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FIL-PRIM’AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
IMĦALLEF
ONOR. JOSEPH R. MICALLEF LL.D.
ILLUM il-Ħamis, 10 ta’ Ottubru, 2019
Kawża Nru. 6
Rik. Nru. 957/08JRM
SAMBRO SERVICE STATION LIMITED (C – 40449) u Paul Polidano
għan-nom ta’ Sambro Service Station

vs
CHAIRMAN KORPORAZZJONI ENEMALTA1, u Segretarju Ġenerali
General Retailers and Traders Union

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors maħluf imressaq fil-25 ta’ Settembru, 2008, li bih u
għar-raġunijiet hemm imsemmija, l-atturi jitolbu li din il-Qorti ssib (i) li limħarrka General Retailers and Traders Union (minn issa ’l hemm imsejħa
“GRTU”) irċeviet kummissjonijiet mingħand l-imħarrka Korporazzjoni
Enemalta (minn issa ’l hemm imsejħa “Enemalta”) matul il-perjodu tal-ftehim
mertu tal-kawża, u tistabbilixxi l-ammont ta’ kummissjonijiet hekk mgħoddija;
(ii) li parti minn tali kummissjoni jmissha tgħaddi għand il-kumpannija attriċi u
1

Ara l-art. 3(2) tal-Att XXXIV tal-2014 (Kap 536)
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tillikwida l-istess ammont; (iii) li l-GRTU naqset li tonora l-obbligu li żżomm fi
stat tajjeb u tixtri pompi lill-atturi kif hekk ntrabtet li tagħmel fl-istess ftehim;
(iv) li l-GRTU kisret il-ftehim meta għaddiet lil terzi flejjes mill-fond stabbilit
fil-ftehim; (v) li l-Enemalta għandha tħallas lill-atturi jew lil min minnhom ilkummissjoni fuq il-bejgħ ta’ petrol, diesel jew unleaded petrol mill-1 ta’
Ottubru 2005 ’l quddiem bl-istess rata li l-Enemalta tħallas lil terzi, fosthom lillGRTU; (vi) tillikwida s-somma hekk dovuta u tikkundanna lil Enemalta tħallas
l-istess somma likwidata lill-atturi jew lil min minnhom. Talbu wkoll l-ispejjeż;
Rat id-degriet tagħha tat-30 ta’ Settembru, 20082, li bih ordnat innotifika lill-imħarrkin u tat direttivi lill-atturi dwar it-tressiq tal-provi min-naħa
tagħhom;
Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa fl-4 ta’ Novembru, 2008, li biha lEnemalta, preliminarjament, laqgħet billi tgħid li ma hemm ebda relazzjoni
ġuridika bejnha u l-atturi billi l-ftehim tat-28 ta’ Marzu, 2003, jorbot l-Enemalta
u l-GRTU waħedha, b’dan li l-atturi m’għandhom ebda jedd ta’ azzjoni filkonfront tagħha. Fil-mertu, tilqa’ billi tgħid li l-atturi temmew is-sħubija
tagħhom fl-iskema kontemplata fl-istess ftehim u għaldaqstant ċedew kull jedd
li seta’ kellhom a tenur tal-istess ftehim. Tgħid ukoll li l-atturi m’għandhom
ebda jedd għall-kummissjoni li huwa b’xi mod dovut mill-Korporazzjoni;
Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa fl-4 ta’ Novembru, 2008, li biha
s-Segretarju Ġenerali tal-GRTU jilqa’ billi jiċħad li l-assoċjazzjoni
rappreżentata minnu għandha tagħti xi kummissjoni fi flus lill-atturi billi tali
