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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Diċembru, 2003
Ċitazzjoni Numru. 1252/2003

Salvatore sive Sunny BEZZINA u Bartolomeo sive
Albert BEZZINA f’isimhom proprju u għan-nom ta’
BEZZINA GREENGROCER
vs
TA’ XBIEX LAPINS LIMITED
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fil-21 ta’ Novembru, 2003,
li bih is-soċjeta’ attriċi ppremettiet:
Illi l-atturi għamlu diversi konsenji matul iż-żmien lissoċjeta’ konvenuta u s-soċjeta’ konvenuta għadha
debitriċi lejhom fis-somma ta’ tnax-il elf, tmien mija u
erbgħa u disgħin liri maltin u sebgħin ċenteżmu
(Lm12,894.70) bilanċ ta’ prezz ta’ ħxejjex u merce
mibjugħa u konsenjati kif aħjar jirriżulta mill-prospett hawn
anness u markat Dok.”A”;
Paġna 1 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja
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Illi
interpellata diversi drabi għall-ħlas u dan anke
permezz ta’ Ittra Uffiċjali ta’ l-4 ta’ Settembru, 2003 issoċjeta’ konvenuta baqgħet inadempjenti;
Illi fil-fehma ta’ l-atturi dan id-debitu huwa ċert, likwidu u
dovut u s-soċjeta’ konvenuta ma għandhiex eċċezzjonijiet
xi tressaq f’din il-kawża, li għalhekk tista’ tiġi deċiża biddispensa tas-smiegħ ai termini ta’ l-Artikolu 167 et seq.
tal-Kodiċi ta’ l-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.
12 tal-Liġijiet;
Għalhekk l-atturi talbu lil din l-Onorabbli Qorti għaliex
m’għandhiex:
1.
Taqta’ u tiddeċiedi din il-kawża bid-dispensa
tas-smiegħ ai termini ta’ l-Artikolu 167 et seq. tal-Kodiċi ta’
l-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12 tal-Liġijiet;
u
2.
Tikkundanna lill-istess soċjeta’ konvenuta
tħallas lill-atturi s-somma ta’ tnax-il elf, tmien mija u
erbgħa u disgħin liri maltin u sebgħin ċenteżmu
(Lm12,894.70) bilanċ ta’ prezz ta’ ħxejjex u merce lilha
mibjugħa u konsenjata;
Bl-ispejjeż, inkluzi dawk ta’ l-Ittra Uffiċjali ta’ l-4 ta’
Settembru, 2003 u tal-Mandat ta’ Sekwestru ppreżentat
kontestwalment u bl-imgħax legali mill-1 t’Awissu, 2002
sal-jum tal-pagament effettiv;
Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tas-soċjeta’ attriċi
flimkien mad-dokument mehmuż magħha;
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;
Paġna 2 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Eżaminat l-atti tal-kawża;
Billi mill-provi mhux kontradetti, t-talba dedotta fiċċitazzjoni tirrużulta pruvata;
Fil-kontumaċja tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi
tilqa’ t-talba ta’ l-atturi proprio et nomine kif dedotta fiċċitazzjoni bl-ispejjeż kontra s-soċjeta’ konvenuta, u blimgħaxijiet legali fuq l-imsemmija somma li jgħaddu middata tar-rispettivi konsenji sal-jum tal-ħlas effettiv.

Moqrija

< Sentenza Finali >
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Paġna 3 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

