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MALTA

TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR
GUDIKATUR DR.
NADIA H. VELLA

Seduta tas-16 ta' Settembru, 2013
Talba Numru. 483/2012

Mobisle Communications Limited (C 24655)
vs.

Mario Aquilina K.I. 335963(M)

It-Tribunal

Preliminari
Ra l-Avviż tat-talba fl-ismijiet premessi li permezz tiegħu
is-soċjeta′ attriċi talbet il-ħlas mingħand il-konvenut tassomma ta’ elf mitejn u disgħa u ħamsin Ewro u ħamsa u
għoxrin ċenteżmu (€1259.25), in konnessjoni ma’ Laptop
Connect (AC 50989158) u li jinkludi HP Compaq 610 u
Bandluxe C270, u dan skont kuntratt tas-6 ta’ Novembru
2009;
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Illi s-somma ta’ elf mitejn u disgħa u ħamsin Ewro u
ħamsa u għoxrin ċenteżmu (€1259.25), fuq indikat huwa
kompost minn ħames mija sitta u għoxrin Ewro u ħamsa u
għoxrin ċenteżmu (€526.25) dovuti in konnessjoni masservizz, flimkien ma’ seba’ mija tlieta u tletin Ewro (€733)
bħala penali.
Ra li l-konvenut debitament notifikat kemm bl-Avviż tatTalba u wkoll bl-Avviż tas-Seduta, kkontesta t-talba tassoċjeta′ attriċi billi eċċepixxa:
Illi t-talbiet rikorrenti għandhom jiġu miċħuda stante li
kienet l-istess soċjeta′ li ma onoratx il-kuntratt in kwistjoni
u għalhekk isegwi li ma jistax jintalab il-ħlas għal servizz li
ma ngħatax.
Ra n-nota tas- soċjeta′ attriċi illi permezz tagħha irriduċiet
it-talba bl-ammont ta’ ħamsin Ewro (€50) sabiex l-ammont
mitlub jiġi jaqra elf mitejn u disa’ Ewro u ħamsa u għoxrin
ċenteżmu (€1209.25) flimkien mal-imgħax u l-ispejjeż,
skont it-talba.

Provi
Ra d-dokumenti esebiti mis-soċjeta′ attriċi;
Sema’ lil Ruth Debono tixhed in rappreżentanza tassoċjeta′ attriċi fejn spjegat illi l-kont mertu ta’ din il-kawża
kien ta’ laptop u l-connection. Il-kumpanija ta’ kull xahar
kienet titlob il-ħlas ta’ wieħed u ħamsin Ewro u disgħa u
erbgħin ċenteżmu (€51.49) li jirrappreżenta l-prezz pro
rata tal-laptop li soċjeta′ attriċi kienet għaddiet lill-konvenut
u miegħu hemm ukoll miżjud it-tariffa ta’ kull xahar.
Il-konvenut m’onorax il-kuntratt u cioe ma kienx qiegħed
iħallas l-ammont dovut ta’ kull xahar u għaldaqstant issoċjeta′ attriċi qatgħet is-servizz. Sa meta nqata’ s-servizz
l-ammont dovut mill-konvenut kien ta’ €784.65, li minnu
laħaq ħallas is-somma ta’ €258.40 u għalhekk kien għad
jonqsu jħallas €526.25 sa meta nfetħet il-kawża;
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Peress li l-konvenut m’onorax il-kuntratt u waqqaf ilpagamenti, huwa għandu jħallas ukoll il-komplament talprezz tal-laptop li jammonta għal seba’ mija tlieta u tletin
Ewro (€733).
Sema lill-konvenut jixhed kif huwa kien akkwista żewġ
servizzi mingħand is-soċjeta′ attriċi. Dwar l-ewwel servizz
għalkemm xehed fit-tul dwaru, dana mhuwiex il-mertu ta’
din il-kawża. Dwar it-tieni servizz li kkuntratta, il-konvenut
spjega illi dan kien servizz ta’ laptop offrut bl-internet key
b’kollox.
Huwa kkonferma li l-laptop għadu fil-pussess tiegħu
minkejja li kellu xi ħsara u minkejja li huwa ma juzahx.
Il-konvenut ikkonferma l-firma tiegħu fuq il-kuntratt bejnu u
bejn is-soċjeta′ attriċi li kopja tiegħu tinsab esebita fol. 2
tal-proċess. Ikkonferma wkoll li għandu jagħti madwar
ħames mitt Ewro għal laptop.
Ra illi minkejja li t-Tribunal alloka tliet seduti oħra għassmigħ tal-provi tal-konvenut u cioe tat-12 t’April 2013, tad9 ta’ Mejju 2013 u tat-13 ta’ Ġunju 2013, dana la deher u
lanqas ipproduċa iktar provi in sostenn tal-eċċezzjoni
tiegħu, u għaldaqstant it-Tribunal iddikjara l-provi talkonvenut magħluqa;

Konsiderazzjonijiet
Ikkunsidra illi s-soċjeta′ attriċi spjegat u ippruvat kif waslet
għas-somma mitluba mill-konvenut u partikolarment dwar
dawk hekk minnha msejħin “penali” li m’humiex għajr ilkumplament tal-prezz tal-laptop li l-konvenut ma laħaqx
ġie invoiced għalihom pro rata kull xahar u dana peress li
l-kuntratt ġie terminat qabel il-perjodu miftiehem bejn ilpartijiet.
Ikkunsidra li l-kuntratt bejn il-partijiet ġie terminat stante li
l-konvenut ma kienx qed jonora l-pagamenti dovuti u
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mhux irraġjonevolment min-naħa tas-soċjeta′ attriċi kif
eċċepixxa l-konvenut;
Ikkunsidra li l-konvenut, bħala parti mill-ftehim massoċjeta′ attriċi, ingħata laptop mis-soċjeta′ attriċi, liema
laptop għadu fil-pussess tiegħu.
Ikkunsidra li l-konvenut ammetta li dwar il-laptop kien
għad għandu jħallas xi ħames mitt Ewro.
Illi t-Tribunal huwa tal-fehma illi oltre t-tariffa mensili li
tikkomprendi l-prezz pro rata tal-laptop u l-prezz għasservizz tal-internet relattiv, il-konvenut għandu jħallas ukoll
il-kumplament tal-prezz tal-laptop, ladarba min-naħa
tiegħu m’onorax il-ftehim ta’ tliet snin.
Deċide
Għar-raġunijiet suesposti, it-Tribunal qiegħed jaqta’ u
jiddeċiedi dan il-każ billi jilqa` t-talba attriċi, jiċħad leċċezzjoni imressqa mill-konvenut u konsegwentement
jikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjeta′ attriċi issomma ta’ elf mitejn u disa’ Ewro u ħamsa u għoxrin
ċenteżmu (€1209.25), bl-imgħax legali dekorribbli middata tal-ittra uffiċċjali fl-ismijiet premessi, ippreżentata fis26 t’April
2012 u numerata 961/12, sad-data talpagament effettiv. L-ispejjeż, inkluż tal-ittra uffiċjali ċitata,
huma a kariku tal-konvenut.
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