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iWorld Group Europe Holdings p.l.c.; iWorld Group
Management Ltd; u iModel Music Holdings Ltd
versus
Bettina Vossberg
Dan il-provvediment huwa dwar talba magħmula minn
Bettina Vossberg [ir-rikorrenti] biex iWorld Group Europe
Holdings p.l.c. et [l-intimati] jagħtu garanzija taħt l-art
838A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
wara illi bis-saħħa ta’ mandat ta’ sekwestru maħruġ fuq
talba ta’ l-intimati nqabdu ħames mitt elf lira (Lm500,000)
tar-rikorrenti.
Waqt is-smigħ tar-rikors, is-somma
maqbuda bil-mandat tnaqqset għal mitejn u ħamsin elf lira
(Lm250,000).
Il-qorti tqis illi mandat ta’ sekwestru, bħal kull mandat
kawtelatorju ieħor, jinħareġ “taħt ir-responsabbiltà” ta’ dak
li fuq talba tiegħu jkun inħareġ. Bis-saħħa ta’ mandat ta’
sekwestru dak li kontra tiegħu jinħareġ il-mandat ikun
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imċaħħad milli jinqeda bi flusu, u dan biex jitħarsu
pretensjonijiet li għadhom ma humiex kanonizzati ta’ dak li
fuq talba tiegħu jinħareġ il-mandat. Jekk, wara li tingħata
s-sentenza, jinstab illi dak li talab il-ħruġ tal-mandat ma
kellux il-jedd imħares taħt il-mandat, dan, appuntu għax ilmandat inħareġ fuq ir-responsabbiltà tiegħu, ikollu
jagħmel tajjeb għad-danni li ġarrbet il-parti l-oħra
minħabba l-ħruġ tal-mandat.
Għalhekk, hekk kif min jikseb il-ħruġ tal-mandat għandu ljedd illi, b’dak il-mandat, iħares il-pretensjonijiet tiegħu,
dak li kontra tiegħu jkun inħareġ il-mandat ukoll għandu ljedd iħares l-interessi tiegħu kontra l-ħsara li tista’ ssirlu
bil-ħruġ tal-mandat. Huwa għalhekk illi l-liġi lil dak li
kontra tiegħu nħareġ il-mandat tagħtih il-jedd illi jitlob
garanzija mingħand il-parti l-oħra.
L-art. 838A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili jrid ukoll, biex tingħata l-garanzija, illi tintwera
“kawża ġusta”. Dan ifisser illi, jekk bil-ħruġ tal-mandat ilparti li kontra tagħha jinħareġ ma ġġarrab ebda ħsara, ma
għandhiex tingħata garanzija. Fil-każ tallum, ir-rikorrenti
ma wrietx illi effettivament inqabdu flus tagħha bil-mandat
ta’ sekwestru; anzi, il-prova li saret hija biss illi ma
nqabdu ebda flus fil-First International Merchant Bank
p.l.c. u ma nġiebet ebda prova illi nqabdu xi flus tarrikorrenti f’xi istituzzjoni finanzjarja oħra.
Barra minn hekk, il-garanzija tista’ tkun biss għad-danni,
imgħax u penali illi dak illi fuq talba tiegħu jkun inħaraġ ilmandat jista’ eventwalment ikollu jħallas lill-parti l-oħra
minħabba fil-ħruġ tal-mandat, u mhux għal xi raġuni oħra.
Il-parti li kontra tagħha nħareġ il-mandat ma tistax
tippretendi, kif qiegħda tagħmel ir-rikorrenti fin-nota
tagħha tas-26 ta’ Mejju 2005, illi tingħata garanzija wkoll
għall-ispejjeż biex tikkontesta l-kawża li ssir fuq il-meritu
mħares bil-mandat.
Il-qorti għalhekk, billi ma ntweritilha ebda kawża ġusta
biex tingħata garanzija, tiċħad it-talba magħmula birrikors.
L-ispejjeż ikunu regolati skond is-sentenza fuq il-meritu.
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