Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2009
Citazzjoni Numru. 273/1998/1

Avukat Dottor Anton Refalo
Bħala mandatarju speċjali tas-soċjeta’
“RLR Ltd”.
vs
Anthony Grech
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur nomine, wara li
ppremetta illi:
Illi l-attur nomine għandu jieħu mingħand il-konvenut, ilbilanċ ta’ erbat elef lira Maltin (LM 4,000) lilu nomine
dovuti ta’ bejgħ u konsenja lill-konvenut ta’ magna talbaħar diesel tat-tip “Volvo Penta”;
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Illi l-konvenut, għalkemm dejjem iwiegħed li sejjer iħallas
il-bilanċ ta’ erbat elef lira Maltin (Lm4,000) lilu nomine
dovuti dan baqa’ inadempjenti.
Talab lill-konvenut jgħid għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.
Għar-raġunijiet hawn fuq imsemmija,
tikkundanna lill-istess konvenut iħallas lill-attur nomine lbilanċ minnu dovut ta’ erbat elef lira Maltin (Lm4,000).
Bl-ispejjeż kompriżi dawk taż-żewġ mandati kawtelatorji
wieĦed ta’ Qbid (Nru 1070/98) u l-ieħor ta’ Sekwestru
(Nru: 1069/98) u bl-inġunzjoni tal-istess konvenuti għassubizzjoni li għaliha minn issa huwa mħarrek.
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur nomine debitament
ikkonfermata bil-ġurament tiegħu.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa illi:
1.
Preliminarjament l-intempestivita’ tal-kawża
odjerna stante illi l-konvenut qatt ma ġie interpellat sabiex
iħallas l-ammont pretiż mis-soċjeta’ attriċi;
2.
Illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju għalleċċezzjoni preliminari t-talbiet tas-soċjeta’ attriċi huma
infondati fid-dritt u fil-fatt stante illi l-ammont pretiż mhux
dovut;
3.
Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost ma
sar l-ebda ftehim bejn il-partijiet dwar meta u kif għandu
jsir il-ħlas ta’ kwalunkwe bilanċ dovut.
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt.
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-istess konvenut maħlufa
minnu.
Rat il-verbal tagħha tas-7 ta' Mejju 2009 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza.
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Rat l-atti tal-Mandat ta' Qbid kawtelatorju numru
1070/1998 fl-ismijiet: "RLR Ltd. vs Anthony Grech" allegati
ma' l-atti ta' din il-kawża.
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża.
Ikkunsidrat:
Illi permezz ta' din il-kawża l-attur nomine qed jirreklama
mingħand il-konvenut il-bilanċ ta' prezz ta' magna talbaħar tat-tip "Volvo Penta" mibjugħa u kkonsenjata lilu.
Il-konvenut, apparti l-eċċezzjoni ta' l-intempestivita' ta' lazzjoni, qed jikkontesta li għad fadallu xi bilanċ xi jħallas
fuq din il-magna.
Dwar l-eċċezzjoni preliminari ta' l-intempestivita' ta' lazzjoni, bizzejjed issir referenza għall-mandat ta' qbid
kawtelatorju li kien ġie ntavolat mis-soċjeta' venditriċi fit-3
ta' Diċembru 1998 in konnessjoni ma' din il-pretensjoni
tagħha. Dan kien sar għoxrin ġurnata qabel ma ġiet
ippreżentata l-kawża odjerna, u għalhekk il-konvenut, jekk
tassew ried li jħallas kwalunkwe bilanċ dovut, kellu kull
opportunita' jagħmel dan qabel mad-diretturi ta' l-istess
soċjeta' taw istruzzjonijiet lill-Dottor Anton Refalo sabiex
jintavola din il-kawża għan-nom tagħhom. Din l-eċċezzjoni
qed tiġi għalhekk minnufih respinta.
Fil-mertu mbagħad il-konvenut jgħid li l-ammont pretiż
mhux dovut. Imma għalkemm fid-depożizzjoni tiegħu ilkonvenut baqa' jsostni din il-verżjoni tiegħu, huwa baqa'
qatt ma ressaq ebda tip ta' prova li kien sar xi pagament
apparti dak li jirriżulta mill-iskrittura tal-ftehim relattiv għal
dan il-bejgħ.1 Lanqas kien f'pożizzjoni jgħid jekk dan issuppost pagament għas-saldu kienx sar permezz ta'
cheque jew fi flus kontanti.
Permezz tat-tielet eċċezzjoni tiegħu l-konvenut imbagħad
jgħid illi ma kien sar ebda ftehim dwar kif u meta kellu jsir
il-pagament tal-bilanċ. Imma kif jirriżulta inekwivokament
mill-iskrittura ġia msemmija, billi l-prezz ta' din il-magna
1

Ara Dok. A annessa mac-citazzjoni a fol. 5 tal-process .
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kien ta' għaxart elef lira maltija (LM10,000), ġie miftiehem
illi, filwaqt illi dakinhar stess tat-12 ta' Gunju 1998 kellu
jitħallas depożitu ta' sitt elef lira maltija (Lm6000), kif fil-fatt
sar, il-bilanċ ta' erbat elef lira maltija (Lm4000) kellu
jitħallas mal-konsenja tal-magna in kwistjoni fl-14 ta' Lulju
ta' l-istess sena. Philip Galea Souchet, għan-nom tassoċjeta' venditriċi spjega kif kienu fdaw lill-konvenut, li
baqa' jwiegħdhom li ser iħallas il-bilanċ minn ġurnata
għall-oħra, imma peress li baqa' inadempjenti ma kellhom
ebda għażla oħra ħlief li jipproċedu kontra tiegħu.
Fin-nuqqas għalhekk ta' prova sodisfaċenti da parti talkonvenut li l-pagament ta' dan il-bilanċ kien ġie saldat,
lanqas l-eċċezzjonijiet tiegħu fil-mertu ma jistgħu jiġu
aċċettati.
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tiċħad
l-eċċezjonijiet tal-konvenut, tilqa' t-talba attriċi u
tikkundanna lill-konvenut Anthony Grech sabiex iħallas lillattur nomine is-somma ta' erbat’elef lira maltija (Lm4000),
ekwivalenti llum għal disat’elef tliet mija u għoxrin ewro
(EUR9320). Billi dan huwa dejn kummerċjali, għandhom
jitħallsu wkoll l-imgħaxijiet relattivi mid-data tal-konsenja, u
ċioe' mill-14 ta' Lulju 1998, sad-data tal-pagament effettiv.
Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-mandat ta' Qbid numru
1070/1998 u dak ta' Sekwestru numru 1069/1998, kontra
l-istess konvenut.
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