sittin elf lira
(Lm60,000), b’dan li tirriserva illi, fuq talba tar-rikorrent,
terġa’ tqis din is-somma fi żmien sena millum.
Għal dawn ir-raġunijiet, il-qorti qiegħda tiffissa s-somma
ta’ sittin elf lira (Lm60,000) għall-għanijiet tal-garanzija
taħt l-art. 838A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili.
Minn dakinhar li ngħata d-dikriet tat-12 ta’ Marzu 2004
għaddew aktar minn erba’ snin, u għalhekk kompla żdied
iż-żmien li tulu s-sekwestrat baqa’ mċaħħad mill-użu ta’
flusu. Għalkemm forsi ma huwiex il-każ illi tingħata
garanzija ulterjuri daqs l-imgħaxijiet sħaħ għal erba’ snin –
kemm għax jekk il-flus tas-sekwestrat qegħdin miżmuma
fil-banek għaddejjin imgħaxijiet fuqhom, għalkemm b’rata
iżgħar, u kemm għax ma nġibitx prova li hemm daqshekk
flus miżmuma – il-mogħdija ta’ żmien li matulu l-mandati
jibqgħu fis-seħħ huwa fattur li qiegħed ikabbar il-potenzjal
għad-danni u għalhekk huwa xieraq illi l-garanzija tiżdied
b’mija u sittin elf euro (€160,000) oħra.
Il-qorti għalhekk tipprovdi dwar ir-rikors billi tordna lissoċjetà sekwestranti tkompli tagħti garanzija oħra ta’ mija
u sittin elf euro (€160,000) – b’żjieda ma’ dik mogħtija
wara d-dikriet tat-12 ta’ Marzu 2004 – għall-għanijiet ta’ l1

Art. 829, Kod. Org. u Proċ. Ċiv.
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art. 838A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.
Din il-garanzija għandha tingħata jew permezz ta’
garanzija ekwivalenti ta’ bank lokali jew billi titqiegħed
somma ekwivalenti f’kont f’bank lokali f’isem is-soċjetà
intimata, u din is-somma titqies sekwestrata favur issoċjetà rikorrenti. F’każ illi din il-garanzija ma tingħatax fi
żmien xahrejn millum, il-mandati ta’ sekwestru nru
1441/1994 u 3673/1994 għandhom jitħassru; fil-każ illi lgaranzija tingħata, is-soċjetà intimata għandha tagħti
avviż ta’ dan b’nota f’dawn l-atti u notifikata lis-sekwestrat.
L-ispejjeż ta’ dan l-episodju jkunu regolati skond iddeċiżjoni fis-sentenza fuq il-meritu.
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