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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM’AWLA
ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF
Seduta tas-16 ta’ Novembru, 2018
Rikors Maħluf Numru 747/2016LM
SG Marketing Limited (C35337)
vs.
Silvio Sciberras (Karta tal-identità numru 390489M)

Il-Qorti,
Rat ir-Rikors Maħluf ippreżentat fid-29 t’Awwissu, 2016 mis-soċjetà attriċi SG
Marketing Limited (C35337) (minn issa ’l quddiem “is-soċjetà attriċi”), u
maħluf minn Simon Grixti, għan-nom u in rappreżentanza tal-istess, li jgħid kif
ġej:
1.

Illi l-intimat bejn April u Mejju 2016 iddikjara lir-rikorrenti li ried jixtri konsenji ta’
ilma importati mir-rikorrenti;

2.

Illi għal dan il-għan ir-rikorrenti ħarġet tliet fatturi lill-intimat – Dok. A sa C;
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3.

Illi l-intimat ikkonsenja tliet ċekkijiet lir-rikorrenti sabiex ikopri l-ammont indikati
fil-fatturi – Dok. D sa F;

4.

Illi l-intimat ħa l-konsenji tal-ilma minnu rikjesti;

5.

Illi l-intimat sussegwentement ta struzzjonijiet lill-bank tiegħu sabiex iwaqqaf iċċekkijiet minnu kkonsenjati lir-rikorrenti u għalhekk l-istess ċekkijiet ma ġewx
onorati;

6.

Illi rinfaċċat b’dawn il-fatti, l-intimat reġa’ kkonsenja ċekk ieħor lir-rikorrenti
għas-somma kollha minnu dovuta – Dok. G iżda lanqas dan iċ-ċekk ma ġie
onorat;

7.

Illi rriżulta li l-intimat wettaq frodi a detriment tar-rikorrenti għaliex irriżulta li lintimat qatt ma kellu l-flejjes indikati fiċ-ċekkijiet minnu maħruġa fil-mument li
nħarġu u l-intimat kien konsapevoli ta’ dan u di più bil-messa in scena minnu
mwettqa akkwista l-konsenji tal-ilma mingħand ir-rikorrenti indebitament;

8.

Illi minkejja li saru diversi tentattivi ta’ transazzjoni l-intimat naqas li jħallas dak
dovut minnu jew li jirritorna lura l-konsenji tal-ilma minnu meħuda;

9.

Illi għalhekk kellha ssir din il-kawża.

