Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-22 ta' Ottubru, 2009
Avviz Numru. 14/1998/1

Maltacom plc. u b'digriet tal-5
ta' Diċembru 2007, il-ġudizzju
ġie trasfuż f'isem Go plc minn
Maltacom plc
vs
Nazzareno Gauci u b'digriet tal11 ta' Gunju 1999 a fol. 10, Cecil
Paul Farrugia ġie kjamat fil-kawża.

Il-Qorti,
Rat l-Avviż li permezz tiegħu s-soċjeta' attriċi talbet lillkonvenut jgħid għaliex m’għandux jiġi kkundannat minn
din il-Qorti sabiex iħallasha s-somma ta' seba’ mija u
dsatax-il lira maltija u seba’ ċenteżmi (Lm719,07),
rappreżentanti ammont dovut in konnessjoni man-numru
tat-telefon 561481 liema servizz ġie nstallat fil-fond 52,
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Ulysses Str, Marsalforn, Għawdex skond ma kif jidher
mill-kopja tas-“survice agreement” hawn anness
Dokument A;
Bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-preżenti, tal-ittri uffiċjali, tad9 ta’ Ġunju 1997 u tas-17 ta’ Ottubru 1997 t-taxxa ETS
fuq id-drittijiet professjonali u l-imgħax legali mid-data talittra uffiċjali kontra l-konvenut, minn issa nġunt għassubizzjoni.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijet tal-konvenut li eċċepixxa illi:
1.
fil-fatt.

Illi d-domandi attriċi huma nfondati fid-dritt u

2.
Illi l-istallazzjoni u kull ftehim magħmul millesponenti mal-Korporazzjoni Telemalta sar unikament
f’isem u fl-interss ta’ Cecil Paul Farrugia.
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri.
Rat id-digriet tagħha tal-11 ta' Gunju 1999 fejn fuq talba
tal-konvenut mhux opposta, ġie kjamat fil-kawża Cecil
Paul Farrugia.
Rat in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-kjamat fil-kawża li biha
eċċepixxa illi:
1.
Preliminarjament il-konvenut qatt ma rċieva
l-ebda ittra legali interpellatorja jew ittra uffiċjali rigward
dan il-kreditu u ġie notifikat b’dan l-avviż f’Jannar tal-2007,
għalhekk, l-allegazzjonijiet kontrih f’din il-kawża huma
preskritti skond il-liġi;
2.
Illi mingħajr preġudizzju għal l-ewwel
eċċezzjoni, l-istess konvenut qatt ma kien debitur versu ssoċjeta’ attriċi għas-somma ta’ Lm719,07, liema ammont
ta’ kreditu lanqas jirriżulta mill-avviż;
3.
Illi ma hemm l-ebda konnessjoni mall-istess
konvenut ma’ dawn l-arretrati kif jista’ jiġi dedott mill-istess
dokument ‘A’ fejn jidher ċar illi l-klijent tas-soċjeta’ attriċi
f’dan il-każ kien Nazzareno Gauci.
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Għaldaqstant it-talbiet tas-soċjeta’ attriċi għandhom jiġu
respinti.
Salvi eċċezzjonijiet oħra jekk ikun il-każ.
Bl-ispejjeż kontra tagħha.
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda mismugħa u d-dokumenti esebiti.
Rat il-verbal tagħha tas-19 ta' Gunju 2009 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza.
Ikkunsidrat:
Illi permezz ta’ din il-kawża s-soċjeta' attriċi qed titlob li lkonvenut jiġi kkundannat iħallasha l-ammont imsemmi flavviż, rappreżentanti bilanċ minn kont għas-servizz tattelephone fil-fond indikat fl-Avviż għall-perijodu bejn l-1 ta'
Ottubru 1994 u l-4 ta' April 1998. 1
Bl-eċċezzjonijiet tiegħu il-konvenut qed jiċħad illi l-ammont
huwa dovut u dan għaliex jikkontendi illi kull ftehim
magħmul minnu mal-korporazzjoni Telemalta (illum Go
plc) kien sar unikament f'isem u fl-interess ta' Cecil Paul
Farrugia, In vista għalhekk ta' dawn l-eċċezzjonijiet, kien
ġie kjamat fil-kawża l-imsemmi Cecil Paul Farrugia, li minn
naħa tiegħu, apparti li jeċċepixxi l-preskrizzjoni, jiċħad illi
xi parti min dan il-kont huwa dovut minnu, billi kif anke
jirriżulta mill-istess Dokument "A" anness ma' l-Avviż, ilklijent tas-soċjeta' attriċi fir-rigward tan-numru tattelephone in kwistjoni, kien il-konvenut .
Il-konvenut innifsu baqa' qatt ma xehed. Imma l-kjamat filkawża spjega li huwa kien kera l-fond indikat fl-Avviż
mingħand il-konvenut għal perijodu ta' madwar tliet snin.
Matul dan il-perijodu il-ħlas tal-kontijiet tat-telephone
installat f'dak il-fond kien jagħmlu lill-konvenut, u qatt lis-

