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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta tas-6 ta' Frar, 2008
Citazzjoni Numru. 2475/2000/1

Kawża Nru: 13
Ċit Nru: 2475/00 JA.

George Zammit.
-vsAngelic Mifsud u martu Monica Mifsud.

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fl-20 ta’ Novembru,
2000 li permezz tiegħu l-attur ippremetta:
Illi l-konvenuti għandhom iħallsu lill-attur is-somma ta’ tlett
elef, tmien mija u tlieta u sittin Lira Maltija u disgħa u sittin
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ċenteżmu (Lm3,863.69) liema somma tirrappreżenta in
kwantu għal elfejn, erba’ mija u sitta u disgħin Lira Maltija
(Lm2,496) ammont ta’ flus mislufa lill-konvenuti, u in
kwantu għal elf, tliet mija u sebgħa u sittin Lira Maltija u
disgħa u sittin ċenteżmu (Lm1,367.69), bilanċ mhux
imħallas minn prezz ta’ merkanzija mibjugħa u
kkonsenjata, fuq ordni ta’ l-istess konvenuti;
U illi inkwantu għas-self ta’ elfejn, erba’ mija u sitta u
disgħin Lira Maltija (Lm2,496), il-konvenuti kienu
avvanzaw ċekk maħruġ mis-soċjeta’ Power Centre
Limited, iżda dan iċ-ċekk ġie ritornat bil-kummenti “refer to
drawer” u qed jiġi hawn esebit bħala Dok. ‘A’;
U illi dan id-dejn huwa ċert, likwidu u dovut u għalkemm
interpellati, anke uffiċjalment, il-konvenuti baqgħu
inadempjenti;
U illi fil-fehma ta’ l-attur, il-konvenuti m’għandhomx
eċċezzjoni valida x’jagħtu kontra din l-azzjoni;
U illi għall-finijiet ta’ l-Artikolu 167 et sequitur tal-Kodiċi ta’
l-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili qiegħed jiġi hawn
anness affidavit ta’ l-attur u mmarkat bħala Dok. ‘B’;
Jgħidu l-konvenuti għaliex, għar-raġunijiet premessi,
m’għandhiex din l-Onorabbli Qorti:
(1)
Tgħaddi għas-sentenza bid-dispensa tassmigħ tal-kawża a tenur ta’ l-Artikolu 167 tal-Kodiċi ta’ lOrganizzazzjoni u Proċedura Ċivili; u
(2)
Tikkundanna lill-konvenuti jħallsu lill-attur issomma minnhom dovuta ta’ tlett elef, tmien mija u tlieta u
sittin Lira Maltija u disgħa u sittin ċenteżmu (Lm3,863.69)
liema somma tirrappreżenta in kwantu għal elfejn, erba’
mija u sitta u disgħin Lira Maltija (Lm2,496) ammont ta’
flus mislufa lill-konvenuti, u inkwantu għal elf, tliet mija,
sebgħa u sittin Lira Maltija u disgħa u sittin ċenteżmu
(Lm1,367.69), bilanċ mhux imħallas minn prezz ta’
merkanzija mibjugħa u kkonsenjata, fuq ordni ta’ l-istess
konvenuti.
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Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta’ l-ittra uffiċjali ta’ l-24 ta’ Mejju,
2000 u tal-mandati ta’ sekwestru, qbid u inibizzjoni binnumri 3891/00, 3890/00 u 3889/00 rispettivament, u blimgħaxijiet legali mid-data ta’ l-istess ittra uffiċjali kontra lkonvenuti li huma minn issa nġunti għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attur maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat id-digriet tat-12 ta’ Diċembru, 2000 illi permezz tiegħu
l-konvenuti ġew awtorizzati jippreżentaw nota ta’ leċċezzjonijiet.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet ippreżentata fid-29 ta’
Diċembru, 2000 li permezz tagħha l-konvenuti eċċepew:
Illi t-talbiet attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u
għandhom jiġu riġettati bl-ispejjeż kollha kontra l-attur ilgħaliex:
a.
Preliminarjament illi l-eċċipjenti m’humiex illeġittimi kontraditturi f’din l-istanza l-għaliex qatt ma
kellhom l-ebda relazzjonijiet ma’ l-attur fil-kwalita’ tagħhom
proprja;
b.
In linea preliminari wkoll u mingħajr
preġudizzju għas-suespost illi l-ewwel talba attriċi, fiha
nnifisha kif fuq intqal, infondata fil-fatt u fid-dritt, tirrasenta
abbuż serju fil-proċess ġudizzjarju u l-eċċipjenti minn issa
qegħdin jitolbu li din l-Onorabbli Qorti tapplika fil-konfront
ta’ l-attur dawk is-sanzjonijiet kontemplati mil-liġi għal
spergur;
c.
In subordine u mingħajr preġudizzju għassuespost l-eċċipjenti fil-kwalita’ tagħhom proprja, qatt ma
kellhom l-ebda relazzjonijiet ma’ l-attur;
d.
Illi kien hemm relazzjonijiet biss bejn l-attur u
s-soċjetajiet kummerċjali minnu rappreżentanti Ocean
Way Limited u Donnington Shipping Limited u s-soċjeta’
kummerċjali Power Centre (Malta) Limited, illum
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Zachrome Limited, li tagħha l-eċċipjenti Angelic Mifsud
huwa direttur;
e.
Illi l-eċċipjenti fil-kwalita’ tagħhom proprja
m’humiex debituri ta’ l-attur u/jew ta’ xi soċjeta’ minnu
rappreżentata u m’għandhom jagħtuh xejn;
f.
Illi s-soċjeta’ Zachrome Limited, gia’ Power
Centre (Malta) Limited m’humiex debitriċi la ta’ l-attur u
lanqas ta’ xi soċjeta’ minnu rappreżentata u m’għandha
tagħtih xejn, u fil-fatt huma l-attur u s-soċjetajiet
kummerċjali minnu rappreżentati li huma debituri filkonfront tas-soċjeta’ Zachrome Limited.
Salvi eċċezzjonijiet oħra.
Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti maħlufa u l-lista taxxhieda.
Rat in-nota ta’ l-osservazzjonijiet ta’ l-attur.
Rat illi l-konvenuti għalkemm
jirrispondu, naqsu li jagħmlu dan.

