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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI INFERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tal-5 ta' Ottubru, 2005
Avviz Numru. 81/1998/1

Maltacom p.l.c.
vs
Paul Piscopo .
Il-Qorti ,
Rat l-avviż li permezz tiegħu s-soċjeta' attriċi talbet lillkonvenut jgħid għaliex m’għandux jiġi kkundannat minn
din il-Qorti sabiex iħallasha s-somma ta' erba' mija u
ħames liri maltin u erbgħin ċenteżmu (Lm405.40c),
rappreżentanti ammont dovut in konnessjoni mas-servizz
tat-telefon bin-numru 552307 limea servizz ġie nstallat filfond Plot 54, Triq Bingemma, Nadur, Għawdex skond ma
kif jidher mill-kopja tas-"service agreement" hawn anness
dokument A .
Bl-ispejjeż komprizi dawk tal-preżenti, tal-ittra uffiċjali tas16 ta' Ottubru, 1997, it-taxxa ETS fuq id-drittijiet
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professjonali u l-imgħax legali mid-data tal-ittra uffiċjali
kontra l-konvenut, minn issa nġunt għas-subizzjoni .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa illi
:
1.
L-ammont mitlub mhux dovut stante li ttalba attrici hija intendata fid-dritt u fil-fatt .
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri .
Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut li biha
eċċepixxa illi t-talba attriċi tinsab preskritta kwantu għal
bilanċ ta' Lm318.25 . Dan ai termini ta' l-artikolu 2156 talKodiċi Ċivili .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda mismugħa u d-dokumenti esebiti .
Rat il-verbal tagħha tat-22 ta' Marzu 2005 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta’ din il-kawża s-soċjeta' attriċi qed titlob li lkonvenut jiġi kkundannat iħallasha l-ammont indikat flavviż rappreżentanti bilanċ minn kont għas-servizz tattelephone fid-dar tal-konvenut għall-perijodu bejn l-1 ta'
Ottubru 1994 u l-20 ta' Jannar 1997 . Bl-eċċezzjoni
ulterjuri tiegħu1, il-konvenut eċċepixxa l-preskrizzjoni
kwinkwennali a tenur ta' l-artikolu 2156 tal-Kodiċi Ċivili .
Imma din il-kawża ġiet intavolata fl-1 ta' Lulju 1998 u
għalhekk ma kienux għadhom laħqu għaddew ħames snin
mill-eqdem data indikata fuq il-kont relattiv2 . Din leċċezzjoni qed tiġi għalhekk minnufih respinta .
Bl-eċċezzjoni oriġinali
ammont huwa dovut .
u ċioe' dik bin-numru
indirizz tal-konvenut3.

tiegħu l-attur qed jiċħad illi lJirriżulta illi l-linja indikata fl-avviż
552307 kienet ġiet installata flFid-depożizzjoni tiegħu jgħid illi

1

Tat-12 ta' Jannar 2001 a fol. 22 tal-proċess .
Dok. GM. 1 a fol 11 .
3
ara formula ta' l-applikazzjoni relattiva esebita a fol. 3 .
2
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huwa kien issalda l-kontijiet kollha li kellu pendenti massoċjeta' attriċi . Imma ma kienx f'pożizzjoni bl-ebda mod
jipprova l-pagament permezz ta' xi irċevuti jew mod ieħor .
Għall-kuntrarju, għas-soċjeta attriċi
dehru żewġ
rappreżentanti tagħha, Saviour Farrugia u Joseph
Debrincat li kkonfermaw illi l-ammont mitlub fl-avviż għadu
kollu dovut4 . L-itemized bill ippreżentata fit-8 ta' April
19995, tindika bilanċ pendenti ta' Lm410.05 . Fl-ittra
ippreżentata mis-soċjeta' attriċi6 hemm notament fuq ilfirma u timbru ta' Saviour Farrugia li jgħid illi fit-23 ta'
Diċembru 1998 sar pagament ta' Lm162.72 . Imma din iddiskrepanza ġiet imfissra minn Joseph Debrincat li spega
kif wara li lill-konvenut kien inqatagħlu s-servizz, dan ittelephone ingħata lill-allura Uffiċċju tas-Segretarju
Parlamentari għal Għawdex u bi żball dan il-pagament
kien ġie kreditat lill-konvenut, meta l-ħlas kien sar millistess uffiċċju7 .
Jirriżulta sodisfaċentement għalhekk illi l-ammont mitlub
f'dan l-avviż għadu kollu dovut u t-talba attriċi hija
ġustifikata .
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi filwaqt illi tiċħad
l-eċċezzjonijiet tal-konvenut, tilqa' t-talba attriċi u
tikkundanna lill-konvenut sabiex iħallas lis-soċjeta' attriċi
s-somma ta' erba' mija u ħames liri maltin u erbgħin
ċenteżmu (Lm405.40), rappreżentanti ammont dovut in
konnessjoni mas-servizz tat-telephone bin-numru 552307,
liema servizz kien ġie nstallat fil-fond Plot 54,Triq
Bingemma, Nadur, Għawdex.
Bl-ispejjeż u bl-interessi legali mid-data ta' dan l-Avviż
sad-data tal-pagament effettiv, kontra il-konvenut .

4

ara verbal a fol. 9 u xhieda ta' Joseph Debrincat a fol.18 .
a fol.11 .
6
Dok. GM. 1 a fol. 10 .
7
ara depożizzjoni ta' Joseph Debrincat a fol. 26 u dokti. JD. 1 u JD. 2 a
fol. 27, 28 .
5
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< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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