Għaldaqstant in vista tal-premess, l-esponenti umilment jitolbu li din l-Onorabbli Qorti
jogħġobha:
1. Tiddikjara li l-intimat wettaq frodi a detriment tas-soċjetà rikorrenti;
2. Tillikwida okkorrendo permezz ta’ periti nominandi l-quantum tal-frodi
mwettqa mill-intimat a detriment tas-soċjetà rikorrenti;
3. Tikkundanna lill-intimat iħallas lir-rikorrenti s-somma hekk likwidata;
U dan taħt kull provvediment ieħor li din l-Onorabbli Qorti jidhrilha xieraq u
opportun.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax dekorribbli skont il-liġi kontra l-intimat li huwa minn issa
inġunt in subizzjoni.
B’riserva ta’ kull azzjoni ulterjuri spettanti lir-rikorrenti fil-liġi.
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Rat ir-Risposta Maħlufa tal-konvenut Silvio Sciberras (ID numru 390489M)
(minn issa ’l quddiem “il-konvenut”), li ġiet ippreżentata fis-27 ta’ Settembru,
2016, u maħlufa minnu stess, li biha eċċepixxa:
1. Qabel xejn u preliminarjament, is-soċjetà attriċi għandha tispeċifika x’tip ta’
azzjoni qed teżerċita, u tindika a bażi ta’ liema dispożizzjonijiet tal-liġi qed tressaq
it-talbiet tagħha kif impustati;
2. Mingħajr preġudizzju, l-eċċipjent mhux il-leġittimu kontradittur billi qatt ma
kellu ebda relazzjoni ġuridika mas-soċjetà attriċi;
3. Mingħajr preġudizzju wkoll, l-eċċipjent ma jista’ bl-ebda mod iwieġeb għal
kwalsiasi pretensjoni illi s-soċjetà attriċi tista’ tressaq għall-ħlas tal-konsenji talilma indikati fl-att promutur billi l-eċċipjent qatt ma ordna jew xtara din ilmerkanzija mingħand is-soċjetà attriċi, u lanqas effettivament ħa konsenja tagħha;
4. F’kull każ u mingħajr preġudizzju, id-dikjarazzjoni ġuramentata tarrappreżentant tas-soċjetà attriċi Simon Grixti li ‘l-intimat ħa l-konsenji tal-ilma
minnu rikjesti’ hija falza u qarrieqa, intiża biex tiżvijja lil din il-Qorti u tippreġudika
lill-esponent. L-istess soċjetà attriċi, u r-rappreżentant tagħha, mhux biss jafu li lmerkanzija in kwistjoni ma ordnahiex l-eċċipjent, u ma ġietx konsenjata lilu, imma
għandhom informazzjoni sħiħa dwar min ordnaha mingħandhom, lil min
ikkonsenjawha, u min kien obbligat iħallashom tagħha, u l-eċċipjent qed jirriserva ljeddijiet penali tiegħu minħabba kalunji, sperġur u ġurament falz kemm kontra listess soċjetà attriċi u anke kontra Simon Grixti personalment;
5. F’kull każ u mingħajr preġudizzju wkoll, mhux minnu li l-eċċipjent ħallas, jew
għadda xi ċekkijiet lis-soċjetà attriċi bi ħlas, għal din il-merkanzija;
6. F’kull każ u mingħajr preġudizzju wkoll, mhux minnu li l-eċċipjent aġixxa b’xi
mod bi frodi tad-drittijiet tas-soċjetà attriċi;
7. F’kull każ u mingħajr preġudizzju wkoll, it-talbiet attriċi huma infondati fil-fatt
u fil-liġi, u għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż kontra s-soċjetà attriċi, u dan kif ser
jiġi pruvat aħjar fil-kors ta’ din il-kawża;
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri wara li s-soċjetà attriċi twieġeb kif mistħoqq fil-liġi
għall-ewwel eċċezzjoni.
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Rat l-atti kollha tal-kawża.

Rat id-dokumenti li ġew esebiti in atti.

Semgħet ix-xhieda prodotti mill-partijiet.
Rat il-verbal tal-udjenza tal-24 ta’ Ottubru, 2018, fejn il-kawża tħalliet għallum għas-sentenza.