kummissjoni hija ntiża għall-manutenzjoni u tibdil tal-pompi kollha tal-petrol
tas-sidien membri għal ftehim. Illi tali kummissjoni ma hijiex dovuta lis-sidien
pro rata iżda hija maħsuba sabiex jintlaħaq l-għan fuq imsemmi. Tiċħad li
għaddiet flejjes mill-fond lil terzi. Iżid jgħid li l-kummissjoni tirrappreżenta
kontribuzzjoni għall-ispejjeż li s-sidien tal-pompi jridu jseffqu wiċċhom
magħhom minn żmien għal żmien. Jgħid li l-għan ewlieni għaliex ilkumpannija attriċi ħarġet mill-ftehim kien sabiex tibda timporta u tbigħ ilpompi direttament hi lis-sidien tal-pompi. Fl-aħħarnett, jgħid li l-kumpannija
attriċi ħija debitriċi versu l-fond fl-ammont ta’ ħamest elef ewro (€5,000);
Rat id-degriet tagħha tat-22 ta’ Ottubru, 20093, li bih ħatret lillAvukat Maria Dolores Gauċi bħala Assistent Ġudizzjarju sabiex tisma’ l-provi;
Rat id-degriet tagħha tal-21 ta’ Marzu, 20124, li bih u fuq talba
magħmula f’rikors imressaq mill-atturi tas-17 ta’ Jannar, 2012, awtoriżżat li
jitħarrku x-xhieda hemm imsemmija;
2
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Paġġ. 12 – 3 tal-proċess
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Rat ix-xhieda u d-dokumenti mressqa mill-partijiet quddiem lAssistent Ġudizzjarju;
Rat in-Nota ta’ Ċessjoni5 fil-konfront tal-Assoċjazzjoni intimata
GRTU, moqrija mill-atturi waqt is-smiegħ tat-22 ta’ Jannar, 2013;
Rat il-verbal tal-istess smigħ tat-22 ta’ Jannar, 20136, li bih l-Qorti
tat lill-partijiet fil-kawża żmien sabiex iressqu s-sottomissjonijiet tagħhom bilmiktub;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-atturi tal-21 ta’ Marzu, 20137;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-Korporazzjoni mħarrka tas-17
ta’ Ġunju, 20138, bi tweġiba għal dik tal-atturi;
Semgħet it-trattazzjoni ulterjuri tal-partijiet9;
Rat id-degriet tagħha tad-29 ta’ Diċembru, 201510, li bih u fuq talba
magħmula f’rikors imressaq mill-atturi fl-14 ta’ Diċembru, 201511, awtorizzat li
tiġi eżebita sentenza mogħtija fit-23 ta’ Novembru, 2015, f’kawża Rikors
Numru 91/2011MC, b’mertu simili għal din il-kawża;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Rat id-degrieti tagħha li bihom ħalliet il-kawża għas-sentenza;
Ikkonsidrat:
Illi din hija azzjoni għall-ħlas ta’ kummissjoni maqbula li tingħata
lis-sidien tal-pompi tal-petrol fi ftehim milħuq bejn il-GRTU u l-Enemalta.
Filwaqt li l-atturi ċedew il-pretensjoni tagħhom fil-konfront tal-GRTU, jgħidu li
Paġ. 417 tal-proċess
Paġ. 468 tal-proċess
6
Paġġ. 466 sa 467 tal-proċess
7
Paġġ. 471 sa 481 tal-proċess
8
Paġġ. 484 sa 487 tal-proċess
9
Paġ. 489 tal-proċess
10
Paġ. 521 tal-proċess
11
Paġġ. 496 sa 520 tal-proċess
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l-Enemalta għandha tħallas il-kummissjoni marbuta mal-bejgħ ta’ petrol, diesel