mogħtija

l-fakolta’

Rat l-atti proċesswali kompriżi l-verbali tas-seduti li saru
quddiem l-Assistent Ġudizzjarju u l-verbal tas-seduta ta’ l10 ta’ Ottubru, 2007 li permezz tiegħu l-kawża tħalliet
għas-sentenza wara li saret ir-rikostruzzjoni tal-proċess li
kien intilef fil-mori tal-kawża.
Ikkunsidrat;
Illi ma hemmx dubju li l-punt ta’ kontestazzjoni prinċipali
ta’ din il-kawża huwa jekk teżistix o meno relazzjoni
ġuridika bejn il-kontendenti billi l-konvenuti qed jinsistu fleċċezzjonijiet tagħhom li huma ma humiex personalment
tenuti jħallsu l-ammonti mitluba mill-attur għaliex ilkonvenut Angelic Mifsud innegozja miegħu f’isem issoċjetajiet imsemmija fiċ-ċitazzjoni u li tagħhom huwa
direttur.
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Il-Qorti tagħmilha ċara mill-ewwel li fir-rigward taċ-ċekk ta’
elfejn, erba’ mija u sitta u disgħin Lira Maltija (Lm2,496)
imsemmi fiċ-ċitazzjoni ma hemmx dubju li kien ġie mogħti
mill-attur lill-konvenut f’ismu proprju u allura ssarraf ukoll
minnu. Għalhekk żgur li l-konvenut b’ebda mod ma jista’
jiskaġuna ruħu minn din l-obbligazzjoni personalment. Kif
sewwa qal l-attur fin-nota ta’ osservazzjonijiet tiegħu lkonvenut għalkemm fid-depożizzjoni tiegħu quddiem lAssistent Ġudizzarju qal li jipproduċi dokumentazzjoni
biex jipprova li huwa dejjem innegozja f’isem xi waħda
minn dawn is-soċjetajiet, huwa qatt ma għamel dan. Il-fatt
li kien ser iħallas tramite waħda minn dawn is-soċjetajiet u
dan iċ-ċekk ma ssarrafx għaliex ma kienx hemm fondi
suffiċjenti
Fil-verita’ anke fir-rigward tal-bilanċ ta’ elf, tliet mija u
sebgħa u sittin Lira Maltija u disgħa u sittin ċenteżmu
(Lm1,367.69) il-konvenut matul il-kors tal-kawża qatt ma
ta spjegazzjoni verosimili u mill-kumpless tal-provi l-Qorti
tħoss li t-talba attriċi għandha wkoll tiġi milqugħa. Ilkonvenut hawnhekk daħħal fin-nofs soċjeta’ oħra – Galea
Brothers – u qatt ma ta spjegazzjoni ta’ kif din kellha
x’taqsam man-negozju tiegħu. Anzi l-Qorti tħoss li kien
hemm ċerti raġġiri da parti tiegħu biex jeludi dan id-debitu
u dan jgħodd ukoll għaċ-ċekk fuq riferit. Il-konvenut dejjem
deher personalment għan-negozju ma kellux jippretendi li
l-attur ikun jaf taħt liema vesti qed jagħmel dan. Hu
preżunt li allura kien qed jaġixxi personalment. Il-Qorti
tħoss ukoll li kollox ma’ kollox din il-kawża ma kellhiex
iddum daqshekk biex tiġi deċiża u dan parzjalment għaliex
sfortunatament meta waslet biex tiġi deċiża fis-sena 2005,
il-proċess oriġinali sparixxa.
Rigward il-konvenuta, din tħarrket billi koparteċipi filkomunjoni ta’ l-akkwisti u ma tressqet ebda prova li turi
mod ieħor.
Il-Qorti għaldaqstant filwaqt li tiċħad l-eċċezzjonijiet
tal-konvenuti tilqa’ t-talbiet attriċi (eċċetto l-ewwel
talba billi l-konvenuti tħallew jippreżentaw nota ta’ leċċezzjonijiet u għalhekk issa tastjeni milli tieħu
konjizzjoni tagħha) u tikkundanna lill-konvenuti
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jħallsu lill-attur is-somma ta’ tmint elef, disa’ mija,
disgħa u disgħin Euro u tmienja u disgħin ċenteżmu
(€8,999.98), (ossija tlett elef, tmien mija, tlieta u sittin
Lira Maltin u disgħa u sittin ċenteżmu {Lm3,863.69}
konvertiti għall-munita ta’ llum) bl-imgħaxijiet kif
mitluba. L-ispejjeż tal-kawża jitħallsu wkoll millkonvenuti.

Moqrija.

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