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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta ta' l-10 ta' Novembru, 2008
Rikors Numru. 1047/2008

Mediterranean Flower Products Limited.
-vsFlower Power (Sales) Limited, Dr. Andrew Borg
Cardona bħala l-Amministratur Proviżorju ta’ l-istess
soċjeta’ Flower Power (Sales) Limited u Jason
Sammut, Maria Sammut u Dr. Renzo Porsella-Flores u
l-Prokuratur Legali Luisa Tufigno kuraturi deputati
sabiex jirrappreżentaw lill-assenti Nathalie Sammut,
ilkoll bħala eredi tal-mejjet George Sammut.

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ta’ l-intimata Maria Sammut, ippreżentat fil-15
ta’ Ottubru, 2008, li permezz tiegħu talbet ir-revoka talmandat ta’ sekwestru msemmi.
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Rat ir-risposta ta’ l-imsemmija soċjeta’ kreditriċi fil-mandat,
ippreżentata fil-31 ta’ Ottubru, 2008.
Semgħet it-trattazzjoni ta’ l-abbli difensuri tal-partijiet.
Ikkunsidrat;
Illi r-rikorrenti qed tibbaża t-talba tagħha biex jiġi revokat
il-mandat fil-konfront tagħha minħabba li dan ħareġ kontra
tagħha bħala eredi tal-mejjet George Sammut. Jirriżulta li
George Sammut kien żewġha u kellha fil-konfront tiegħu
proċeduri ta’ separazzjoni li pero’ ma ntemmux minħabba
l-mewt tiegħu. Jirriżulta wkoll li l-werrieta tiegħu fil-fatt
huma uliedu u dan ġie ppruvat billi ġie esebit id-digriet
relattiv tas-Sekond’Awla tal-Qorti Ċivili.
Jidher li Sammut kien garanti solidali mas-soċjeta’ Flower
Power għall-ħlas tal-kirjiet tal-fond indikat fil-mandat u
allura meta miet is-soċjeta’ intimata ħarrket lil uliedu u lil
martu. Is-soċjeta’ intimata qed targumenta li r-rikorrenti
ġiet imħarrka bħala ko-parteċipi fil-komunjoni ta’ l-akkwisti
bejnha u żewġha u allura xorta waħda hija tenuta tħallas
minn dik il-komunjoni jekk jirriżulta li hemm xi djun
magħha (tal-komunjoni).
Għandu jingħad illi dawn il-proċeduri huma ta’ natura
sommarja u għalhekk il-Qorti trid tiddeċiedi fuq dak li
jidhrilha prima facie mingħajr ma tidħol f’wisq dettall dwar
il-vertenza li jkun hemm bejn il-partijiet. Għalhekk fil-każ in
eżami jidher ċar għall-Qorti li r-rikorrenti ġiet ċitata ħażin
fil-mandat għaliex hija ma hijiex eredi ta’ George Sammut.
Għalhekk it-talba tagħha hija ġustifikata għaliex ma
huwiex raġonevoli li jibqa’ fis-seħħ fil-konfront tagħha kif
ċitata (sub-inċiż f ta’ l-Artiklu 836). Il-Qorti m’hijiex ser
tikkummenta (għaliex lil hinn mill-kwistjoni preżenti) dwar
jekk hijiex debitriċi potenzjali bħala ko-parteċipi filkomunjoni ta’ l-akkwisti jew taħt xi vesti oħra.
Fl-istess ħin il-Qorti ma tirriskontra ebda malizja da parti
tas-soċjeta’ intimata li ma kellha ebda informazzjoni dwar
l-eredita’ tad-debitur u anke jekk setgħet għamlet ir-riċerki
relattivi wieħed jifhem li ħafna drabi dawn il-mandati jsiru
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b’ċerta urġenzja għal raġunijiet ċari. Għalhekk il-Qorti ma
hijiex ser tordna ħlas ta’ penali.
Għaldaqstant il-Qorti tilqa’ t-talba tar-rikorrenti u
tirrevoka l-mandat imsemmi fil-konfront tagħha biss
iżda naturalment iżżommu ferm fir-rigward tal-partijiet
l-oħra; u tiċħad it-talbiet l-oħra. Spejjeż ta’ dawn ilproċeduri jkunu bla taxxa bejn il-partijiet.
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