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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM’AWLA
ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF
Seduta tat-18 ta’ Mejju, 2018
Rikors Maħluf Numru 332/2018 LM
S.Mifsud & Sons Ltd (C 341)
vs.
m.v. Leonidas K

Il-Qorti,
Rat ir-Rikors Maħluf ippreżentat fil-11 ta’ April, 2018 mis-soċjetà attriċi S.
Mifsud & Sons Ltd (C 341) (minn issa ’l quddiem “is-soċjetà attriċi”), u maħluf
minn Paul Savona (K.I numru 931749M) għan-nom u in rappreżentanza talistess soċjetà attriċi, li jgħid kif ġej:
1. Illi s-soċjetà attriċi kienet ġiet appuntata bħala aġent lokali għall-bastiment
konvenut m.v. Leonidas K u bħala tali kienet tipprovdi diversi servizzi lill-konvenut.
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2. Illi l-konvenut huwa debitur tas-soċjetà attriċi fis-somma ta’ sebgħa u erbgħin elf,
tliet mija u sbatax-il Euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€47,317.37) liema somma
hija dovuta għal shipping agency services provduti mis-soċjetà attriċi lill-konvenut
bjen is-6 ta’ Frar, 2018 u d-9 ta’ Marzu, 2018, u liema servizzi kienu jikkonsistu
prinċipalment billi tesegwixxi l-ordnijiet li kienet tirċievi mingħand il-konvenut, jew
is-sidien tal-bastiment konvenut, li fil-parti l-kbira kienu jikkonsistu fi ħlas ta’
drittijiet u spejjeż dovuti lill-awtoritajiet tal-port, fi proviżjonijiet u provvisti u
neċessitajiet forniti lill-bastiment konvenut, spejjeż in konnessjoni mal-ekwipaġġ u
infieq ieħor magħmul għall-bastiment jew għas-sidien tiegħu, kif aħjar spjegat flanness dokument markat ‘Dok.A’.
3. Illi minkejja li l-konvenut ġie interpellat sabiex dan il-kreditu tas-soċjetà attriċi
jitħallas, il-konvenut baqa’ inadempjenti.
4. Illi fil-fehma tal-esponent il-konvenut ma jista’ jkollu l-ebda difiża kontra dan ilkreditu tas-soċjetà attriċi.

Raġuni tat-Talba
Illi dan il-kreditu tas-soċjetà attriċi ammontanti għal sebgħa u erbgħin elf, tliet
mija u sbatax-il Euro u sebgħa u tletin ċenteżmi (€47,317.37) jirrappreżenta
diversi servizzi reżi mis-soċjetà attriċi lill-konvenut bejn is-6 ta’ Frar, 2018 u d-9 ta’
Marzu, 2018;
Illi dan il-kreditu tas-soċjetà attriċi huwa wieħed ċert, likwidu u dovut u dana kif
jirriżulta mill-anness affidavit ‘Dok. B’;
Illi għalkemm saru talbiet sabiex jitħallas l-ammont fuq indikat, il-konvenut baqa’
inadempjenti u għalhekk kellha ssir din il-kawża.

Talbiet
Illi jgħid għalhekk il-konvenut għaliex m’għandhiex din l-Onorabbli Qorti:
1. Tiddeċiedi din il-kawża bid-dispensa tas-smigħ ai termini tal-artikolu 167 talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) in vista tad-dikjarazzjoni
ġuramentata annessa ‘Dok. B’.
2. Tikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ sebgħa u
erbgħin elf, tliet mija u sbatax-il Euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€47,317.37)
dovuti kif fuq intqal.
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Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-mandat ta’ Mandat ta’ Arrest ta’ Bċejjeċ tal-Baħar
kawtelatorju (mandat numru 472/18), u bl-imgħaxijiet kummerċjali skont il-liġi
sad-data tal-pagament effettiv, kontra l-bastiment konvenut minn issa nġunt
għas-subizzjoni.

Rat id-Digriet tagħha tad-19 ta’ April, 2018, fejn wara li kkunsidrat id-dispost
tal-artikolu 167 tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, appuntat il-kawża għassmigħ għal nhar is-7 ta’ Mejju, 2018, b’ordni lill-konvenut sabiex jidher f’dik ilġurnata u jwieġeb għat-talba tas-soċjetà attriċi u fin-nuqqas, il-Qorti tgħaddi
biex tiddeċiedi minnufih il-kawża billi tilqa’ t-talbiet tas-soċjetà attriċi.

Rat li l-konvenut ma ressaq l-ebda difiża għat-talbiet tar-rikorrent.
Semgħet ix-xhieda ta’ Paul Savona, rappreżentant tas-soċjetà attriċi, mogħtija
nhar is-7 ta’ Mejju, 2018, li kkonferma li l-ammont pretiż fir-rikors promutur
għadu dovut fl-intier tiegħu. F’din is-seduta ma deher ħadd għall-bastiment
konvenut.
Billi l-bastiment konvenut naqas milli jagħti eċċezzjonijiet għat-talbiet attriċi, u
billi jirriżulta li s-somma pretiża mis-soċjetà attriċi mhix kontestata, il-Qorti,
wara li kkunsidrat id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 167 et sequitur tal-Kapitolu
12, qieset illi kellha tgħaddi biex tippronunzja ruħha dwar it-talbiet tal-attriċi
bid-dispensa tas-smigħ.
U billi l-Qorti hi pjenament sodisfatta li s-soċjetà attriċi ppruvat il-każ tagħha
skont il-liġi.
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Decide
Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn fuq mogħtija, il-Qorti qiegħda taqta’ u
tiddeċiedi din il-kawża kif ġej:

1.

Tilqa’ l-ewwel talba u taqta’ l-kawża bid-dispensa tas-smigħ u dan a
tenur tal-artikolu 167 et seq. tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.

2.

Tikkundanna lill-bastiment konvenut biex iħallas lis-soċjeta’ attriċi ssomma ta’ sebgħa u erbgħin elf, tliet mija u sbatax-il Euro u sebgħa u
tletin ċenteżmu (€47,317.37) dovuti minnu għal servizzi ta’ shipping
agency pprovduti mis-soċjetà attriċi.

Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-mandat ta’ Mandat ta’ Arrest ta’ Bċejjeċ talBaħar (mandat numru 472/18), u bl-imgħaxijiet kummerċjali skont il-liġi saddata tal-pagament effettiv, kontra l-bastiment konvenut.

Moqrija.
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