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MALTA

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

Seduta tas-7 ta' Dicembru, 2007
Avviz Numru. 21/2005

Grace Galea bħala manager u
In rapprezentanza ta' "The Eden Foundation"
vs
L-avukat Dottor Alfred Grech
Il-Qorti,
Rat l-Avviż li permezz tiegħu l-attriċi nomine talbet lillkonvenut jgħid għaliex m'għandux jiġi kkundannat li
jirrifondi lill-attriċi nomine s-somma ta' elf tmien mija u sitta
u għoxrin lira maltija u ħamsa u erbgħin ċenteżmu
(Lm1826.45c) rappreżentanti s-sorte u spejjeż tal-kawża
fl-ismijiet "Joseph Sultana -vs- Dr. Michael Caruana
nomine", Citaz. Nru. 3/1993 deċiża mill-Qorti tal-Maġistrati
(Għawdex) Superjuri fit-13 ta' Jannar 1994 – liema
ammont kien ġie depożitat f'idejk mill-intimat in kawtela
tad-drittijiet tal-attur f'dik l-istess kawża wara l-Mandat ta'
Impediment ta' Safar Nru. 309/91 fl-ismijiet 'Joseph
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Sultana vs Duncan Harvey Webb', u l-kontro mandat
relattiv nru. 317/1991. Dan peress illi inti inqast illi
tirrilaxxja dawn il-flus lill-attur f'dik il-kawża, Joseph
Sultana, u dan minn naħa tiegħu assenjata d-drittijiet
tiegħu naxxenti mill-ġudikat favur tiegħu permezz ta'
skrittura ta' ċessjoni tad-29 ta' Novembru 2001, liema
cessjoni ġiet notifikata lilek fit-termini tal-artikoli 1471 talKodiċi ċivili skond ittra uffiċjali tal-1 ta' Frar 2001.
Rat il-verbal tal-konvenut tas-16 ta' Novembru 2005 fejn
oppona t-talba, mingħajr pero' ma ppreżenta Nota ta' leċċezzjonijiet.
Rat il-verbal tagħha tas-25 ta' Ottubru 2007 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza.
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi
esebiti.

d-dokumenti

Rat ukoll l-atti tal-kawża ċitazzjoni numru 3/1993 fl-ismijiet
"Joseph Sultana vs Dr. Michael Caruana nomine" deċiża
minn din il-Qorti fil-kompetenza Superjuri tagħha fit-13 ta'
Jannar 1994, li kopja tagħhom ġiet allegata b'digriet
tagħha tal-25 ta' Ottubru 2007.
Ikkunsidrat:
Illi permezz ta' din il-kawża l-attriċi nomine qed titlob li lkonvenut jiġi kkundannat iħallasha l-ammonti ndikati flAvviż li jirrapreżentaw is-sorte, spejjeż u imgħaxijiet talkawża fuq indikata, liema flus kien fdalu f'idejh ċertu
Duncan Harvey Webb pendenti l-proċeduri ġudizzjarji li
kienu ttieħdu fil-konfront tiegħu mill-imsemmi Joseph
Sultana in konnessjoni ma' inċident awtomobilistiku, li fih
kienu nvoluti ż-żewġ partijiet.1 Ġara illi sabiex ikun jista'
jitneħħa impediment ta' safar li kien inħareġ kontra tiegħu,
dan Webb kien iddepożita l-ammont reklamat minn
Sultana f'idejn l-avukat tiegħu li nserta kien il-konvenut
preżenti. Meta ġew konklużi dawk il-proċeduri a favur ta'
Sultana, dan ippretenda li jitħallas mingħand l-avukat
1

Ara kopja ta' l-atti tal-kawża relattiva annessi ma' din il-kawża .
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Grech, imma dan baqa' inadempjenti.2 In segwitu Sultana
ddeċieda li jagħmel donazzjoni ta' dan il-kreditu lill-Eden
Foundation ta' Għawdex u għalhekk l-attriċi preżenti
Grace Galea, għan-nom ta' l-istess fundazzjoni,
pproċediet sabiex din id-darba tipprova tiġbor dawn il-flus
mingħand il-konvenut, l-ewwel bonarjament bl-ittra
uffiċċjali ta' l-1 ta' Frar 2001 u mbagħad permezz talkawża preżenti.
Il-konvenut qed jopponi t-talba imma baqa' qatt ma ta rraġunijiet tiegħu għaliex qed jagħmel hekk.
Wara li eżaminat ir-rendikont ta' l-ammont dovut anness
ma' dan l-Avviż,3 li jindika s-sorte, spejjeż u interessi
akkumulati in konnessjoni mal-kawża: "Sultana vs Dr.
Caruana nomine" fuq imsemmija, kif imqabbla mat-taxxa
uffiċċjali ta' d-drittijiet u spejjeż ta' l-istess kawża, kif
rilaxxjata mir-Reġistru, u ssib illi dan ir-rendikont huwa
korrett sad-data tal-preżentata ta' dan l-Avviż, ma jibqa'
ebda raġuni għaliex m'għandhiex tilqa' t-talba ta' l-attriċi
nomine.
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi tilqa' t-talba
attriċi u tikkundanna lill-konvenut sabiex iħallas lill-istess
attriċi nomine s-somma ta' tliet elef ħames mija u seba' liri
maltin u tnejn u tletin ċenteżmu (Lm3507.32)
rappreżentanti sorte, spejjeż u imgħaxijiet relattivi għallkawża: Citazzjoni Numru 3/1993 fl-ismijiet : "Joseph
Sultana vs Dr. Michael Caruana noe." deċiża minn din ilQorti fil-kompetenza Superjuri tagħha fit-13 ta' Jannar
1994, liema ammont kien ġie depożitat f'idejn il-konvenut
in kawtela tad-drittijiet ta' Joseph Sultana f'dik il-kawża, u
li l-konvenut baqa' jirrifjuta li jħallas.
Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta' l-ittra uffiċċjali ta' l-1 ta' Frar
2001, u ta' l-imgħaxijiet ulterjuri, mit-12 ta' Lulju 2005 saddata tal-pagament effettiv kontra l-istess konvenut.

2
3

ara affidavit ta' Joseph Sultana a fol. 3 tal-proċess .
Dok. a fol. 2 .
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