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FIT - TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
Ġudikatur: Dr Phyllis Aquilina LL.D.
Seduta ta’ nhar it-Tlieta 7 ta’ Frar, 2017

Talba Nru: 127/2016PA

Perfect Screen Printers Limited
vs
Cleaning & Security Services Limited

It-Tribunal,
Ra l-Avviż tat-Talba preżentat fil-5 ta’ April 2016 li permezz tiegħu s-soċjeta’
attriċi ppremettiet li hija tagħmel xogħhol ta’ printing u logos; li forniet lis-soċjeta’
konvenuta kwantita’ kbira ta’ flokkijiet b’logos ipprintjati fuq l-istess, u dan fuq inkarigu
tal-istess soċjeta’ konvenuta; li s-somma totali dovuta mis-soċjeta’ knvenuta ta’ dan linkarigu tammonga għal elfejn, sitt mija, disgħa u ħamsin Ewro, tnejn u sebgħin
ċenteżmu (€2,659.71ċ); li fl-4 ta’ Diċembru 2015, is-soċjeta’ konvenuta ħallset is-somma
ta’ tmien mija uħħ, sitta u tmenin Ewro, ħamsa u sebgħin ċenteżmu (€886.57ċ), u
għalhekk fadal bilanċ dovut lis-soċjeta’ attriċi fis-somma ta’ elf, seba’ mija u tlieta u
sebghin Ewro u ħmistax-il ċentezmu (€1,773.15ċ), kif jidher mill-istatement datat 8 ta’
Frar 2016 anness bħala ‘Dok.A’; li minkejja li ġiet interpellata diversi drabi biex tħallas
il-bilanċ, is-soċjeta’ konvenuta baqgħet inadempjenti. Għaldaqstant, is-soċjeta’ attriċi
talbet li dan it-Tribunal (i) jiddikjara li s-soċjeta’ konvenuta hija debitriċi tas-soċjeta’
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attriċi fis-somma ta’ €1,773.15ċ kif fuq spjegat; u (ii) jikkundanna lill-istess soċjeta’
konvenuta tħallas is-somma hekk dovuta, bl-istess u bl-imgħaxijiet kontra l-istess soċjeta’
konvenuta, inġunta għas-subizzjoni.
Ra l-Istatement preżentat mis-soċjeta’ attriċi bħala ‘Dok.A’ (fol.2) li juri li l-ħlas
sħiħ dovut jammonta għal €2,659.72ċ, u li s-soċjeta’ konvenuta ħallset is-somma ta’
tmien mija u sitta u tmenin Ewro u sebgħa u ħamsin ċenteżmu (€886.57ċ) fuq dan il-kont,
fl-4 ta’ Diċembru 2015, u li għalhekk fadal dovut il-ħlas mitlub b’din il-kawża.
Ra li s-soċjeta’ konvenuta, debitament notifikata bl-Avviż tat-Talba u bl-Avviż
tas-Smigħ, baqgħet ma ppreżentatx risposta, u lanqas dehret biex tikkontesta l-kawża.
Ra li fl-udjenza tas-17 ta’ Jannar 2017, is-soċjeta’ attriċi ppreżentat Kapitolu
għas-subizzjoni tas-soċjeta’ konvenuta, li bih riedet tipprova bil-ġurament tarrappreżentant tagħha li hija debitur tagħha fis-somma u għar-raġunijiet indikati fl-Avviż.
Ra wkoll ix-xiehda ta’ Francis Xuereb, managing director tas-soċjeta’ attriċi, li
fis-17 ta’ Jannar 2017 ikkonferma bil-ġurament li s-soċjeta’ attriċi kienet għadha ma
tħallsitx il-bilanċ tal-prezz mitlub b’din il-kawża. Huwa spjega li dan il-ħlas jirrapreżenta
bilanċ ta’ prezz ta’ xogħol ta’ stampar, u merkanzija, li s-soċjeta’ attriċi provdiet lissoċjeta’ konvenuta, fuq talba tal-istess soċjeta’ konvenuta.

Ra li l-kawża giet imħollija għall-udjenza tallum għas-subizzjoni tas-soċjeta’
konvenuta.
Ra li, minkejja dan, is-soċjeta’ konvenuta baqgħet ma dehritx biex tiċħad ilmistoqsija magħmula lilha in subizzjoni, u biex tikkontesta l-kawża.

Qies għalhekk dan il-Kapitolu bħala moqri u mistqarr.
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Ikkunsidra minkejja dan illi, għalkemm il-prova bil-mezz tas-subizzjoni għandha
mill-ammissjoni tal-konvenut għat-talba kif impustata (ara Joseph Gaffarena et vs
Mixer Limited et, Appell, 16.04-2004), it-Tribunal xorta waħda irid jiddeċiedi jekk ittalba attriċi tinsabx suffiċjentement pruvata, fuq bilanċ ta’ probabilita’, wara jqis il-provi
kollha prodotti quddiemu.
Wara li qies il-provi kollha prodotti mis-soċjeta’ attriċi, it-Tribunal jinsab
moralment konvint li t-talba tagħha tinsab suffiċjentement pruvata.

Kwantu

għall-imgħax,

għalkemm

is-soċjeta’

konvenuta

hija

kumpanija

kummerċjali, billi s-socjeta’ attriċi naqset li tipprova li l-kuntrattazzjoni mertu ta’ din lazzjoni saret fil-kors tan-negozju tas-soċjeta’ konvenuta, għal skop ta’ qligħ, jew li lkuntratt li s-soċjeta’ attriċi kellha mas-soċjeta’ konvenuta kien jikkostitwixxi ‘att ta’
kummerċ’, fit-termini tal-art. 2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ (Kap. 13 tal-Liġijiet ta’ Malta),
liema elementi kienu meħtieġa sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit tal-prova tal-obbligazzjoni
kummerċjali għall-finijiet tal-art. 1141(1) tal-Kodiċi Ċivili (Kap. 16 tal-Liġijiet ta’
Malta), it-Tribunal ser iqis li r-relazzjoni mertu ta’ din il-kawża kellha natura ċivili, u li
konsegwentement l-imgħax sar dovut biss mid-data tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba.
Għaldaqstant, it-Tribunal jaqta’ u jiddeċiedi din il-kawża billi jilqa’ t-talba tassocjeta’ attriċi, u jikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallasha s-somma ta’ elf, seba’ mija
u tlieta u sebgħin Ewro u ħmistax-il ċentezmu (€1,773.15ċ), bl-imgħax legali mid-data
tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba sad-data tal-ħlas effettiv.
L-ispejjeż tal-kawza jibqgħu a karigu tas-soċjeta’ konvenuta.

Avukat, Phyllis Aquilina LL.D.
ĠUDIKATUR
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