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Eros Trading Limited
vs
John Mizzi
Illum il-Ġimgħa, 5 ta’ Ottubru 2012
Il-Qorti,
Rat l-Avviż li permezz tiegħu s-soċjeta’ attriċi talbet lillkonvenut jgħid għaliex m’għandux jiġi kkundannat minn
din il-Qorti sabiex iħallas l-ammont ta’ tlett elef seba’ mija
u erbgħa liri Maltin u tnejn u disgħin ċenteżmi
(Lm3704.92ċ) rappreżentanti l-ammont dovut minnek
wara bejgħ u konsenja tal-merkanzija (Dok ‘A’ u Dok ‘B’).
Bl-imgħax u bl-ispejjes inklużi dawk tal-ittra uffiċċjali
numru 788/2006.
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Int nġunt għas-subizzjoni.
Rat ir-Risposta tal-konvenut li biha eċċepixxa illi:
1.
Illi fl-ewwle lok, il-konvenut m’huwiex il-leġittimu
kontradittur tas-soċjeta’ attriċi stante illi fir-rapport
kummerċjali mas-soċjeta’ attriċi, huwa dejjem aġixxa filkwalita’ ta’ direttur tas-soċjeta’ “M.P. Clothing Ltd.” u mhux
fil-vesti personali tiegħu;
2.
Illi bla preġudizzju għas-suepost u fil-mertu, il-ftehim
mas-soċjeta’ attriċi kien fis-sens illi x-xogħol li
oriġinarjament kien ikkonsenjat fi kwantita’ ferm superjuri
għal kemm kien oriġinarjament ordnat, kellu jinżamm missoċjeta’ “M.P. Clothing Ltd.” bil-patt u kundizzjoni illi
jitħallas meta jinbiegħ u illi l-materjal m’hux mibjugħ jiġi
rritornat lis-soċjeta’ attriċi. Is-soċjeta’ attriċi rrifjutat illi tieħu
lura l-materjal m’hux mibjugħ minkejja tali ftehim.
3.

Salv eċċezzjonijiet oħra fid-dritt u fil-fatt.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inklużi l-verbali tax-xhieda
mismugża u d-dokumenti esebiti.
Rat in-Noti ta’ l-Osservazzjonijiet rispettivi tal-kontendenti.
Ikkunsidrat:
Illi permezzz ta’ din il-kawża s-soċjeta’ attriċi qed titlob
mingħand il-konvenut il-ħlas ta’ bilanċ allegatament dovut
lilha għal merkanzija mibjugħa u kkonsenjata lilu.
In linea preliminari l-konvenut eċċepixxa li huwa mhux illeġittimu kontradittur, għax in-negozju mas-soċjeta’ attriċi
dejjem kien jagħmlu f’isem il-kumpanija “M.P. Clothing
Limited” li tagħha kien direttur.
Irriżulta li s-soċjeta’ attriċi li timmanufattura prodotti taljeans kienet perjodikament tgħaddi lill-konvenut diversi
prodotti minn tagħha biex jinbiegħu fil-fabbrika li dan kellu
x-Xewkija, u sussegwentement minn ħanut fi Triq
Palma,Victoria. Is-soċjeta’ attriċi qed tirreklama l-ħlas
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għall-aħħar konsenja li saret, kif jirriżulta mill-fattura
numru 35258, datata s-17 ta’ Jannar 2006, kopja ta’
liema tinsab esebita a folio 30 tal-proċess. Joseph
Hammet, direttur tas-soċjeta’ attriċi, sostna li huwa dejjem
innegozja direttament mal-konvenut John Mizzi, li da parti
tiegħu qatt ma qallu li n-negozju kien qed jagħmlu f’isem
xi kumpanija. Infatti kif jidher minn din il-fattura, il-kont
ħareġ lill-istess konvenut, u ma hemm ebda referenza
għal xi kumpanija.
Madankollu irriżulta mid-dokumenti l-oħra esebiti millistess Joseph Hammet, illi preċedentement dwar ordnijiet
oħra, ġieli nħarġu delivery orders li għalkemm kienu
indirizzati lil John Mizzi, tissemma wkoll l-“M.P. Clothing”.1
Hekk ukoll ġie konfermat illi l-VAT Registration number
indikat fuq il-fatturi kollha esebiti minn Joseph Hammet,
inklużi dik li tirreferi għall-kont in kwistjoni, huwa in-numru
ta’ reġistazzjoni li kellha is-soċjeta’ “M.P. Clothing Limited”
mal-Kummissarju tat-Taxxa għall-Valur Miżjud.2 Terġa’ lħlasijiet kollha għall-merkanzija mixtrija mingħand issoċjeta’ attriċi, dejjem saru mill-kont kurrenti ta’ din ilkumpanija.3 Imbagħad hemm ix-xhieda ta’ Vivienne Xerri,
l-accountant ta’ din il-kumpanija,4 u dik ta’ Mario Vassallo,
direttur ieħor ta’ l-istess kumpanija,5 li kkonfermaw dak li
sostna l-konvenut, li n-negozju tas-soċjeta’ attriċi dejjem
sar għall-kumpanija tagħhom u ċioè’ għall-M.P. Clothing
Limited. Fl-aħħarnett ġie konfermat ukoll illi l-indirizz li
jidher fuq il-fatturi kollha esebiti, inkluża dik li dwarha qed
jintalab il-pagament presenti, huwa l-indirizz ta’ l-uffiċċju
ta’ l-accountant tal-kumpanija M.P. Clothing u mhux dak
tal-konvenut.6 Ma seta’ kien hemm ebda raġuni valida
għalfejn il-fatturi ġew indirizzati b’dan il-mod jekk mhux
għax kienu jirreferu għal bejgħ li kien sar lill-kumpanija li
tagħha Vivienne Xerri kienet il-financial controller. Joseph
Hammet, baqa’ ma ta ebda spjegazzjoni għal dan.

1

Ara Dok. JH 1a fol. 21 tal-process; Dok.JH 3 a fol.23, Dok.JH 7 a fol.27, u Dok.JH 9 a
fol.29
2
Ara Dok.VX 1 a fol.52
3
Ara Dok.VX 2 a fol.53
4
Ara deposizzjoni taghha a fol.45 -50
5
Ara deposizzjoni tieghu a fol.40 -42
6
Ara dedposizzjoni ta’ Vivienne Xerri a fol.50
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F’tali ċirkostanzi jirriżulta ampjament illi n-negozju li dwaru
s-soċjeta’ attriċi qed titlob il-ħlas, sar mal-kumpanija M.P.
Clothing Limited li tagħha l-konvenut kien wieħed middiretturi,
u
mhux
mal-konvenut
personalment.
Għaldaqstant kien ġustifikat il-konvenut iqajjem din leċċezzjoni li hu ma kienx il-leġittimu kuntradittur tassoċjeta’ attriċi.
Għal dawn l-motivi tiddeċidi l-kawża billi tilqa’ l-eċċezzjoni
preliminari tal-konvenut, tiddikjara li huwa mhux il-leġittimu
kontradittur tas-soċjeta’ attriċi u konsegwentement
tilliberah mill-osservanza tal-ġudizzju.
L-ispejjez għandhom jiġu ssoportati mis-soċjeta’ attriċi.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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