Il-kwistjoni bejn il-partijiet
Is-soċjetà attriċi ppreżentat il-proċeduri odjerni wara li apparentement
tħallset għal merkanzija impurtata minnha konsistenti f’pallets tal-ilma fuq
ordni li saritilha minn oħt il-konvenut Joanne Sciberras, permezz ta’ ċekkijiet
maħruġa mill-kont bankarju tal-konvenut, liema ċekkijiet irriżulta li ma kinux
jissarrfu. Is-soċjetà attriċi ħarġet il-fatturi rilevanti għal din il-merkanzija, u lkonvenut jew oħtu, ħadu l-merkanzija inkwistjoni, iżda jirriżulta li kien ilkonvenut li ta struzzjonijiet lill-bank tiegħu biex il-ħlas li kien qiegħed isir
permezz taċ-ċekkijiet, jinżamm. Is-soċjetà attriċi qiegħda targumenta li dan laġir jammonta għal frodi da parti tal-konvenut stante li dan kien jaf li
m’għandux il-fondi neċessarji biex iħallas għall-merkanzija li ttieħdet minnu, u
minkejja li jaf li l-ħlas għal din il-merkanzija ma sarx, xorta waħda naqas li
jirritorna l-merkanzija lura lis-soċjetà attriċi.
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Il-konvenut min-naħa tiegħu eċċepixxa li s-soċjetà attriċi naqset milli
tispeċifika din x’tip ta’ azzjoni hi, u abbażi ta’ liema dispożizzjonijiet tal-liġi hi
qiegħda tibbaża ruħha, eċċepixxa wkoll li hu mhux leġittimu kontradittur
stante li m’għandu l-ebda relazzjoni ġuridika mas-soċjetà attriċi, filwaqt li qal
ukoll li hu qatt ma kkontratta mas-soċjetà attriċi għax-xiri jew l-ordni ta’ din ilmerkanzija, kif ukoll li ma kienx hu li ħa konsenja tagħha. Il-konvenut qal ukoll
li s-soċjetà attriċi taf min kien li rċieva l-merkanzija inkwistjoni, u li għalhekk ittalbiet li qegħdin isiru fil-konfront tiegħu huma infondati kemm fil-fatt u kif
ukoll fid-dritt.

Provi u riżultanzi
Flimkien mar-rikors promutur imressaq minnha, is-soċjetà attriċi ppreżentat
ukoll kopji ta’ għadd ta’ fatturi u kopji ta’ ċekkijiet li permezz tagħhom ilkonvenut ittenta jagħmel ħlas għall-oġġetti akkwistati mingħand is-soċjetà
attriċi. It-tliet fatturi huma maħruġa mis-soċjetà attriċi, u l-merkanzija ordnata
konsistenti f’pallets ta’ fliexken tal-ilma kienet tammonta għal €26,1961
(fattura maħruġa fit-28 t’April, 2016), €18,130.942 (fattura maħruġa fit-3 ta’
Mejju, 2016), u oħra fl-ammont ta’ €16,384.543 (fattura maħruġa fit-12 ta’
