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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta ta' l-1 ta' Novembru, 2005
Rikors Numru. 700/2005

Carmelo sive Charles u Carmela sive Carmen konjuġi
Bonello
vs
Raymond u Silvana konjuġi Zammit
Il-Qorti:
Rat ir-Rikors imressaq fit-2 ta’ Awissu, 2005 li bih u għarraġunijiet hemm imfissra, r-rikorrenti talbu li l-Qorti
tissospendi l-eżekuzzjoni tal-kambjali msemmijin f’ittra
uffiċjali mibgħuta lill-istess rikorrenti fl-20 ta’ Lulju, 2005;
Rat it-Tweġiba mressqa mill-intimati miżżewġin Żammit
fid-29 ta’ Awissu, 2005, li biha, fl-ewwel lok, qalu li r-rikors
tal-miżżewġin Bonello ma jiswiex għaliex l-ittra uffiċjali
tagħhom ma saritx għall-finijiet tal-artikolu 253(e) tal-Kap
12, iżda biex jirrendu eżekuttiv il-kuntratt ta’ kostituzzjoni
ta’ dejn, għall-finijiet tal-artikoli 253(b) u 256(2) tal-Kap 12;
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Rat il-verbal tas-smigħ tal-lum dwar is-siwi tar-Rikors u lgħan tal-ittra uffiċjali tal-intimati;
Tqis li, kemm minn dak li ssemma’ fit-Tweġiba u kif ukoll
mill-kontenut innifsu tal-ittra uffiċjali in kwestjoni (Dok “A”),
il-ħsieb wara dik l-ittra uffiċjali ma kienx dak li jirrendi lkambjali eżekutivi, iżda li jirrendi eżekuttiv il-kuntratt ta’
Settembru, 2003;
Tqis li l-proċedura mibdija mir-rikorrenti tista’ titressaq biss
fil-każ fejn tkun qegħda tintalab iż-żamma ta’ eżekuzzjoni
ta’ kambjali u promissory notes maħruġin skond il-Kodiċi
tal-Kummerċ;
Tqis ukoll li l-ittra uffiċjali ma kellhiex id-dikjarazzjoni li hija
stabilita mil-Liġi biex turi li kienet qegħda tintbagħat għallfinijiet tal-art. 253(e) tal-Kap 12;
Tiddikjara għalhekk, li l-azzjoni kif proposta ma hijiex
applikabbli għaċ-ċirkostanzi tal-każ u l-mertu ġie b’hekk
eżawrit malli ntwera mill-intimati l-ħsieb tagħhom wara lħruġ tal-imsemmija ittra uffiċjali;
Illi, għall-finijiet tal-ispejjeż ta’ din il-proċedura, l-għaref
avukat tar-rikorrenti issottometta li r-rikorrenti kellhom
iressqu r-rikors minħabba li l-ittra uffiċjali ssemmi lkambjali u mhux biss il-kuntratt;
Tqis li, fid-dawl ta’ dak li ssemma’ aktar ‘il fuq, il-kontenut
u l-formalitajiet tal-ittra uffiċjali setgħu jindikaw l-għan veru
tagħha. Min-naħa l-oħra, billi jista’ jkun hemm xi dubju li littra uffiċjali, kif imfassla, setgħet toħloq il-biżgħa li leżekuzzjoni kienet qegħda tintalab dwar il-kambjali, irrikorrenti ressqu r-rikors biex, fiż-żmien utli, ma jsibux ma’
wiċċhom proċeduri eżekuttivi mibdija minħabba n-nuqqas
ta’ oppożizzjoni f’waqtha tagħhom;
Wara li qieset dawn iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, il-Qorti
qegħda tiddeċiedi billi:
Tiddikjara l-mertu eżawrit; u
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Tordna li l-ispejjeż tar-rikors jibqgħu bla taxxa bejn ilpartijiet.

Moqrija

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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