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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tas-26 ta' Jannar, 2006
Citazzjoni Numru. 700/2004

LONDON SERVICES LTD.
vs
BORG BARTHET BROTHERS LTD. u Henry BORG
BARTHET

Il-Qorti:
Rat l-att taċ-ċitazzjoni mressaq fl-20 ta’ Settembru, 2004,
bil-proċedura sommarja speċjali li bih is-soċjeta’ attriċi
ippremettiet;
Illi permezz ta’ Skrittura Privata datata 1 ta’ Ottubru 1998,
li kopja tagħha hi hawn annessa, esebita u mmarkata
bħala Dok. A, is-soċjeta’ attriċi kriet lis-soċjeta’ konvenuta
Borg Barthet Brothers Limited, vettura tal-marka Renault
Laguna bin-numru ta’ reġistrazzjoni ABG-909;
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Illi ai termini ta’ l-iskrittura privata de quo, is-soċjeta’
konvneuta kriet il-vettura fuq imsemmija għal perijodu ta’
ħames (5) snin bejn l-24 ta’ Frar 1999 u l-24 ta’ Frar 2004,
bil-kundizzjoni, inter alia, illi l-ħlas isir permezz ta’ rati
mensili ta’ mitejn u ħamsa u erbgħin Lira Maltin (Lm245)
pju VAT, kif dettaljat fl-imsemmija Skrittura Privata;
Illi għalkemm ai termini ta’ l-iskrittura privata de quo, ilkirja kellha tiskadi fl-24 ta’ Frar 2004, il-vettura in kwistjoni
baqgħet fil-pussess tas-soċjeta’ konvenuta sat-13 ta’
Mejju 2004, meta l-istess vettura ġiet effetivament
ritornata lis-soċjeta’ attriċi;
Illi s-soċjeta’ konvenuta naqset milli tkompli teffettwa lpagamenti dovuti għall-kirja tal-vettura msemmija, u
b’hekk, illum l-ammont li għadu dovut lis-soċjeta’ attriċi
bħala bilanċ fuq il-ħlas dovut għall-kiri ta’ l-istess vettura,
jammonta għal ħamest elef erba’ mija u sebgħa u disgħin
Lira Maltin u sitta u sebgħin ċenteżmu (Lm5,497.76),
skond ma jidher mill-istatement maħruġ mis-soċjeta’
attriċi, illi kopja tiegħu tinsab hawn annessa u esebita u
mmarkata bħala Dok. B;
Illi s-soċjeta’ konvenuta kkaġunat ukoll danni fil-vettura in
kwistjoni, liema danni ġew kwantifikati fis-somma ta’ mitt
Lira Maltin (Lm100.00) skond kif jirriżulta wkoll millinspection slip li kopja tagħha hi hawn annessa, esebita u
mmarkata bħala Dok. C;
Illi għalhekk, is-soċjeta’ konvenuta saret debitriċi tassoċjeta’ attriċi fl-ammont ta’ ħamest elef ħames mija u
sebgħa u disgħin Lira Maltin u sitta u sebgħin ċenteżmu
(Lm5,597.76), ammont rappreżentanti l-arretrati ta’
pagamenti mensili dovuti għall-kirja w użu tal-vettura de
quo, kif ukoll danni kkaġunati fl-istess vettura, kif fuq
premess;
Illi l-konvenut Henry Borg Barthet iffirma l-iskrittura privata
de quo bħala garanti in solidum għall-obbligazzjonijiet
kollha assunti mis-soċjeta’ konvenuta Borg Barthet
Brothers Ltd;
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Illi l-konvenuti, minkejja illi ġew debitament interpellati
sabiex iħallsu l-ammont minnhom dovut, anke permezz ta’
ittra uffiċjali datata 4 ta’ Ġunju 2004, li kopja tagħhom
tinsab hawn annessa, esebita u mmarkata bħala Dok. D,
huma baqgħu inadempjenti;
Illi dan l-ammont hu ċert, likwidu u dovut, u fil-fehma tassoċjeta’ attriċi, l-konvenuti ma għandhom ebda eċċezzjoni
x’jissollevaw kontra l-pagament ta’ l-istess;
Illi għaldaqstant, għal dawn il-proċeduri huma applikabbli
d-dispożizzjonijiet għad-dispensa mis-smigħ tal-kawża a
tenur tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 167 et seq. talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;
Għaldaqstant is-soċjeta’ attriċi talbet lil din l-Onorabbli
Qorti għaliex m’għandiex għal dawn ir-raġunijiet premessi:
1.
Tikkundannahom illi jħallsu lis-soċjeta’ attriċi,
is-somma ta’ ħamest elef ħames mija u sebgħa u disgħin
Lira Maltin u sitta u sebgħin ċenteżmu (Lm5,597.76) lilha
dovuta kif fuq premess, u dan bid-dispensa mis-smigħ talkawża a tenur tad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikoli 167 et seq.
tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;
Bl-ispejjeż inklużi dawk ta’ l-ittra uffiċjali datata 4 ta’ Ġunju
2004
u
tal-mandati
kawtelatorji
ppreżentati
kontestwalment, u interessi kummerċjali mid-data ta’ liskadenzi rispettivi sad-data tal-ħlas effettiv kontra lkonvenuti li jibqgħu minn issa inġunti għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni w in-nota tax-xhieda tas-soċjeta’
attriċi;
Rat in-nota tal-konvenuti mressqa waqt is-smigħ tal-lum li
biha ameettew it-talb kif dedotta fiċ-ċitazzjoni;
Billi mill-ammissjoni tal-konvenuti, t-talba dedotta fiċċitazzjoni tirriżulta pruvata.
Fuq ammissjoni tal-konvenuti tiddeċiedi billi tilqa’ t-talba
tas-soċjeta’ attriċi kif dedotta fiċ-ċitazzjoni bl-ispejjeż
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kontra l-konvenut u bl-imgħaxijiet legali fuq is-somma
msemmija f’dik it-talba, b’effett mill-10 ta’ Ġunju, 2004,
sal-jum tal-ħlas effettiv.
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