Mejju, 2016), li jammontaw għal total ta’ €60,711.48. Is-soċjetà attriċi esebiet
ukoll għadd ta’ ċekkijiet4 li l-konvenut ippreżenta lis-soċjetà attriċi bħala ħlas,
liema ċekkijiet ma setgħux jissarrfu.

1

A fol. 5 tal-proċess.
A fol. 6 tal-proċess.
3
A fol. 7 tal-proċess.
4
A fol. 8 u 9 tal-proċess.
2
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Fl-udjenza tal-21 ta’ Novembru, 2016 xehed Simon Grixti5, managing director
tas-soċjetà attriċi, li spjega li d-dokumenti li jinsabu esebiti a fol. 5, 6 u 7 talproċess, huma kopji ta’ invoices li s-soċjetà attriċi ħarġet lill-konvenut Silvio
Sciberras. Ix-xhud qal li s-soċjetà attriċi kienet importat disa’ containers
b’pakketti tal-ilma minn barra minn Malta, u li oħt il-konvenut kienet qiegħda
tieħu ħsieb il-bejgħ ta’ din il-merkanzija għan-nom tas-soċjetà attriċi. Ix-xhud
spjega kif oħt il-konvenut Joanne Sciberras kienet ħallset għal din il-merkanzija
permezz ta’ ċekkijiet, liema ċekkijiet iżda ma ġewx onorati mill-bank. Ix-xhud
qal li l-merkanzija kienet fl-imħażen tal-burdnara ‘Euro Freight’, u li wieħed
mid-diriġenti ta’ din il-kumpannija kien ġie infurmat li Joanne Sciberras, oħt ilkonvenut, kienet ħarġet il-merkanzija mid-Dwana li suppost kienet ħallset
għaliha. Il-burdnar kien informa lix-xhud li l-merkanzija nħattet għand diversi
kumpanniji differenti, fosthom għand soċjetà bl-isem Profuma, għand ċertu
‘Enrico tal-Construct’ u għand xi ħadd iż-Żurrieq, u li Joanne Sciberras kienet
tħallset mingħand dawn il-persuni, tant li kienet ħarġitilhom irċevuta fiskali.
Ix-xhud qal li ċ-ċekkijiet mill-kont bankarju tal-konvenut kienu ngħatawlu
vojta, u li kien ix-xhud stess li mela d-dettalji fuqhom. Ix-xhud kompla jgħid li
wara li l-konvenut ta tliet ċekkijiet lis-soċjetà attriċi, liema ċekkijiet ma kinux
jissarrfu, il-konvenut ħareġ ċekk wieħed sabiex ikopri l-ammont kollu dovut lissoċjetà attriċi, u dan iċ-ċekk ma ssarrafx lanqas. Ix-xhud ikkonkluda billi qal li lburdnar li ħa ħsieb din il-merkanzija, kien intgħażel minn oħt il-konvenut.
Fl-udjenza tat-30 ta’ Jannar, 2017 xehed Hamza Alaawer6, direttur tas-soċjetà
Dawud Company Limited, li qal li hu kien sar jaf lil oħt il-konvenut, Joanne
Sciberras, wara li laqqgħetu magħha impjegata fil-ħanut li kellu fl-Imsida, ċerta
5
6

