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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tas-27 ta' Mejju, 2005
Citazzjoni Numru. 884/2003

Bank of Valletta p.l.c.
Versus
Jonathan Paul Grima
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda titlob illi l-konvenut
iroddilha flus li tatu b’self.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi s-soċjetà attriċi kienet tat lill-konvenut
faċilitajiet bankarji b’kitba privata tad-19 ta’ Lulju 2000 u
llum hija kreditriċi tiegħu fis-somma ta’ sebat elef, erba’
mija u tmienja u sittin lira u tnejn u għoxrin ċenteżmu
(Lm7,468.22) barra l-imgħax mill-1 t’April 2003 sa meta
jintradd is-self.
Iċ-ċitazzjoni tkompli tgħid illi seħħew waħda jew aktar millġrajjiet li taħseb għalihom il-kitba, l-aktar, iżda mhux biss,
(a) billi l-konvenut naqas milli jagħmel il-ħlasijiet kif
miftiehem fil-kitba, (b) billi naqas milli jwettaq
obbligazzjonijiet oħra li ntrabat bihom fl-istess kitba, u/jew
(ċ) billi hemm bidliet materjali fiċ-ċirkostanzi tiegħu illi
jqiegħdu f’perikolu jew jolqtu ħażin is-setgħa tiegħu li jrodd
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id-dejn. Għalhekk il-konvenut tilef il-benefiċċju tat-terminu
u għandu jrodd il-bilanċ kollu tad-dejn.
Billi għalxejn sejħet lill-konvenut b’ittra uffiċjali tad-9 ta’
Mejju 2003 biex iħallas, l-attriċi fetħet din il-kawża u
qiegħda titlob illi l-qorti:
1.
tgħid illi seħħew waħda jew aktar mill-ġrajjiet
imsemmija fuq; u
2.
tikkundanna lill-konvenut iħallas sebat elef, erba’
mija u tmienja u sittin lira u tnejn u għoxrin ċenteżmu
(Lm7,468.22) flimkien ma’ l-imgħax mill-1 t’April 2003 sa
meta jsir il-ħlas u l-ispejjeż, fosthom dawk ta’ l-ittra uffiċjali
tad-9 ta’ Mejju 2003 u tal-mandati li ġew ippreżentati
flimkien maċ-ċitazzjoni.
Il-konvenut, għalkemm notifikat bl-atti u bl-avviż tassmigħ, ma ressaqx eċċezzjonijiet u baqa’ kontumaċi.
Il-fatti li wasslu għal din il-kawża ġraw hekk:
Il-konvenut kien issellef xi flus mingħand is-soċjetà attriċi
u ngħata faċilità ta’ overdraft għall-għanijiet tan-negozju
tiegħu.
Ingħata żmien biex iħallas iżda, għalkemm
għamel xi ħlasijiet fil-bidu, wara xi żmien waqaf iħallas.
Illum lis-soċjetà attriċi għandu jagħtiha sebat elef, erba’
mija u tmienja u sittin lira u tnejn u għoxrin ċenteżmu
(Lm7,468.22) barra l-imgħax mill-1 t’April 2003. Is-soċjetà
attriċi saret taf ukoll illi terzi għandhom pretensjonijiet
kontra l-konvenut u mexxew kontra tiegħu bil-qorti bil-ħruġ
ta’ mandati kawtelatorji.
Dwar il-benefiċċju taż-żmien, l-art. 1079 tal-Kodiċi Ċivili
jgħid hekk:

Meta għamel it-talba għas-self, il-konvenut ma kienx wera
li kellu djun oħra1. Il-fatt illi issa terzi qegħdin ifittxuh għallħlas ta’ djun, flimkien mal-fatt li waqaf iħallas lill-attriċi,
jagħti raġuni għax taħseb illi l-istat tiegħu hekk tbiddel li
qiegħed fil-perikolu l-ħlas tal-kreditu; għal din ir-raġuni ma
jistax jinqeda bil-benefiċċju tat-terminu.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti, wara li tgħid illi seħħet
ġrajja li ttellef lill-konvenut il-benefiċċju tat-terminu,
1
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tikkundannah iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ sebat
elef, erba’ mija u tmienja u sittin lira u tnejn u għoxrin
ċenteżmu (Lm7,468.22) flimkien ma’ l-imgħax mill-1
t’April 2003 sa meta jsir il-ħlas, u l-ispejjeż mitluba fiċċitazzjoni.
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