u unleaded, dirett lilhom mill-jum meta huma ma baqgħux membri talassoċjazzjoni. Min-naħa l-oħra, l-Enemalta tgħid li hija m’għandha ebda
relazzjoni mal-atturi għaliex il-ftehim li hija laħqet kien mal-GRTU u mhux
mal-imseħbin individwali tagħha. Tgħid ukoll li meta l-atturi ma baqgħux
membri fi ħdan il-GRTU, ċedew kull jedd li seta’ kellhom għal xi kummissjoni,
u issa ma jistgħux jippretendu l-istess mingħandha;
Illi bħala fatti relevanti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li
Sambro Service Station Limited hija s-sid ta’ pompa tal-petrol fil-Mosta. Fit-28
ta’ Marzu, 200312, l-Enemalta laħqet ftehim mal-Assoċjazzjoni sabiex
kummissjoni, li kienet tingħata lis-sidien tal-pompi tal-petrol, tiżdied
b’milleżmu fuq kull litru ta’ petrol jew diesel li jinxtara mill-istess pompi,
b’seħħ mil-1 ta’ April, 2003. L-iskop wara ż-żieda fil-kummissjoni kienet
sabiex tkun ta’ għajnuna u tiffaċilita l-manutenzjoni u x-xiri tal-pompi tal-petrol
mis-sidien. Dan il-ftehim ġie mġedded diversi drabi13, u ġie mitmum fil-31 ta’
Diċembru, 200914;
Illi f’Novembru, 200315, numru ta’ sidien tal-pompi tal-petrol
ingħaqdu flimkien u daħlu fuq kitba privata fejn qablu li għandu jinħoloq fond
f’isimhom sabiex jirċievi l-kummissjoni maqbula fil-ftehim tat-28 ta’ Marzu,
2003. Il-fond kellu jitħaddem mill-GRTU u minnu kellhom jitħallsu n-nefqiet li
jagħmlu s-sidien tal-pompi fil-manutenzjoni w titjib meħtieġa u fix-xiri ta’
pompi ġodda16. Fuq din il-kitba, għal Sambro Service Station Limited deher
Kevin Pace. Is-sidien tal-petrol stations li ma pparteċipawx fil-fond, tħallew
barra mill-kontribuzzjoni tal-iskema tal-ħlas ta’ kummissjoni17;
Illi jirriżulta li minn dan il-fond is-sidien tħallsu biss parti minnefqa mġarrba minnhom bħala manutenzjoni tal-pompi, filwaqt li d-differenza
nħarġet minnhom stess. Ħareġ ukoll li ma kienx hemm fondi biżżejjed għal
kulħadd biex jinbidlu l-pompi u għaldaqstant ma nxtraw pompi għal ħadd18;
Illi fid-19 ta’ Novembru 200319, il-Malta Resources Authority (lMRA) irrikonoxxiet il-ftehim tal-24 ta’ Marzu, 2003, u bagħtet tgħarraf lillpartijiet tal-ftehim biex ma jiddiskriminawx bejn is-sidien membri tal-GRTU u
dawk li ddeċidew li jibqgħu barra minnha. Dan kien ifisser li ż-żieda filkummissjoni kellha tingħata lil kull sid ta’ pompa, u li l-Enemalta kellha tara li
Dok. “B” f’paġ. 6 tal-proċess
Dok. “VF” f’paġġ. 79 sa 80 tal-proċess
14
Ara x-xhieda ta’ Godfrey Scicluna f’paġġ. 306, 402 u 405 tal-proċess, u ta’ Carlo Cini f’paġġ. 349 – 350 tal-proċess. Il-kummissjoni li
ħallset l-Korporazzjoni diretta fil-fond tinstab f’paġ. 362 tal-proċess
15
Paġġ. 7 sa 11 tal-proċess
16
Ara x-xhieda ta’ Godfrey Scicluna f’paġ. 177 tal-proċess
17
Ibid paġ. 304 tal-proċess
18
Ara x-xhieda ta’ Charles Mifsud f’paġġ. 185 u 189, 318 u 319 tal-proċess. Ara wkoll paġġ. 134 sa 135 tal-proċess, u Dok. CC2 paġġ.
