Talba Nru.: 852/2015PA – 23.11-2016

FIT - TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
ĠUDIKATUR: DR PHYLLIS AQUILINA, LL.D.
Seduta ta’ nhar l-Erbgħa 23 ta’ Novembru, 2016

Talba Nru: 852/2015PA
Koperattiva Ta’ Min Irabbi l-Majjali
(KIM)
vs
International Meats Ltd
(C-41033)

It-Tribunal,
Ra l-Avviż tat-Talba preżentat fid-29 ta’ Ottubru 2015 li permezz tiegħu l-Koperattiva
attriċi talbet li dan it-Tribunal jogħġbu jikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta biex tħallasha ssomma ta’ elf, ħames mija u disa’ Ewro u erbgħa u għoxrin ċenteżmu (€1,509.24ċ)
rappreżentanti bilanċ minn prezz akbar għal-laħm tal-majjal lilha mibjugħ u kkonsenjat, u liema
bilanċ baqa’ ma tħallasx minkejja li s-soċjeta’ konvenuta kienet ħarġet cheque għal dan l-ammont
datat 22 ta’ Lulju, 2014 pero’ dan ma ġiex onorat, kif se jiġi kollox ippruvat waqt it-trattazzjoni
ta’ din il-kawża. Bl-ispejjeż tal-preżenti, bl-ispejjeż tal-Ittra Uffiċjali Numru 2348/14 u blimgħax legali mid-data tal-konsenja sad-data tal-ħlas effettiv.
Ra li s-soċjeta’ konvenuta, debitament notifikata, baqgħet ma ppreżentatx Risposta.
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Ra l-Kapitolu tas-soċjeta’ attriċi għas-subizzjoni tas-soċjeta’ konvenuta preżentat fludjenza tat-2 ta’ Novembru 2016.
Ra li t-Talba tħalliet għall-udjenza tallum, sabiex is-soċjeta’ konvenuta tidher quddiem itTribunal u t-twieġeb għas-subizzjoni.
Ra li, minkejja dan, is-soċjeta’ konvenuta International Meats Limited naqset li tidher
mingħajr ma tat raġuni tajba.
Ikkunsidra, wara li ra l-Avviż tat-Talba, li l-kapitolu ppreżentat mill-attur ġie ammess u
aċċettat mis-soċjeta’ konvenuta fit-termini tal-liġi.
Mill-verifiki li għamel it-Tribunal, madankollu, jirriżultalu li l-ittra uffiċjali msemmija
mill-Koperattiva attriċi, u li fl-Avviż tat-Talba tgħid li permezz tagħha kienet interpellat lissoċjeta’ konvenuta sabiex tħallas l-ammont reklamat b’din l-azzjoni, filfatt qatt ma ġiet notifikata
lis-soċjeta’ konvenuta.
Billi l-Koperattiva attriċi kienet tenuta tipproduċi l-aħjar prova skond l-art. 559 tal-Kap.
12, pero’ naqset li tipproduċi kopja tal-invoice maħruġa minnha, kopja taċ-ċekk li ssemmi bħala
mgħoddi lilha mis-soċjeta’ konvenuta, jew kopja ta’ interpellanza oħra valida għall-ħlas,
debitament notifikata lis-soċjeta’ konvenuta, it-Tribunal jidhirlu li m’għandux jilqa’ t-talba
tagħha għall-ħlas tal-imgħax kummerċjali.
Għaldaqstant, it-Tribunal jilqa’ t-talba tal-Koperattiva attriċi limitatament għas-somma
mitluba ta’ elf, ħames mija u disa’ Ewro u erbgħa u għoxrin ċentezmu (€1,509.24ċ), bl-imgħax
legali mid-data tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba.
L-ispejjeż tal-kawża jibqgħu a karigu tas-soċjeta’ konvenuta.
_____________________
Avukat Phyllis Aquilina, LL.D.
ĠUDIKATUR
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