A fol. 19 tal-proċess.
A fol. 25 tal-proċess.
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Charmaine Cassar, li kienet qaltlu li Joanne Sciberras għandha proposta tajba
għal negozju. Ix-xhud kompla jgħid li meta ltaqa’ ma’ Joanne Sciberras din
kienet qaltlu li għandha bżonn xi flus minħabba li kellha xi xogħol maqbud idDwana, u kellha bżonn tħallas il-flus biex dan seta’ jinħareġ. Ix-xhud qal li hu
kellu jagħti l-ammont ta’ tmienja u għoxrin elf Euro (€28,000) lit-tifel ta’
Charmaine Cassar, u li hu kien ftiehem ma’ Charmaine Cassar li l-flus kien ser
jagħtihom lilha, biex din tkun tista’ tħallas lil Joanne Sciberras hi. Ix-xhud
spjega kif wara xi żmien, din Joanne Sciberras kienet allegat li xorta waħda
kellha problemi biex toħroġ ix-xogħol mid-Dwana u li kellha bżonn ammont
akbar ta’ flus biex setgħet toħroġ ix-xogħol kollu li kellha maqbud. Ix-xhud qal
li hu kien laqqa’ lil Joanne Sciberras ma’ Simon Grixti għal skopijiet ta’ negozju,
iżda meta Simon Grixti beda jissuspetta fiha minħabba li x-xogħol ma bediex
jasal, kien sar rapport lill-Pulizija. Ix-xhud kompla jgħid li wara xi żmien Joanne
Sciberras kienet infurmat lilu u lil Simon Grixti li x-xogħol minn barra kien
wasal, u hu kien mar fl-imħażen tal-burdnara biex jara b’għajnejh li x-xogħol
kien wassal Malta. Qal ukoll li wara li kellu din il-konferma, Joanne Sciberras
kienet ippruvat tħallas permezz ta’ ċekk u hu kien ħarġilha l-fattura għaxxogħol. Qal ukoll li dawn iċ-ċekkijiet li nħarġu mingħand il-konvenut, baqgħu
ma ssarrfux mill-bank.
Fl-udjenza tat-3 ta’ Mejju, 2017 xehed Jed Isaac Cassar7, li qal li sar jaf lil oħt ilkonvenut bis-saħħa ta’ ommu Charmaine Cassar. Qal li l-ħsieb kien li hu,
flimkien ma’ ommu, u Joanne Sciberras, li tiġi oħt il-konvenut kellhom jidħlu
għal negozju ta’ importazzjoni ta’ xorb bħal Red Bull. Qal ukoll li dan ir-Red
Bull qatt ma wasal, u li hu qatt ma ra xi tip ta’ prova li dan kien wasal hawn
Malta. Qal ukoll li Joanne Sciberras kellha bżonn ammont ta’ flus bħala
7