360 sa 361 tal-proċess
19
Dok. “AB” f’paġġ. 452 sa 453 tal-proċess
12
13
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l-kummissjoni kienet qiegħda tintefaq kif maqbul, jiġifieri għall-għanijiet ta’
manutenzjoni u xiri ta’ pompi ġodda;
Illi fl-1 ta’ Ottubru, 200520, Sambro Service Station Limited ħarġet
mill-ftehim li kellha mal-GRTU, u s-sehem tagħha inqata’ mill-ammont li lEnemalta kienet tgħaddi lill-istess GRTU biex jiġi depożitat fil-fond21;
Illi fit-28 ta’ Novembru, 200522, twaqqfet kumpannija bl-isem
Petroleum Services plc, li fost oħrajn, kellha l-għan li tinstalla pompi u tankijiet
tal-petrol u tad-diesel u biex żżommhom fi stat tajjeb. Sambro Service Station
Ltd ma hijiex fost l-azzjonisti ta’ din il-kumpannija. Hija tistqarr li ma kinetx
taf li twaqqfet din il-kumpannija23;
Illi fis-27 ta’ Marzu, 200724, u fid-19 ta’ Mejju, 200825, Sambro
Service Station Ltd bgħatet ittra uffiċjali lil Enemalta u lill-GRTU, fejn
mingħand il-GRTU talbet rendikont tal-kummissjoni li għadditilha l-Enemalta,
u mingħand l-Enemalta talbitha tgħaddilha l-kummissjoni miżmuma u dovuta
lilha;
Illi fil-25 ta’ Settembru, 2008, infetħet din il-kawża;
Illi fil-mori tal-kawża, l-atturi laħqu ftehim mal-GRTU26, u kien
minħabba f’hekk li l-kumpannija attriċi ċediet l-atti tal-kawża fil-konfront talGRTU;
Illi għar-rigward tal-konsiderazzjonijiet ta’ xejra legali marbutin
mal-każ, il-Qorti sejra l-ewwelnett tgħaddi biex tqis l-azzjoni attriċi fid-dawl
tal-ewwel eċċezzjoni preliminari mressqa mill-imħarrkin;
Illi f’din l-ewwel eċċezzjoniji preliminari tagħha, l-Enemalta
tgħid li ma hemm ebda rabta ġuridika bejnha u l-atturi. Fi kliemha27, il-ftehim
tat-28 ta’ Marzu, 2008, intlaħaq bejnha u l-GRTU u mhux mal-imseħbin
individwali, u l-istess ftehim għandu għan ewlieni, jiġifieri dak li jkun ta’
għajnuna lis-sidien tal-pompi fin-nefqiet għall-manutenzjoni jew tibdil talapparat tal-istess pompi. Ebda sid ta’ xi pompa tal-petrol ma huwa parti millftehim. Tgħid ukoll li l-uniku obbligu li hija għandha huwa dak li tgħaddi l-

Ara l-affidavit ta’ Kevin Pace f’paġ. 49 tal-proċess
Ara x-xhieda ta’ Godfrey Scicluna f’paġ. 167 tal-proċess
22
Dok. “G1” f’paġġ. 30 sa 44 tal-proċess
23
Ara x-xhieda ta’ Kevin Pace f’paġ. 73 tal-proċess
24
Paġ. 67 tal-proċess
25
Paġ. 69 tal-proċess
26
Ara l-verbal tas-smigħ tat-22 ta’ Jannar, 2013 f’paġ. 466 tal-proċess
27
Ara Nota ta’ Sottomissjonjiet tal-Enemalta f’paġġ. 434 sa 435 tal-proċess
20
21
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kummissjoni lill-GRTU, liema kummissjoni kellha tinżamm ġo fond biex
minnu jibbenefikaw l-imseħbin;
Illi min-naħa l-oħra, il-kumpannija attriċi tgħid li l-ftehim tat-28 ta’
Marzu, 2008, għandu jinqara wkoll fid-dawl tal-istqarrija maħruġa mill-MRA
fis-19 ta’ Novembru, 2003, bl-MRA tisħaq li ż-żieda fil-kontribuzzjoni għandha
tingħata lill kull sid tal-pompa bla ebda diskriminazzjoni, u mhux biss lil dawk
li huma msieħba tal-GRTU28;
Illi l-Qrati jgħallmu illi sabiex jigi stabbilit jekk parti f’kawza hijiex
