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MALTA

TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR
GUDIKATUR DR.
NADIA H. VELLA

Seduta ta' l-24 ta' April, 2015
Talba Numru. 692/2013

Mobisle Communications Limited
C 24655
vs.

Eman Borg
K.I. 252980 (M)

It-Tribunal

Preliminari
Ra l-Avviż tat-Talba fl-ismijiet premessi, ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2013, li
permezz tiegħu, is-soċjeta` attriċi talbet mingħand il-konvenut, il-ħlas tas-somma ta’
elf ħames mija u tletin Ewo u erbgħa u għoxrin ċenteżmu (€1530.24), premess illi:
Il-konvenut għandu jħallas lis-Soċjetà attriċi s-somma ta’ elf, ħames
mija u tletin ewro u erbgħa u għoxrin ċenteżmu (€1530.24) liema
ammont huwa in konnessjoni mas-servizzi ta’ komunikazzjoni bl-akkont
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numru A/C 50623875 u A/C50775095 mogħtija mis-soċjetà attriċi lillkonvenut.
Illi l-konvenut ġie interpellat sabiex iħallas iżda baqa’ inadempjenti u
għalhekk kellha ssir din il-kawża.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali kontra l-konvenut li minn issa huwa
nġunt għas-subizzjoni.

Ra r-risposta tal-konvenut ippreżentata fit-28 ta’ Frar 2014, fejn huwa eċċepixxa:

Illi t-talbiet tas-soċjetà attriċi huma infondati fil-fatt u fid-dritt stante:
(i)

Illi l-intimat kien infurmat li l-pakkett li kien xtara hu kien
jikkonsisti f’telefonati bla ħlas minn landline għal landline
kif ser jiġi ppruvat waqt il-kawża;

(ii)

Illi l-intimat kien miżinfurmat u għalhekk l-ammont mitlub
mis-soċjetà attriċi mhux dovut;

(iii)

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri;

Bl-ispejjeż

Ra d-dokumenti kollha esebiti.

Sema’ x-xhieda prodotti mis-soċjeta` attriċi.

Ra illi minkejja li l-konvenut ingħata minn dan it-Tribunal il-fakolta` li jressaq il-provi li
jixtieq u kellu żewġ udjenzi fejn seta’ jagħmel dan u cioe fil-31 ta’ Ottubru 2014 u fl-4
ta’ Diċembru 2014, huwa ma ressaqx provi u lanqas biss deher quddiem it-Tribunal.

Ra l-verbal tal-4 ta’ Diċembru 2014 fejn it-Tribunal iddikjara l-provi tal-konvenut
magħluqa u l-kawża ġiet differita għas-seduta odjerna sabiex tingħata s-sentenza.

Konsiderazzjonijiet
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It-Tribunal sema’ x-xhieda ta’ Simone Whiteman, rappreżentanta tas-soċjeta` attriċi,
fejn dina spjegat illi l-konvenut kellu magħhom żewġ kuntratti, wieħed għal mobile
internet u l-ieħor għal servizz ta’ telefonija ċellulari (mobile). Dawna kienu qed
jitħallsu b’mod regolari sakemm f’ċertu punt il-pagamenti kienu waqfu u għalhekk ilpartijiet daħlu fi ftehim fejn il-konvenut ingħata l-fakolta` li jħallas b’pagamenti rateali
ta’ kull xahar. Illi wara li resqu għal dan il-ftehim, ma kien sar l-ebda pagament minnaħa tal-konvenut u għaldaqstant kellha tiġi ntavolata din il-kawża. Ix-xhud
ikkonfermat li l-ammont pretiż mis-soċjeta` attriċi kien għadu dovut.
It-Tribunal ikkonsidra li l-konvenut bl-ebda mod ma kkontesta ix-xhieda li ngħatat
quddiem dan it-Tribunal, minkejja li kellu ampjament opportunita li jagħmel dan, u
għaldaqstant, għal din ir-raġuni wkoll, it-Tribunal jagħżel li jemmen il-verżjoni tal-fatti
mistqarra mix-xhud prodott mis-soċjeta attriċi.

Deċide

Għaldaqstant it-Tribunal qiegħed jaqta’ u jiddeċiedi din il-kawża billi għar-raġunijiet
suesposti, jilqa’ t-talba tas-soċjeta` attriċi, jiċħad l-eċċezzjonijiet tal-konvenut, u
konsegwentement, jikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjeta` attriċi s-somma ta’ elf
ħames mija u tletin Ewo u erbgħa u għoxrin ċenteżmu (€1530.24), bl-imgħax legali
dekorribbli mill-5 ta’ Lulju 2010, li hija d-data tal-preżentata tal-ittra uffiċċjali fl-ismijiet
premessi u numerata 1847/2010, sad-data tal-pagament effettiv.
L-ispejjeż, inkluż tal-ittra uffiċċjali ċitata, huma a karigu tal-konvenut.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------
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