A fol. 39 tal-proċess.
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depożitu u li huma kienu tawha s-somma ta’ sitta u għoxrin elf Euro (€26,000).
Ix-xhud kompla jgħid li kull darba li Joanne Sciberras kienet titolbu flus biex
tkun tista’ tħallas lil terzi, hu kien joħorġilha ċekk mill-kont bankarju tiegħu.
Qal ukoll li Joanne Sciberras qatt ma radditlu dawn il-flus lura, u li
konsegwenza ta’ hekk hu spiċċa blacklisted mal-bank bil-konsegwenza li la
jista’ jkollu kont bankarju u lanqas credit cards maħruġin f’ismu.
Fl-udjenza tat-28 ta’ Settembru, 2017 xehed Brady Abela8, li hu burdnar ma’
Euro Shipping Malta, u li qal li kien jaf lil oħt il-konvenut minħabba li kien
ħadmilha xogħol ta’ containers. Ix-xhud qal li lilu kienu avviċinawh Joanne
Sciberras u Simon Grixti u kienu qalulu li kellhom xi containers tal-ilma li xtaqu
jġibuhom mill-Italja, u li fis-sena 2016 kienu nġabu sitt containers għas-soċjetà
attriċi SG Marketing Limited li l-ħlas għalihom kien sar mis-soċjetà attriċi.
Madanakollu kien hemm spejjeż tal-Freeport u tad-Dwana li ma kinux tħallsu,
u konsegwenza ta’ dan, dawn il-containers ma kinux inħarġu. Ix-xhud
ikkonferma li kien hemm għadd ta’ istanzi meta ltaqa’ mal-konvenut, u li
kienet oħt il-konvenut li bdiet tieħdu għand in-nies u tgħidlu x-xogħol fejn irid
jinħatt. Ix-xhud esebixxa wkoll kopja ta’ żewġ fatturi marbuta mal-merkanzija
impurtata għal oħt il-konvenut.9
Ix-xhieda ta’ Brady Abela tkompliet fl-udjenza tat-13 ta’ Ottubru, 201710,
sabiex ix-xhud ippreżenta aktar fatturi b’rabta man-negozju li kellu malpartijiet u ma’ oħt il-konvenut.

8

A fol. 50 tal-proċess.
A fol. 59 u 60 tal-proċess.
10
A fol. 64 tal-proċess.
9
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Fl-udjenza tal-10 ta’ Jannar, 2018 xehdet l-Ispettur Doriette Cuschieri11, li
kkonfermat li kienet ħadet passi fil-konfront ta’ oħt il-konvenut, u dan wara li
sar rapport minn Simon Grixti, rappreżentant tas-soċjetà attriċi f’din il-kawża,
u minn Hamza Alaawer, li oħt il-konvenut Joanne Sciberras kienet ħadet flus
mingħand diversi persuni biex timporta containers ta’ Red Bull, ilma u
ċikkulata. Ix-xhud ikkonfermat li oħt il-konvenut, Joanne Sciberras kienet
ħadet somom ta’ flus mingħand diversi persuni b’rabta ma’ negozju u
importazzjoni ta’ oġġetti li hi kienet tgħid li għandha, imma kienet naqset li
tikkonsenja l-merkanzija impurtata lill-persuni li ħallsu għaliha. L-Ispettur
Cuschieri qalet li l-Pulizija ħadet passi minħabba li dawn il-persuni li
pprospettaw li jagħmlu negozju ma’ oħt il-konvenut, la ħadu l-flus tagħhom
lura u lanqas ħadu l-merkanzija li kienet imwiegħda lilhom. Ix-xhud
ikkonfermat li r-rapport lill-Pulizija sar wara li Simon Grixti, rappreżentant tassoċjetà attriċi, kien mar biex isarraf iċ-ċekkijiet li nħarġu mill-kont tal-konvenut
u dawn baqgħu ma ssarrfux. B’kollox kien hemm erba’ ċekkijiet. Jirriżulta
wkoll li minkejja li Simon Grixti talab ħlas permezz ta’ bank draft, dan baqa’
ma wasalx, u kien għalhekk li sar rapport lill-Pulizija li wassal għal akkuża ta’
frodi u misapproprjazzjoni fil-konfront ta’ Joanne Sciberras. Ix-xhud qalet li
meta l-Pulizija kellmet lill-konvenut, dan kien qal li ċ-ċekkijiet inkwistjoni ma
kienx ħariġhom hu, u li fir-rigward tal-konsenja tal-ilma, dan kien qal li din kien
xtraha mingħand oħtu Joanne. Ix-xhud qalet li l-konvenut kien ikkonferma
mal-Pulizija li hu jiġġestixxi ħanut tax-xorb, u li dan hu negozju tal-familja. LIspettur Cuschieri kompliet tixhed fl-udjenza tat-2 ta’ Frar, 201812, fejn