jew le leġittimu kontradittur tal-parti l-oħra, il-Qorti trid tistħarreġ jekk ‘prima
facie’ l-persuna imħarrka kinetx materjalment parti mit-trattattivi li skond l-attur
ħolqu r-relazzjoni ġuridika ta’ bejniethom, li wasslu biex inħolqu
obbligazzjonijiet fuq il-parti imħarrka illi kellha twieġeb għalihom29;
Illi mill-provi ħareġ li l-kumpannija attriċi hija sid ta’ pompa talpetrol fil-Mosta fiż-żmien li l-Enemalta kienet fi trattattivi mal-GRTU dwar
ftehim li minnu kellhom jiggwadanjaw is-sidien tal-pompi30. Jirriżulta wkoll li
l-ftehim li ntlaħaq bejn il-GRTU u l-Enemalta kellhom jibbenefikaw minnu kull
s-sidien kollha tal-pompi, kienu jew ma kinux imseħbin fi ħdan il-GRTU31;
Illi għaldaqstant mid-daqqa t’għajn jirriżulta li kien hemm rabta
ġuridika bejn l-attriċi u l-Enemalta. Dan iwassal lill-Qorti għall-fehma illi leċċezzjoni preliminari mressqa mill-Enemalta mhix tajba u m’għandhiex
tintlaqa’;
Illi fit-tieni eċċezzjoni, il-Korporazzjoni mħarrka tisħaq li la darba
l-kumpannija attriċi ġabet fi tmiem il-parteċipazzjoni li hija kellha fl-iskema li
tifforma l-bażi tal-ftehim tat-28 ta’ Marzu, 2003, hija rrinunzjat għal kull jedd li
seta’ kellha a tenur tal-istess ftehim;
Illi l-Qorti ftit li xejn għandha xi tgħid fuq din it-tieni eċċezzjoni.
Ir-rinunzja għal jedd isseħħ biss jekk tkun espressa u mhux b’implikazzjoni.
Jingħad ukoll li r-rinunzja għall-jeddijiet ma tistax tkun waħda impliċita, iżda
trid issir u tingħamel b’mod espress li ma jħalli l-ebda dubju fil-moħħ u limġiba tal-kontro-parti li l-kreditur tal-obbligazzjoni ma jkunx tabilħaqq għadu
jisħaq għal dak il-jedd32. Ir-rinunzja tal-jedd żgur ma ssirx b’implikazzjoni jew
fuq bażi ta’ konġettura33. U biex parti f’kuntratt titqies li bis-skiet tagħha jew
għax toqgħod għal ċirkostanza partikolari tkun b’daqshekk irrinunzjat għal xi
Ara Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-Atturi f’paġġ. 472 sa 473 tal-proċess
App. Ċiv. 5.10.2001, fil-kawża fl-ismijiet Frankie Refalo et vs Jason Azzopardi et
30
Ara preamblu wieħed sa tlieta tal-ftehim tat-28 ta’ Marzu, 2003, Dok. “B” f’paġ. 6 tal-proċess
31
Dok. “AB” f’paġ. 452 tal-proċess
32
App. Ċiv. 30.1.1995 fil-kawża fl-ismijiet Soler vs Esposito (Kollez. Vol: LXXIX.ii.285)
33
App. Ċiv. 11.2.1993 fil-kawża fl-ismijiet Gauċi et vs Fenech noe (Kollez. Vol: LXXVII.ii.223)
28
29
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jedd tagħha taħt tali kuntratt, iridu jirriżultaw elementi preċiżi li d-duttrina ilha
li stabiliet34. Minbarra dan, il-fatt li l-kumpannija attriċi għażlet li tinqata’ missħubija tagħha minn mal-GRTU ma waqqaf bl-ebda mod il-fatt li l-forniment
tal-karburanti għall-pompi tagħha baqa’ jsir taħt l-arranġament li l-Enemalta
kellha taħt il-ftehim;
Illi f’dan ir-rigward, il-Qorti taqbel mad-difiża mressqa mill-abbli
avukat tal-kumpannija attriċi35 u, fuq is-saħħa tad-dikjarazzjoni tal-MRA, tasal
għall-fehma li l-kumpannija attriċi hija ntitolata għal sehemha fil-kummissjoni
mħallsa, lil hinn mill-fatt jekk kinetx baqgħet imsieħba fil-GRTU jew le.
