Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta tat-12 ta' Marzu, 2008
Citazzjoni Numru. 191/2005

Kawża Nru: 13
Bank of Valletta p.l.c.
-vsDottor Joseph Mifsud.

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fit-23 ta’ Frar, 2005 li
permezz tagħha s-soċjeta’ attriċi ppremettiet:
Illi s-soċjeta’ attriċi kkonċediet faċilitajiet bankarji lillkonvenut Dottor Joseph Mifsud;
Illi s-soċjeta’ attriċi tinsab kreditriċi tal-konvenut Dottor
Joseph Mifsud fis-somma ta’ ħamest elef, tmien mija u
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wieħed u sebgħin Lira Maltin u sitta u erbgħin ċenteżmu
(Lm5,871.46) bilanċ għad-debitu fil-Credit Card Loan
Account ta’ Dottor Joseph Mifsud mal-Bank of Valletta
p.l.c. (Dok. “A”) flimkien ma’ l-imgħax ulterjuri mit-28 ta’
Diċembru, 2004 sad-data ta’ l-effettiv pagament;
U li l-konvenut ġie nterpellat permezz ta’ ittra uffiċjali datat
7 ta’ Novembru, 2003 li kopja tagħhom qegħda tiġi hawn
esebita u mmarkata Dok. “B”, sabiex iħallas id-dejn fuq
imsemmi, iżda dan baqa’ inadempjenti.
Jgħid il-konvenut għaliex m’għandhiex din il-Qorti għarraġunijiet fuq imsemmija:
(1)
Tikkundanna lil Dottor Joseph Mifsud iħallas
lis-soċjeta’ attriċi s-somma ta’ ħamest elef, tmien mija u
wieħed u sebgħin Lira Maltin u sitta u erbgħin ċenteżmu
(Lm5,871.46) bilanċ għad-debitu fil-Credit Card Loan
Account ta’ Dottor Joseph Mifsud mal-Bank of Valletta
p.l.c. (Dok. “A”) flimkien ma’ l-imgħax ulterjuri mit-28 ta’
Diċembru, 2004 sad-data ta’ l-effettiv pagament.
Bl-ispejjeż kompriżi dawk ta’ l-ittri uffiċjali datata 7 ta’
Novembru, 2003 mibgħuta lill-konvenut, li huwa nġunt
minn issa sabiex jidher għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni tas-soċjeta’ attriċi maħlufa millProkuratur Legali Joseph Zammit u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet, ippreżentata fil-5 ta’ Mejju,
2005, li permezz tagħha l-konvenut eċċepixxa:
Illi t-talba tas-soċjeta’ attriċi hija nfondata fil-fatt u fid-dritt u
għandha tiġi miċħuda bl-ispejjeż kontra s-soċjeta’ attriċi;
Illi l-Credit Card Loan Account imsemmi fiċ-ċitazzjoni tassoċjeta’ attriċi ngħatat lill-konvenut bħala ringrazzjament
talli l-konvenut għażel lis-soċjeta’ attriċi biex jiddepożita
somom kbar ta’ flus f’isem il-Gvern ta’ Malta u f’isem lUniversita’ ta’ Malta;
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Illi l-konvenut qatt ma għamel it-transazzjonijiet li jidhru flistatements tal-Credit Card Loan Account (hawn annessi
u mmarkati bħala Dok. ‘JM1’ sa Dok. ‘JM3’) bħala xiri ta’
fuel mingħand l-pompi tad-ditti ESSO, FINA u Shell mit-18
ta’ Diċembru tas-sena 2001 ’il quddiem;
Illi l-konvenut lanqas kien fil-pajjiżi fejn saru ttransazzjonijiet li s-soċjeta’ attriċi qegħda titlob ħlas
tagħhom fid-dati ndikati fl-istatements, kif jiġi ppruvat waqt
is-smigħ tal-każ;
Illi meta sar jaf b’dawn it-transazzjonijiet permezz ta’ listatements annessi, l-konvenut informa lis-soċjeta’ attriċi
minnufih;
Illi, effettivament, il-konvenut ma tilifx jew ġie misruq millCredit Card in kwistjoni u li hu użah b’mod normali u
prudenti. Li ġara, ħaġa assolutament mhux fil-kontroll
tiegħu, li xi persuna li tħallset bl-istess card irnexxielha
tikkupjaha u għamlet pagamenti abbużivi u lleċiti b’dik ilkopja;
Illi l-konvenut ma jistax ikun responsabbli għall-atti
kriminali ta’ terzi;
Illi inoltre, is-soċjeta’ konvenuta xorta kompliet tħallas ittransazzjonijiet li ma kinux magħmula mill-konvenut
nonostante li l-ammont qabeż il-Credit Card Limit ta’ elfejn
u ħames mitt lira Maltin (Lm2,500) mingħajr ma l-konvenut
ta l-approvazzjoni għal xi estenzjoni tal-Credit Card Limit
jew talab għal tali estenzjoni .
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut maħlufa u l-lista taxxhieda.
Rat l-atti proċesswali kompriżi l-verbali tas-seduti u lverbal tas-seduta tat-23 ta’ Jannar, 2008 li permezz
tagħha l-kawża tħalliet għas-sentenza wara li l-konvenut
naqas li jressaq il-provi tiegħu nonostante l-verbal
preċedenti.
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Ikkunsidrat;
Illi kif jidher ċar miċ-ċitazzjoni din hija kawża fejn issoċjeta’ attriċi qegħda titlob il-ħlas għal debitu fil-Credit
Card indikata ta’ l-istess konvenut. Da parti tiegħu lkonvenut eċċepixxa li huwa m’għamilx it-transazzjonijiet
indikati u qiegħed jallega li xi ħadd ikkopja l-Credit Card
tiegħu u użaha ndebitament.
Kif gia’ ingħad, għalkemm il-konvenut ingħata diversi
opportunitajiet iressaq il-provi tiegħu, huwa naqas li
jagħmel dan u għalhekk il-provi mressqa mill-bank attur
ma ġewx kontradetti, huma kredibbli, u l-Qorti ser tgħaddi
biex tilqa’ t-talbiet attriċi anke a bażi tad-dokumenti esebiti
li lanqas ma ġew kontradetti.
Għal dawn il-motivi l-Qorti tiċħad l-eċċezzjonijiet talkonvenut u tilqa’ t-talba attriċi billi tikkundanna lillkonvenut iħallas lis-soċjeta’ attriċi s-somma ta’
tlettax-il elf, sitt mija u sitta u sebgħin Euro u tnejn u
tmenin ċenteżmu (€13,676.82), u cioe’ l-ekwivalenti
tas-somma mitluba fiċ-ċitazzjoni, il-ħamest elef, tmien
mija u wieħed u sebgħin Lira Maltin u sitta u erbgħin
ċenteżmu (Lm5,871.46), bl-imgħaxijiet kif ukoll
mitluba.
L-ispejjeż jitħallsu mill-konvenut.

Moqrija.

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