11
12

A fol. 69 tal-proċess.
A fol. 79 tal-proċess.
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ippreżentat għadd ta’ dokumenti li huma prova tas-somom ta’ flus li rċeviet
oħt il-konvenut mingħand diversi persuni.13
Fl-udjenza tal-21 ta’ Mejju, 2018, xehdet Johanna Bartolo14, rappreżentanta
ta’ Bank of Valletta plc, li ippreżentat statements bankarji tal-kont taloverdraft bankarja tal-konvenut15, kif ukoll kopja ta’ stop payment indemnity
bid-data tat-2 ta’ Ġunju, 2016 li saret mill-konvenut fil-fergħa tal-Bank of
Valletta ta’ Ħaż-Żebbuġ fejn talab li jsir stop payment ta’ għadd ta’ ċekkijiet
mingħajr ma ta r-raġuni għal dan. Qalet ukoll li ċekk minnhom, dak bin-numru
4027, kien imwaqqaf mill-konvenut permezz tal-internet banking u għalhekk
m’għandhiex indikat għal liema raġuni dan kien qiegħed jitwaqqaf milli
jissarraf.

Konsiderazzjonijiet legali
Il-Qorti kkunsidrat il-provi li tressqu mis-soċjetà attriċi, kif ukoll il-fatt li lkonvenut ma ressaq l-ebda prova in sostenn tal-eċċezzjonijiet tiegħu u talverżjoni tiegħu dwar il-fatti kif ġraw. Il-kawża proposta mis-soċjetà attriċi hi
sabiex din il-Qorti tiddikjara li l-konvenut wettaq frodi meta ħareġ ċekkijiet
għall-ħlas ta’ merkanzija, irrispettivament minn min kien li kkontratta massoċjetà attriċi għax-xiri din il-merkanzija, meta sussegwentement irriżulta li hu
qatt ma kellu l-intenzjoni li b’dawk iċ-ċekkijiet jagħmel il-ħlas dovut lis-soċjetà
attriċi, u għall-kuntrarju ta struzzjonijiet biex dawk iċ-ċekkijiet ma jissarrfux. Il-
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Dawn id-dokumenti mhumiex riprodotti f’dan il-proċess, stante li dawn huma aktar rilevanti għall-kawża separata li
nfetħet mis-soċjetà attriċi kontra Joanne Sciberras, Rikors Maħluf Nru 748/2016.
14
A fol. 94 tal-proċess.
15
Dokumenti esebiti a fol. 97 et seq. tal-proċess.
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konvenut min-naħa tiegħu eċċepixxa li la darba ma kienx hu li kkontratta lobbligazzjoni ewlenija għax-xiri ta’ merkanzija mingħand is-soċjetà attriċi, hu
ma jistax jitqies li hu leġittimu kontradittur stante li m’għandu l-ebda
relazzjoni ġuridika mas-soċjetà attriċi. Il-konvenut eċċepixxa wkoll li lmerkanzija ma nxtratx għalih jew fuq struzzjonijiet tiegħu, u li s-soċjetà attriċi
kienet taf min kien li ordna l-merkanzija u ħa l-konsenja tagħha, u li għalhekk
hu ma wettaq l-ebda frodi fir-rigward.
Mill-provi jirriżulta li l-persuna li kienet daħlet f’obbligazzjoni mas-soċjetà
attriċi għax-xiri ta’ merkanzija u għal negozju li kien jinvolvi l-importazzjoni ta’
merkanzija minn barra l-pajjiż, kienet oħt il-konvenut, Joanne Sciberras, li filkonfront tagħha ġew istitwiti proċeduri separati.16 Jirriżulta wkoll li l-ħlas għal
parti minn din il-merkanzija mixtrija mingħand is-soċjetà attriċi sar permezz
ta’ ċekkijiet maħruġa mill-kont bankarju tal-konvenut, u li l-konvenut kellu xi
tip ta’ inkontru ma’ rappreżentanti tas-soċjetà attriċi, tant li meta l-ewwel tliet
ċekkijiet maħruġa f’ismu ma ssarrfux, dan ħareġ ir-raba’ ċekk li kien ikopri lammont kollu dovut skont il-fatturi maħruġa mis-soċjetà attriċi. Il-proċeduri
odjerni nbdew meta dan ir-raba’ ċekk ma ssarrafx lanqas. Is-soċjetà attriċi ma
setgħetx tirrifjuta l-ħlas permezz taċ-ċekkijiet maħruġa mill-kont bankarju talkonvenut, u dan in adempiment mal-artikolu 1149(1) tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’
Malta li jgħid hekk:
Art. 1149 (1) “Il-kreditur ma jistax jirrifjuta ħlas li toffri lilu terza persuna, jekk
il-ħlas ikun ta’ vantaġġ għad-debitur.”

16

Rikors Maħluf Nru. 748/16LM.
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L-elementi ewlenin li jikkostitwixxu l-frodi, kemm fil-kamp ċivili kif ukoll kamp
kriminali, jinkludu l-qerq u l-intenzjoni da parti tad-debitur li jagħmel profitt
illeċitu a skapitu tal-kreditur. Wieħed jista’ jargumenta li l-konvenut f’din ilkawża mhux debitur dirett tas-soċjetà attriċi, stante li ma kienx il-konvenut li
kkontratta l-obbligu ewlieni mas-soċjetà attriċi, u li n-negozju prinċipali
kkontrattat bejn is-soċjetà attriċi u oħt il-konvenut jikkostitwixxi res inter alios
acta għall-konvenut. Madanakollu ma jistax ma jitqiesx li fl-għemil talkonvenut hemm elementi qawwija ta’ nuqqas ta’ onestà u ta’ buona fede, filmod kif ħareġ tliet ċekkijiet individwali sabiex sar ħlas għal merkanzija li ġiet
irrilaxxjata

fil-pussess

tiegħu

jew

ta’

