Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-26 ta' Ġunju, 2003
Ċitazzjoni Numru. 364/2003

ALLWOODS & STEEL LIMITED
vs
PILASTRI LIMITED
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-8 t’April, 2003, li bih issoċjeta’ attriċi wara li ppremettiet:
Illi s-soċjeta’ attriċi Allwoods & Steel Limited hija kreditriċi
tas-soċjeta’ konvenuta Pilastri Limited, fis-somma ta’ tlieta
u għoxrin elf, disa’ mija u sitta u sebgħin lira u tmienja u
sebgħin ċenteżmu (Lm23,976.78) bilanċ tal-prezz ta’
materjal ta’ kostruzzjoni, mibjugħ u konsenjat lilhom;
Illi minkejja li s-soċjeta’ konvenuta ġiet interpellata biex
tħallas, għalkemm ma qajmet ebda oggezzjoni għallammont dovut, baqgħet ma ħalsietx;
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Illi jeżistu l-elementi kollha rikjesti mil-liġi għat-tenur taddispożizzjonijiet tal-artikoli 167 sa’ 170 tal-Kodiċi talProċedura Ċivili stante li d-dejn fuq imsemmi huwa ċert,
likwidu u skadut u fil-fehma tas-soċjeta’ attriċi s-soċjeta’
konvenuta ma għandha ebda eċċezzjoni xi tressaq kontra
t-talba għall-ħlas tal-imsemmi ammont;
Għalhekk is-soċjeta’ attriċi talbet lil din l-Onorabbli Qorti
għaliex m’għandhiex:
1.
Tiddeċiedi skond it-talba bid-dispensa tassmiegħ tal-kawża għat-tenur tal-artikoli 167 sa’ 170 talKodiċi tal-Proċedura Ċivili; u
2.
Tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas lissoċjeta’ attriċi s-somma ta’ tlieta u għoxrin elf, disa’ mija u
sitta u sebgħin lira u tmienja u sebgħin ċenteżmu
(Lm23,976.78) bilanċ tal-prezz ta’ materjal ta’
kostruzzjoni, mibjugħ u konsenjat lilhom;
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali sad-data tal-pagament
effettiv, kontra s-soċjeta’ konvenuta li hija nġunta minn
issa għas-subizzjoni;
Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tas-soċjeta’ attriċi;
Rat in-nota tas-soċjeta’ konvenuta li biha ammettiet ittalba kif dedotta fiċ-ċitazzjoni;
Billi mill-ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta,
dedotta fiċ-ċitazzjoni tirriżulta pruvata;

it-talba

Fuq ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi:
1.
Tilqa’ l-ewwel talba attriċi u billi jgħoddu ddispożizzjonijiet tal-artikolu 167 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’
Malta, qegħda taqta’ l-kawża bid-dispensa tas-smigħ;
2.
Tilqa’ t-tieni talba tas-soċjeta’ attriċi u
tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas lill-istess
soċjeta’ attriċi s-somma ta’ tlieta u għoxrin elf, disa’ mija u
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sitta u sebgħin lira u tmienja u sebgħin ċenteżmu
(Lm23,976.78) bilanċ tal-prezz ta’ materjal ta’
kostruzzjoni, mibjugħ u konsenjat lilhom, bl-ispejjeż u blimgħaxijiet legali sad-data tal-pagament effettiv, kontra ssoċjeta’ konvenuta.

Moqrija
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