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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tat-18 ta' Marzu, 2004
Ċitazzjoni Numru. 984/2003

M. DEMAJO (TIMBERS) LIMITED (C.750)
vs
ANDROXA FURNITURE LIMITED
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fis-26 ta’ Settembru,
2003, li bih is-soċjeta’ attriċi wara li ppremettiet:Illi s-soċjeta’ attriċi hija kreditriċi tas-soċjeta’ konvenuta fissomma ta’ ħamest elef u tmienja u disgħin liri maltin u
disgħin ċenteżmu (Lm5,098.90) rappreżentanti prezz ta’
merkanzija mibjugħa u kkonsenjata mis-soċjeta’ attriċi lil
dik konvenuta kif jidher mill-prospett hawn anness u
mmarkat Dok. “A”;
Illi minkejja interpellata tħallas dan l-ammont, is-soċjeta’
konvenuta baqgħet inadempjenti;
Paġna 1 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja
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Illi dan id-debitu hu ċert, likwidu u dovut u fl-opinjoni tassoċjeta’ attriċi s-soċjeta’ konvenuta ma għandhiex
eċċezzjonijiet x’tagħti;
Għalhekk is-soċjeta’ attriċi talbet lil din l-Onorabbli Qorti
għaliex m’għandhiex għar-raġunijiet fuq premessi:
1.
Taqta’ u tiddeċiedi l-kawża a tenur tal-Artikoli
167 sa 170 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta u ċioe’ biddispensa tas-smigħ;
2.
Tikkundannaha tħallas lis-soċjeta’ attriċi ssomma ta’ ħamest elef u tmienja u disgħin liri maltin u
disgħin ċenteżmu (Lm5,098.90) dovuta kif fuq ingħad;
Bl-ispejjeż, komprizi dawk ta’ l-ittri legali datati wieħed u
tletin (31) ta’ Jannar 2003 u tnax (12) ta’ Setembru 2003 u
tal-Mandat ta’ Sekwestru preżentat kontestwalment ma’
din iċ-ċitazzjoni u bl-imgħax legali kontra s-soċjeta’
konvenuta nġunta minn issa biex tidher għas-subizzjoni;
Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tas-soċjeta’ attriċi;
Rat illi ċ-ċitazzjoni ġiet debitament notifikata lis-soċjeta’
konvenuta li naqset li tippreżenta nota ta’ eċċezzjonijiet u
hekk baqgħet kontumaċi;
Semgħet ix-xhieda tas-soċjeta’ attriċi;
Semgħet l-Avukat tas-soċjeta’ attriċi;
Eżaminat l-atti tal-kawża;
Billi mill-provi mhux kontradetti, t-talba dedotta fiċċitazzjoni tirriżulta pruvata;
Fil-kontumaċja tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi
filwaqt li tastjeni milli tqis iżjed l-ewwel talba minħabba ddekorrenza tat-termini legali, tilqa’ t-tieni talba tassoċjeta’ attriċi kif dedotta fiċ-ċitazzjoni bl-ispejjeż kontra
s-soċjeta’ konvenuta.
Paġna 2 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja
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Moqrija

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

Paġna 3 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