oħtu,

Joanne

Sciberras

u

sussegwentement il-konvenut ta struzzjonijiet lill-bank sabiex dawk iċċekkijiet ma jissarrfux. Daqstant ieħor kien hemm nuqqas ta’ buona fede meta
l-konvenut ħareġ ir-raba’ ċekk għall-ammont totali li kien dovut lis-soċjetà
attriċi, u sussegwentement bagħat struzzjonijiet lill-bank tiegħu biex dan iċċekk ma jissarrafx lanqas. Anki l-fatt li l-kont bankarju li kien qiegħed jintuża
għal dawn il-ħlasijiet kien il-kont tal-overdraft tal-konvenut, jindika li lkonvenut kien jaf li kien qiegħed jutilizza fondi konċessi lilu mill-bank sabiex
jagħmel tajjeb għal obbligazzjoni kkontrattata bejn terzi, mhux kif wieħed
jistenna, f’sitwazzjonijiet bħal dawn, li wieħed jagħmel użu minn likwidità li
għandu għad-dispożizzjoni tiegħu. Ċertament li l-aġir tal-konvenut u l-fatt li
naqas milli jimxi bil-buona fede rikjesta f’kull tip ta’ relazzjoni kummerċjali,
huma indizji ċari li l-konvenut mexa b’mod frawdolenti u qarrieqi fil-konfront
tas-soċjetà attriċi.
Il-Qorti kkunsidrat li anki wara li l-konvenut ġie mgħarraf bis-sitwazzjoni li ċċekkijiet li ħallas bihom ma kinux jissarrfu, dan xorta waħda m’għamel xejn
biex irodd lura l-merkanzija li sadanittant is-soċjetà attriċi kienet irrilaxxjat
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mill-pussess tagħha a skapitu u telf pekunjarju għaliha. L-artikolu 1028A(1) talKodiċi Ċivili jgħid hekk dwar min jarrikkixxi ruħu b’telf għal ħaddieħor:
(1) “Min, mingħajr kawża ġusta, jarrikkixxi ruħu għad-dannu ta’ ħaddieħor
għandu fil-limitu tal-arrikkiment iħallas lura u jikkumpensa għal kull
tnaqqis patrimonjali li setgħet sofriet dik il-persuna.”

Minn dak li semgħet il-Qorti, jidher ċar li l-merkanzija rrilaxxjata mill-pussess
tas-soċjetà attriċi kellha l-valur ta’ sittin elf, seba’ mija u ħdax-il Euro u tmienja
u erbgħin ċenteżmu (€60,711.48), u li filwaqt li l-konvenut ħareġ ċekkijiet li
dwarhom ta struzzjonijiet lill-bank biex dawn ma jissarrfux, dan m’għamel
xejn biex din il-merkanzija tiġi ritornata lura lis-soċjetà attriċi. Dan wassal biex
is-soċjetà attriċi sofriet preġudizzju doppju, kemm minħabba li din sfat
sprovvista minn merkanzija li b’hekk ma setgħetx tinbiegħ minnha, kif ukoll
minħabba li wara li ħallset għall-akkwist ta’ din il-merkanzija, is-soċjetà attriċi
rrilaxxjatha mill-pussess tagħha mingħajr ma daħħlet xejn tagħha. Il-Qorti
għalhekk tqis li l-konvenut għandu jagħmel tajjeb għall-ispiża ta’ din ilmerkanzija billi jħallas lis-soċjetà attriċi ammont ta’ flus ekwivalenti għal dak
indikat mis-soċjetà attriċi fuq il-fatturi maħruġin minnha.

Decide
Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn fuq mogħtija, il-Qorti qiegħda taqta’ u
tiddeċiedi din il-kawża kif ġej:

1. Tiċħad l-eċċezzjonijiet tal-konvenut;
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2. Tilqa’ t-talbiet tas-soċjetà attriċi, u filwaqt li tiddikjara li l-konvenut
għandu jinżamm responsabbli għall-għemil frawdolenti tiegħu,
qiegħda tillikwida l-ammont li għandu jitħallas mill-konvenut lissoċjetà attriċi fis-somma ta’ sittin elf, seba’ mija u ħdax-il Euro u
tmienja u erbgħin ċenteżmu (€60,711.48);
3. Tikkundanna lill-konvenut iħallas l-ammont hekk likwidat.

Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas
effettiv, kontra l-konvenut.

Moqrija.
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