Għaldaqstant it-tieni eċċezzjoni wkoll sejra tiġi miċħuda;
Illi għar-rigward tat-tielet eċċezzjoni u tat-talbiet attriċi filmertu, l-Enemalta tgħid li l-ftehim jorbot l-għoti ta’ kummissjoni ma’ skop
speċifiku, jiġifieri dak ta’ għajnuna lis-sidien tal-pompi fin-nefqiet tagħhom filmanutenzzjoni, titjib jew tibdil fil-pompi tagħhom, u s-sidien ta’ pompi
m’għandhom l-ebda jedd sabiex jippretendu ħlas dirett mill-fond jew minn
għandha għal ħlasijiet futuri jew li ma sarux36;
Illi l-kumpannija attriċi, min-naħa l-oħra, tisħaq li mill-provi
jirriżulta l-ammont ta’ petrol jew diesel li hija xtrat bejn is-sena 2003 u 2008, u
l-kummissjoni li hija ntitolata għaliha bir-rati skond il-ftehim milħuq minn
żmien għal żmien37;
Illi minn eżami tad-dokumenti li l-Qorti għandha quddiemha
jirriżultalha li fil-ftehim ta’ Marzu, 200338, iż-żieda fl-għoti ta’ kummissjoni
tintrabat man-nefqa tal-manutenzjoni, titjib jew tibdil fil-pompi. Din ilkummissjoni ma kinetx dovuta individwalment iżda tqiegħdet ġo fond wieħed
biex jibbenifika minnha kull min huwa ntitolat għaliha39;
Illi fl-ittra li l-MRA bagħtet lil Enemalta u lill-GRTU, hija
għamlitha ċara u imponiet obbligu fuq Enemalta li tasal fi ftehim mas-sidien li
ma humiex (jew ma baqgħux) membri tal-GRTU u tara li jinżamm livell tajjeb
ta’ manutenzjoni fil-pompi kollha liċenzjati f’Malta40. Mill-provi ma jirriżultax
li dan il-ftehim intlaħaq. Jirriżulta, iżda, li mid-data meta l-kumpannija attriċi
waqfet li tkun membru tal-fond ’il quddiem, is-sehem tagħha xorta nżamm
għand Enemalta u ma ntbagħtx lill-GRTU;
P.A. TM 20.10.2005 fil-kawża fl-ismijiet Anthony J. Terreni vs Dr. Rene’ Frendo Randon et (konfermata mill-Qorti tal-Appell fit3.10.2008)
35
Ara Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-Atturi f’paġ. 473 tal-proċess
36
Ara Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-Enemalta f’paġġ. 486 sa 486 tal-proċess
37
Ara Nota ta’ Sottomissjonijiet tal-Atturi f’paġ. 474 sa 481 tal-proċess
38
Dok. “B” f’paġ. 6 tal-proċess
39
Ara x-xhieda ta’ Godfrey Scicluna f’paġ. 401 tal-proċess
40
Paġ. 452 tal-proċess
34
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Illi min-naħa l-oħra, jirriżulta li l-kumpannija attriċi (bejn is-sena
2002 u 2009) għamlet b’kemm jiswew għoxrin elf, mitejn tlieta u erbgħin ewro,
disa’ u erbgħin ċenteżmu (€20,243,49) f’nefqiet dokumentati għaż-żamma talpompa tagħha f’kundizzjoni tajba41, filwaqt li bejn is-sena 2004 u 2008
ibbenifikat minn ħlas ta’ ħamest elef, tliet mija tlieta u sittin ewro u tletin
ċenteżmu (€5,363.30)42 mill-fondi tal-imsemmi fond;
Illi minn qari xieraq tal-ftehim ta’ Marzu 2003 u d-dokumenti loħra relatati miegħu, il-Qorti tasal għall-fehma illi dak li l-kumpannija attriċi