1

Ara Dok. JD 1 a fol. 15 -16 tal-process .
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soċjeta' attriċi direttament. Ma jafx pero' jekk l-attur da
parti tiegħu kienx jgħaddi dawn il-flus lis-soċjeta' attriċi.
Għas-soċjeta attriċi deher ir-rappreżentant tagħha fissezzjoni ta' l-accounts f'Għawdex Joseph Debrincat, li
kkonferma illi l-ammont mitlub fl-avviż għadu kollu dovut.2
L-itemized bill ippreżentata fl-14 ta' Gunju 20013, tindika
bilanċ pendenti ta' Lm782.53, għalkemm ir-removal form
datata l-4 ta' Frar 1997 tindika ammont bilanċjali ta'
Lm719.07, li huwa appuntu l-ammont mitlub f'dan l-Avviż.4
Fir-rigward ta' l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni mressqa millkjamat fil-kawża jrid jingħad mill-ewwel illi din trid tiġi
respinta, għax kif intqal mill-Qorti ta' l-Appell Inferjuri f'każ
simili, "Hi liġi li l-Qorti ma tistax ex officio tagħti effett għallpreskrizzjoni jekk din ma tiġix eċċepita mill-parti
interessata (artikolu 2111). Li jfisser li l-Qorti ma
għandhiex toqgħod tfittex biex tara jekk għal każ hix
applikabbli xi preskrizzjoni partikolari li ma tkunx ġiet
indikata b'mod ċar u espliċitu minn min jinvokaha." 5 Filkaż in eżami, ġara proprju hekk, għax il-kjamat fil-kawża
ma indikax liema preskrizzjoni kienet applikabbli għalih.
Madankollu l-eċċezzjoni l-oħra ta' l-istess kjamat filkawża, tidher li hija ġustifikata, għaliex kif irriżulta midDokument "A" anness ma' l-Avviż,6 il-klijent tas-soċjeta'
attriċi li ffirma l-kuntratt għall-istallazzjoni ta' l-linja tattelephone bin-numru 561481, kien u baqa' l-konvenut
Reno Gauci, għalkemm il-kontijiet għall-konvenjenza biss
tal-klijent kellhom jintbagħtu "c/o Mr. C. P. Farrugia,
Yellow Rocks, 52 Ulysses St. Marsalforn." Il-kjamat filkawża qatt ma ħie rikonoxxut minfloku bħala l-klijent firrigward ta' din il-linja tat-telephone, u għalhekk hemm lok
li dan jiġi liberat mill-osservanza tal-ġudizzju.

2

ara xhieda tieghu a fol.14 tal-process .
Dok. JD 1 a fol. 15 – 16 .
4
a fol. 23 tal-process .
5
ara kollez. Vol. XXXIII p.1 p 481 u Francis Bugeja noe vs Indria
Mercieca: Appell 29.5.2000, icciati favorevolment fil-kawza Maltacom plc
vs Paul Piscopo, deciza fil-5.7.2006
6
a fol. 2 tal-process .
3
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F'tali ċirkostanzi, jirriżulta sodisfaċentement illi l-ammont
mitlub f'dan l-avviż għadu kollu dovut u t-talba attriċi hija
ġustifikata, imma fil-konfront biss tal-konvenut.
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tiċħad
l-eċċezzjonijiet tal-konvenut u tillibera lill-kjamat fil-kawża
mill-osservanza tal-ġudizzju, tilqa' t-talba attriċi u
tikkundanna lill-konvenut sabiex iħallas lis-soċjeta' attriċi
s-somma ta' seba' mija u dsatax-il lira maltija u seba'
ċenteżmi (Lm719.07), ekwivalenti llum għal elf sitt mija
ħamsa u sebgħin ewro u tlieta u erbgħin ċenteżmu
(EUR1675.43), rappreżentanti ammont dovut in
konnessjoni mas-servizz tat-telephone bin-numru 561481,
liema servizz kien ġie nstallat fil-fond 52, Triq Ulisse,
Marsalforn, Għawdex.
Bl-ispejjeż u bl-interessi legali mid-data ta' dan l-Avviż
sad-data tal-pagament effettiv, kontra il-konvenut.

< Sentenza Finali >
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