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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Frar, 2007
Citazzjoni Numru. 201/1994/1

Saviour Farrugia uffiċjal inkarigat
mit-Taqsima ta' l-arretrati għan-nom
u in rappreżentanza tal-Korporazzjoni Telemalta .
vs
Carmel Muscat .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur nomine, wara li
ppremetta illi :
Illi skond ir-regolamenti viġenti u l-ftehim ta' kera u servizz
ta' telefon bejn il-partijiet hawn anness a Dok A, ilkonvenut għandu jagħti lill-attur nomine s-somma ta' elf u
dsatax-il lira u erbgħa u sebgħin ċenteżmi (Lm1019.74)
dovuti in konnessjoni mas-servizz tat-telefon numru
556909 (ħamsa ħamsa sitta disgħa zero disgħa), liema
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telefon kien ġie stallat fl-indirizz 11, Fatima Street, Nadur ,
u
Illi dan l-ammont jikkonsisti fil-kera għas-servizz u
telefonati lokali u għal barra kif ukoll fi spejjeż oħra indikati
fil-prospett dettaljat a Dokument B, u ,
Illi minkejja interpellat iħallas il-kont dovut, il-konvenut
baqa' inadempjenti .
Talab lill-konvenut jgħid għaliex m’għandux jiġi dikjarat u
deċiż minn din il-Qorti :
1.
Tikkundannah iħallas lill-attur nomine ssomma ta' elf u dsatax-il lira u erbgħa u sebgħin ċenteżmi
(Lm1019.74c) dovuti bħala kera, servizz u spejjeż oħra in
konnessjoni mat-telefon numru 556909 skond il-prospett
esebit a Dokument B, kollox kif intqal fuq u għar-raġunijiet
premessi .
Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittri Ufficjaali tat-13 ta' Frar
1988, tat-13 ta' Lulju 1990 tal-mandat ta' Qbid 622/93 u blimgħaxijiet mid-data ta' kontijiet relattivi kontra l-konvenut
li jibqa' nġunt għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur nomine minnu
maħlufa .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa illi
:
1.
Illi preliminarjament dina ċ-ċitazzjoni hija
monka u nulla u dana peress illi la ċ-ċitazzjoni u lanqas ddikjarazjzoni akkompanjanti ma fihom indikazzjoni talQorti fejn l-istess ċitazzjoni ġiet preżentata ;
2.
Illi preliminarjament ukoll l-istess attur
irid jipprova r-rappreżentanza li huwa għandu talKorporazzjoni Telemalta, prova li ma tirriżultax mill-atti talistess kawża ;
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3.
Illi mingħajr l-ebda preġudizzju għal
premess, l-azzjoni odjerna hija preskritta a terminu talArtikolu 2148 (f) tal-Kodiċi Ċivili ;
4.
Illi fil-mertu ma huwa dovut l-ebda
ammont mill-konvenut lill-korporazzjoni "TeleMalta" ;
5.
Salvi eċċezzjonijiet oħra fid-dritt u fil-fatt
.
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-istesss konvenut minnu
maħlufa .
Rat il-verbal tal-legali tal-konvenut tas-7 ta' Marzu 1995
fejn irtira l-ewwel żewġ eċċezzjonijiet tiegħu .
Rat is-sentenza preliminari tagħha ta' l-24 ta' Marzu 2000
dwar l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni .
Rat il-verbal tagħha tat-28 ta’ Ġunju 2006 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda prodotti u d-dokumenti esebiti .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta’ din il-kawża l-attur nomine qed jitlob
mingħand il-konvenut, il-ħlas ta' diversi kontijiet in
konnessjoni mas-servizz tat-telephone numru 556909, li
kien ġie installat fir-residenza tieghu . Il-konvenut illimita
ruħu li jikkontesta din it-talba fuq il-mertu, sempliċement
billi jikkontendi illi m'għandu jagħti xejn lill-attur nomine .
Għal xi raġuni jew oħra, l-konvenut baqa' qatt ma ta ddepożizzjoni tiegħu f'din il-kawża, minkejja s-snin kollha li
ilha tiġi differita għall-provi . Imma mill-kontro-eżami
magħmul mill-legali tiegħu lir-rappreżentant ta' l-attur
nomine, jidher illi qed jallega illi l-linja tat-telephone tiegħu
kienet qed tiġi tampared . Dwar dan pero' baqa' qatt ma
ressaq ebda prova . Anzi jirriżulta mill-istess depożizzjoni
ta' Joseph Azzopardi, impjegat ta' l-attur nomine u l-unika
xhud li deher f'din il-kawża, illi mill-investigazzjonijiet li
huwa għamel fil-file relattiv, ma jirriżultax illi l-konvenut
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qatt għamel xi complaint dwar dan . L-unika ħaġa li
għamel kien illi malli rċieva l-kont in kwistjoni, talab illi
jitneħħa s-servizz mogħti b'dik il-linja tat-telephone1 .
Minn naħa l-oħra hemm prova dokumentata tajba
biżżejjed, u spjegata fid-dettal mill-istess xhud, illi tindika
kif inħadem il-kont li tiegħu qed jintalab il-ħlas permezz
tal-kawża preżenti . Dan kien jinkorpora l-kera tas-servizz
u diversi overseas calls2 .
Għaldaqstant ma jibqa' ebda raġuni valida għaliex it-talba
attriċi m'għandhiex tintlaqa' .
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi filwaqt illi tiċħad
ukoll l-eċċezzjoni tal-konvenut fil-mertu, tilqa' t-talba attriċi
u tikkundanna lil-konvenut sabiex iħallas lill-attur nomine
s-somma ta' elf u dsatax-il lira maltija u erbgħa u sebgħin
ċenteżmu (Lm1019.74) rappreżentanti l-kera, servizz u
spejjeż oħra in konnessjoni mat-telephone numru 556909
.
Bl-ispejjeż, inklużi dawk tas-sentenza preliminari tagħha
ta' l-24 ta' Marzu 2000, u ta' l-ittri uffiċċjali tat-13 ta' Frar
1988, tat-13 ta' Lulju 1990 u tal-Mandat ta' Qbid numru
622/1993, u bl-imgħaxijiet mid-data tal-kontijiet relattivi,
kollox kontra l-istess konvenut .

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

1

Ara depożizzjoni ta' Joseph Azzopardi a fol. 49 tal-process .
ibid. a fol. 48 – 51 ; 58 – 59 ; 61 - 62 u dokti.: JA 1 sa JA 5 a fol. 52 56 u JA 1 sa JA 3 a fol. 64 - 66, u prospett Dok. B anness maċċitazzjoni .
2
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