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

Seduta tas-16 ta' Ottubru, 2007
Citazzjoni Numru. 550/2006

ATTRANS LIMITED (C8520)
vs
VINCENT CUSCHIERI LIMITED (C4162)
Il-Qorti: Rat ir-rikors maħluf imressaq mill-kumpanija
attriċi bil-proċedura sommarja speċjali fid-19 ta’ Ġunju,
2006, li bih u għar-raġunijiet li hemm imfissra, talbet li din
il-Qorti (a) taqta’ l-kawża skond it-talba mingħajr smigħ;
(b) tiddikjara lill-kumpanija mħarrka debitriċi tagħha fissomma ta’ tmint elef erba’ mija u erba’ liri Maltin (Lm8404)
rappreżentati ħlas għal xogħol u servizz mogħti minnha
lill-istess kumpanija mħarrka fuq talba ta’ din ta’ l-aħħar; u
(ċ) tikkundanna lill-istess kumpanija mħarrka tħallasha limsemmija somma, bl-imgħax legali mid-data tal-fattura
relattiva sal-jum tal-ħlas effettiv, flimkien ma’ l-ispejjeż talkawża.
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Rat li l-kumpanija mħarrka kienet, sa fl-aħħar, notifikata
bil-mezz tal-pubblikazzjoni u ta l-affisjoni għall-finijiet talartikolu 187(5) tal-kap 12, f’Jannar, 2007;
Rat id-degriet tagħha tat-8 ta’ Frar, 2007, li bih tat lillkumpannija mħarrka l-jedd li tikkontesta l-kawża;
Rat ir-risposta maħlufa mmressqa mill-kumpannija
mħarrka fis-26 ta’ Frar, 2007, li biha laqgħet għall-azzjoni
attriċi billi qalet li t-talbiet attrici huma infondati fil-fatt u fiddritt u li għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż għax l-ammont
kif mitlub hu eċċessiv u ma jirriflettix ir-rata miftehma bejn
il-kontendenti. Żiedet tgħid ukoll li kienet tablet għadd ta’
drabi lill-kumpannija attriċi biex tikkoreġi r-rati, iżda xorta
waħda ma bidlitx ir-rati murija fil-fatturi maħruġa, minkejja
li r-rata ma kinetx tajba;
Semgħet ix-xhud imressqa mill-kumpannija attriċi;
Rat il-provi dokumentali mressqa mill-istess kumpannija
attriċi;
Rat id-degriet tagħha tal-10 ta’ Mejju, 2007, li bih il-kawża
tħalliet għas-sentenza fin-nuqqas ta’ xkiel ghas-smigħ tat22 ta’ Mejju, 2007;
Rat id-degriet tagħha tas-17 ta Mejju, 2007, fuq talba
magħmula b’rikors imressaq mill-kumpannija mħarrka fl14 ta’ Mejju, 2007, li bih waqfet milli tgħaddi għall-għoti
tas-sentenza u tat lill-kumpannija mġarrka l-opportunita’ li
tressaq il-provi tagħha;
Rat li, minkejja l-opportunita’ mogħtija, l-kumpannija
mħarrka xorta waħda naqset li tressaq il-provi tagħha u lanqas kienet imqar rappreżentata meta ssejħet il-kawża;
Rat l-atti kollha tal-kawża u l-verbal tas-smigħ tal-lum li bih
ħalliet il-kawża għas-sentenza;
Ikkunsidrat:
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Illi din hija azzjoni għall-ħlas ta’servizzi mogħtijin millkumpannija attriċi lill-kumpanija mħarrka, fuq talba tagħha
matul iż-żmien bejn Novembru tal-2003 u Settembru tal20051 . Fil-biċċa l-kbira minnhom dawn is-servizzi kienu
jikkonsistu f’nollijiet, ħlas għall-ġarr ta’ merkanzija, ilħażna u l-izdoganar tagħha u servizzi oħrajn relatati ma’
merkanzija li l-kumpanija mħarrka iġġib f’Malta;
Illi mix-xhieda mressqa mill-kumpannija attriċi jirriżulta2, li
l-kumpannija mħarrka kienet qabbdet lil din biex tagħtiha
s-servizzi msemmija fid-dokumenti li jinsabu fl-atti, u li listess kumpannija mħarrka qatt ma kkontestathom. Għallkuntrarju jirriżulta li kull meta l-kumpannija attriċi tablet ilħlas, il-kumpannija mħarrka kienet titlob biss li jingħatalha
żmien biex tħallas l-ammonti mitluba. Irriżulta wkoll li
dawn il-wegħdiet ta’ ħlas baqgħu jsiru matul iż-żmien li din
il-kawża kienet qegħda tinstema’;
Illi, min-naħa tagħha, l-kumpannija mħarrka ma tiċħadx li
ngħatat is-servizzi msemmijin mill-kumpanija attriċi, iżda
tgħid li r-rati li bihom il-kumpannija attriċi qegħda
tikkomputa s-servizzi huma rati ogħla minn dawk
miftehmin bejniethom. Huwa prinċipju ta dritt li min jallega
jrid jipprova dak li jallega. Kien obbligu tal-kumpannija
mħarrka li turi x’kienu r-rati miftehma u kif dawn ir-rati
kienu irħas minn dawk applikati mill-attriċi fil-kontijiet
tagħha. Il-kumpannija mħarrka naqset ghal kollox li
tipprova dak li hija allegat. Il-Qorti, għalhekk, m’għandha lebda raġuni għaliex għandha temmen lill-kumpannija
mħarrka f’dan ir-rigward;
Illi għalhekk, fin-nuqqas ta’ kontradizzjoni serja u li wieħed
jista’ joqgħod fuqha, il-Qorti tasal biex tqis li l-kumpannija
attriċi seħħilha tipprova kif imiss il-każ tagħha u li t-talbiet
tagħha fil-mertu jistħoqqilhom jintlaqgħu;
Għal dawn ir-raġunijiet il-Qorti qegħda taqta’ u tiddeċiedi lkawża billi:
1)
Tastjeni milli tqis iżjed l-ewwel talba u dan
fid-dawl tad-degriet tagħha tat-8 ta’ Frar, 2007;
1
2

Dokument f’paġna 21-36 tal-proċess
Xhieda ta’ John Caminzuli 24.4.07, f’paġna 38-39 tal-proċess
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2)
Tilqa’ t-tieni talba attriċi u tiddikjara li lkumpannija mħarrka hija debitriċi tal-kumpannija attriċi fissomma ta’ tmint elef, erba’ mija u erba’ liri Maltin
(Lm8404), rappreżentanti servizzi mogħtija fuq talba ta’ listess kumpannija mħarrka;
3)
Tilqa’ t-tielet talba attriċi u tikkundanna lillkumpannija mħarrka tħallas lill-attriċi s-somma ta’
Lm8404, bl-imgħax legali mid-data ta’ kull fattura sal-jum
tal-ħlas effetiv; u
4)
Tiċħad l-eċċezzjonijiet tal-kumpannija
mħarrka, billi ,hux mistħoqqa fil-fatt u fid-dritt, bl-ispejjeż
kontra l-istess konvenuta.
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