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Seduta tas-27 ta' Ottubru, 2009
Citazzjoni Numru. 469/2005

Lombard Bank Malta p.l.c.
Versus
Shield Services Limited bħala debitur ewlieni u Mark u
Michelle konjuġi Randon bħala garanti solidali
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda titlob illi s-soċjetà
konvenuta bħala debitur ewlieni u l-konvenuti l-oħrajn
bħala garanti in solidum iroddu tnax-il elf u sebgħa u
tmenin lira u sitta u tletin ċenteżmu (Lm12,087.36), daqs
tmienja u għoxrin elf, mija u ħamsa u ħamsin euro u
sebgħa u disgħin ċenteżmu (€28,155.97), bilanċ ta’ self u
mgħaxijiet maħduma sal-10 ta’ Mejju 2005. Il-garanti
kienu ntrabtu in solidum li jagħmlu tajjeb għal dan id-dejn
sa għaxart elef lira (Lm10,000), daqs tlieta u għoxrin elf,
mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin ċenteżmu
(€23,293.73), barra l-imgħaxijiet u l-ispejjeż.
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L-attriċi qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż ġudizzjarji, fosthom
dawk tal-ittra uffiċjali tas-16 t’April 2004, u magħduda
wkoll it-taxxa fuq il-valur miżjud fuq id-drittijiet
professjonali, u l-imgħaxijiet mill-11 ta’ Mejju 2005 sa
meta jsir il-ħlas.
Il-konvenuti, għalkemm notifikat bl-atti u bl-avviż tassmigħ, la ressqu eċċezzjonijiet u lanqas dehru għassmigħ tal-kawża, u lanqas għamlu sottomissjonijiet bilmiktub għalkemm ingħataw żmien għalhekk kif igħid u jrid
l-art. 158(10) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili.
Mix-xiehda mressqa mill-attriċi jidher illi tassew illi ssoċjetà konvenuta bħala debitur ewlieni għandha tagħti
daqskemm mitlub fiċ-ċitazzjoni. Billi iżda mill-istatement
esebit mill-attriċi bħala dok. B1 jidher illi mis-somma
mitluba ħames mija u sebgħa u disgħin lira u erbgħa u
tletin ċenteżmu (Lm597.34) huma mgħaxijiet, u l-kapital
misluf għalhekk jiġi ħdax-il elf, erba’ mija u disgħin lira u
żewġ ċenteżmi (Lm11,490.02), u l-garanti jagħmlu tajjeb
għall-kapital biss sa għaxart elef lira (Lm10,000), irresponsabbiltà tal-garanti hija limitata għal għaxart elef lira
(Lm10,000) kapital u ħames mija u sebgħa u disgħin lira u
erbgħa u tletin ċenteżmu (Lm597.34) mgħaxijiet, b’kollox
għaxart elef, ħames mija u sebgħa u disgħin lira u erbgħa
u tletin ċenteżmu (Lm10,597.34) – daqs erbgħa u għoxrin
elf, sitt mija u ħamsa u tmenin euro u sittax-il ċenteżmu
(€24,685.16) – barra l-imgħaxijiet mill-11 ta’ Mejju 2005.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tikkundanna lis-soċjetà
konvenuta tħallas lill-attriċi tmienja u għoxrin elf, mija u
ħamsa u ħamsin euro u sebgħa u disgħin ċenteżmu
(€28,155.97), flimkien mal-imgħaxijiet u l-ispejjeż mitluba
fiċ-ċitazzjoni, u tikkundanna lill-konvenuti konjuġi Randon
bħala garanti in solidum mad-debitur ewlieni iħallsu listess dejn sa erbgħa u għoxrin elf, sitt mija u ħamsa u
tmenin lira u sittax-il ċenteżmu (€24,685.16), barra limgħaxijiet mill-11 ta’ Mejju 2005 u l-ispejjeż.
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