hija ntitolata għalih minn għand l-Enemalta mhuwiex it-total sħiħ talkummissjoni mgħoddija fil-fond jew miżmum mill-Enemalta fuq il-bejgħ ta’
petrol jew diesel mill-istess Enemalta lill-kumpannija attriċi, iżda l-ammont
ekwivalenti għar-rimbors tal-infiq li l-kumpannijia attriċi kellha tagħmel fiżżamma f’kundizzjoni tajba jew fix-xiri ta’ pompi ġodda, dan għaliex dan kien
sewwasew l-għan miftiehem wara l-għoti tal-kummissjoni u ż-żieda tagħha kien
sabiex tassisti fil-manutenzjoni u x-xiri tal-pompi. Dan jissarraf fid-differenza
bejn dak li l-kumpannija attriċi nefqet, għal dak li hija fil-fatt irċeviet bħala parti
mill-ħlas minfuq, liema ammont qiegħed jiġi likwidat fl-ammont ta’ erbatax-il
elf, tmien mija u tmenin ewro, u dsatax-il ċentezmu (€14,880.19)43;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi lkawża billi:
Tastjeni milli tqis l-ewwel erba’ talbiet attriċi billi l-kumpannija
attriċi ċediet l-istess talbiet fid-dawl tal-ftehim li ntlaħaq bejnha u lAssoċjazzjoni mħarrka;
Tiċħad l-eċċezzjonijiet tal-Korporazzjoni mħarrka bħala mhux
mistħoqqa fil-fatt u fid-dritt;
Tilqa’ l-ħames talba attriċi w issib li l-Korporazzjoni mħarrka
għandha tħallas lill-atturi l-kummissjoni tal-bejgħ ta’ petrol, diesel jew
unleaded petrol b’seħħ mill-1 ta’ Ottubru, 2005, ’il quddiem;
Tilqa’ s-sitt talba attriċi u tillikwida l-ammont dovut lillkumpannija attriċi fl-ammont ta’ erbatax-il elf, tmien mija u tmenin ewro, u
dsatax-il ċentezmu (€14,880.19), u tordna lill-Korporazzjoni Enemalta tħallas listess ammont ta’ erbgħatax il-elf, tmien mija u tmenin ewro, u dsatax-il
Dok. “AM2” f’paġġ. 89 sa 90 tal-proċess. Ara wkoll ix-xhieda ta’ Kevin Pace f’paġ. 122 tal-proċess. Uħud minn dawn l-ispejjeż
jirriżultaw wkoll f’Dok. “KP2” f’paġ. 366 tal-proċess
42
Dok. “CC5” f’paġ. 365 tal-proċess. Ara wkoll ix-xhieda ta’ Carlo Cini f’paġġ. 373 sa 374 tal-proċess
43
€20,243,49 - €5,363.30 = € 14,880.19
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ċentezmu (€14,880.19) lill-kumpannija attriċi bl-imgħax legali fuq l-imsemmija
somma b’seħħ millum sal-jum tal-ħlas effettiv; u
Tikkundanna lill-Korporazzjoni mħarrka tħallas l-ispejjeż talkawża għajr dawk tal-imħarrka General Retailers and Traders Union, li
jibqgħu mingħajr taxxa bejn il-partijiet44.

Moqrija

Onor. Joseph R. Micallef LL.D.,
Imħallef
10 ta’ Ottubru, 2019

Marisa Bugeja
Deputat Reġistratur
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Skond il-ftehim verbaliżżat waqt is-seduta miżmuma quddiem l-Assistant Ġudizzjarju fis-16.1.2013, f’paġ. 465 tal-proċess u riflessa finNota ta’ Ċessjoni tat-22.1.2013 f’paġ. 468 tal-proċess
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