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Triton Logistics Limited
vs
Kosecp (Distribution & Business Services) Ltd

Il-Qorti:
Rat ir-rikors ġuramentat tas-Soċjeta’ Triton Logistics Limited preżentat fl14 ta’ Novembru 2019 li permezz tiegħu ppremettiet u talbet is-segwenti:“1.
Illi fuq inkarigu tal-konvenuta, l-attriċi ipprestat diversi servizzi ta’
ġarr ta’ merċe u materjal minn Malta għal bnadi oħra, liema servizzi dejjem
ġew debitamet reżi u aċċettati mill-konvenuta.
2.
Illi b’konsegwenza ta’ dawn is-servizzi hekk reżi u aċċettati millattriċi, l-konvenuta hija debitriċi fis-somma kumplessiva ta’ erbgħa u għoxrin
elf wieħed u disgħin Ewro u disgħa u tmenin ċenteżmu (€24,091.89).
3.
Illi l-konvenuta tat żewġ assenji lill-attriċi sabiex tħallas id-dejn
tagħha, iżda dawn l-assenji ma setgħux jiġu onorati.
4.
Illi minkejja li ġiet debitament interpellata sabiex tħallas, ilkonvenuta baqgħet inadempjenti.
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5.
Illi sa fejn taf l-attriċi, l-konvenuta m’għandhiex eċċezzjonijiet
x’tagħti kontra t-talbiet tagħha.
Illi għalhekk qed issir din il-kawza.

6.

7.
Illi John Debono, debitament awtorizzat jirrappreżenta lil-attriċi fi
proċeduri ġudizzjarji, jiddikjara li jaf bil-fatti fuq esposti personalment.
Għaldaqstant l-attriċi umilment titlob lil dina l-Onorabbli Qorti, previa dawk
il-provvedimenti u dikjarazzjonijiet li jkunu jidhrulha xierqa u opportuni
joghġobha:
(i)

Tisma’ u taqta’ t-talbiet ta’ l-attriċi bid-dispensa tas-smigħ billi
jikkonkorru l-ħtiġiet kollha skond l-artikolu 167 tal-Kodiċi ta’
Organizazzjoni u Proċedura Ċivili;

(ii)

Tikkundanna lill-konvenuta tħallas lill-attriċi s-somma ta’ erbgħa u
għoxrin elf wieħed u disgħin Ewro u disgħa u tmenin ċenteżmu
(€24,091.89)

Bl-ispejjeż, inkluż dawk tal-mandat ta’ sekwestru li qed jiġi preżentat
kontestwalment, u bl-imgħax kummerċjali dekorribbli b’effett mill-ħdax (11)
ta’ Marzu tas-sena elfejn u dsatax (2019) sal-jum tal-ħlas effettiv, kontra lkonvenuta, u bl-inġunzjoni għas-subizzjoni tar-rapprezentanti tagħha fi
proċeduri ġudizzjarji.”

Rat li l-atti debitament notifikati skont il-ligi lis-Socjeta’ Konvenuta, din
baqgħet ma deheritx għas-seduta tal-14 ta’ Lulju 2020;

Rat id-dokumenti kollha esebiti;
Semgħet ix-xhieda ta’ John Debono waqt is-seduta tal-14 ta’ Lulju, 2020;

Rat li l-Kawża tħalliet għal-lum għas-Sentenza.

Ikkunsidrat

Din il-kawża saret bil-proċedura speċjali sommarja abbażi tal-artikolu 167
tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta. Is-Soċjeta’ konvenuta baqgħet ma deheritx
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għas-seduta tal-14 ta’ Lulju 2020 biex tgħid jekk għandhiex eċċezzjonijiet
x’tagħti għat-talbiet Attriċi u għalhekk ma għandux ikun hemm id-dispensa
tas-smiegħ u dan fid-dawl li l-Kawża odjerna ġiet istitwita abbażi tal-artikolu
167 tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta.
Din il-Qorti eżaminat id-dokumenti esebiti mis-Soċjeta’ Attriċi.

Dawn

jikkonsistu fost oħrajn, fi tlett invoices li b’kollox iġibu l-ammont li qed
jintalab f’din il-Kawża (ara minn a’ fol 4 sa 8). Ġew ukoll esebiti żewġ
cheques wieħed datat 18 ta’ Settembru 2019 u ieħor 27 Settembru 2019 li
flimkien jammontaw għal erbgħa u għoxrin elf ħamsa u ħamsin ewro
(€24,055). Dawn iġibu ftit anqas minn dak li qed jintalab (ara a’ fol 9 sa
10). Il-Qorti ma tistax ma tosservax li dawn iż-żewg cheques maħruġa misSoċjeta’ konvenuta ma setgħux ikunu onorati għax jidher li fiż-żewġ
okkażjonijiet il-figuri miktuba fi kliem ma jaqblux mal-figuri numeriċi.
Fis-seduta tal-14 ta’ Lulju 2020 xehed quddiem din il-Qorti John Debono,
rappresentant tas-Soċjeta’ Attriċi , fejn ikkonferma bil-ġurament l-ammont
li qiegħed ikun mitlub u li dan għadu dovut. Din il-Qorti ma għandha ebda
dubbju, li l-ammont reklamat huwa l-ammont ġust. Di piu’, si tratta ta’
obbligazzjoni kummerċjali, għalhekk l-imgħaxijiet kummerċjali jiddekorru
ipso iure minn dak inhar li kien dovut l-ammont u ċioe’ mill-11 ta’ Marzu
2019 (ara dokument A a’ fol 4).
Fid-dawl ta’ dan kollu il-Qorti tħoss li s-Soċjeta’ Attriċi irnexxielha tipprova
l-pretensjonijiet kollha tagħha kif mitluba fir-rikors ġuramentat.
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Decide

Għaldaqstant, il-Qorti qegħdha għar-raġunijiet fuq imsemmija tiddeċiedi lkawża billi:
Tilqa’ l-ewwel talba Attriċi.
Tilqa’ it-tieni talba Attriċi u tikkundanna lis-Soċjeta’ konvenuta tħallas lisSoċjeta’ Attriċi s-somma ta’ erbgħa u għoxrin elf u wieħed u disgħin Ewro
u disgħa u tmenin ċenteżmu (€24,091.89) bl-imgħaxijiet legali mill-11 ta’
Marzu 2019 sal-pagament effettiv.
Bl-ispejjes kollha tal-Kawża a’ karigu tas-Soċjeta’ Konvenuta.

Imħallef Toni Abela

Deputat Reġistratur
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