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Bank of Valletta p.l.c.
Versus
John Paul Agius; Rita Bonello; Paul u Mary
miżżewġin Agius
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda tfittex li jintraddulha
flus mislufa. Billi sar ħlas waqt li kienet miexja l-kawża, ittalba issa hija biss għall-ispejjeż tal-kawża.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi b’żewġ kuntratti tas-16 t’Ottubru 2000
fl-atti tan-Nutar Mario Bugeja u b’kuntratt ieħor tal-5 ta’
Ġunju 2002 fl-atti tan-Nutar Pierre Cassar, is-soċjetà
attriċi kienet tat loan and overdraft facilities lill-konvenuti
John Paul Agius u Rita Bonello. Meta nfetħet il-kawża listess konvenuti kellhom jagħtu lill-attriċi, bħala bilanċ fuq
dawk il-faċilitajiet, ħdax-il elf, sitt mija u sebgħa u erbgħin
lira u tnejn u għoxrin ċenteżmu (Lm11,647.22), barra lPagna 1 minn 3
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imgħaxijiet ulterjuri mill-4 ta’ Jannar 2005 sa meta jsir ilħlas.
Bis-saħħa ta’ l-istess kuntratti l-konvenuti Paul u Mary
Agius kienu iggarantew favur l-attriċi u in solidum malkonvenuti l-oħrajn id-djun tal-konvenuti l-oħrajn.
Billi seħħew xi wħud mill-kondizzjonijiet stipulati fil-ftehim
għala d-dejn ikollu jintradd minnufih, u għalxejn sejħet lillkonvenuti b’żewġ ittri uffiċjali, it-tnejn tat-13 t’April 2004,
biex iroddu s-self, is-soċjetà attriċi fetħet din il-kawża u
talbet illi l-qorti:
1.
tgħid illi seħħew uħud mill-kondizzjonijiet stipulati filftehim għala d-dejn ikollu jintradd minnufih; u
2.
tikkundanna lill-konvenuti flimkiem in solidum iħallsu
lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ ħdax-il elf, sitt mija u sebgħa
u erbgħin lira u tnejn u għoxrin ċenteżmu (Lm11,647.22),
barra l-imgħaxijiet ulterjuri mill-4 ta’ Jannar 2005 sa meta
jsir il-ħlas.
Talbet ukoll l-ispejjeż, fosthom dawk ta’ l-ittri uffiċjali tat-13
t’April 2004 u tal-mandati kawtelatorji ippreżentati flimkien
maċ-ċitazzjoni.
B’nota tad-29 ta’ Diċembru 2005 is-soċjetà attriċi ċediet ittalba għas-sorte iżda żammet it-talba għall-ispejjeż billi
sar ħlas wara li kienet infetħet il-kawża.
Il-konvenuti, għalkemm notifikati bl-atti u bl-avviż tassmigħ tal-kawża, ma ressqux eċċezzjoniiet fiż-żmien li
tagħti l-liġi, u lanqas dehru għas-smigħ.
Il-qorti rat illi d-dikjarazzjoni maħlufa mill-P.L. Joseph
Zammit tagħmel prova illi tassew seħħew uħud millkondizzjonijiet stipulati fil-ftehim bejn il-partijiet għala ddejn kellu jitħallas minnufih, fosthom billi l-konvenuti
naqsu milli jagħmlu ħlasijiet fiż-żmien miftiehem u naqsu
milli jwettqu obbligazzjonijiet oħra li ntrabtu bihom, u wkoll
billi kien hemm bdil materjali fiċ-ċirkostanzi tal-konvenuti li
qiegħed f’perikolu jew laqat ħażin il-possibbiltà tal-ħlas
tad-dejn. Rat ukoll illi, qabel ma fetħet il-kawża, is-soċjetà
attriċi sejħet lill-konvenuti, b’ittri uffiċjali li kienu notifikati
lilhom, biex iħallsu, iżda l-konvenuti baqgħu ma ħallsux
sakemm infetħet il-kawża.
Għalhekk it-talba għall-ħlas ta’ l-ispejjeż hija ġustifikata.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tikkundanna lillkonvenuti flimkien in solidum iħallsu l-ispejjeż kollha talkawża.
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