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MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Jannar, 2004
Ċitazzjoni Numru. 1089/2001/1

JIMCAM ENTERPRISES LTD
vs
Charles SAMMUT
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-18 ta’ Ġunju 2001, li
bih is-soċjeta’ attriċi wara li ppremettiet:
Illi s-soċjeta’ attrici għandha tieħu mingħand il-konvenut
is-somma ta’ elf mitejn u wieħed u tletin lira u wieħed u
tmenin ċenteżmi (Lm1231.81) a saldu ta’ somma akbar,
prezz ta’ bejgħ ta’ Van Austin numru EVC-137 flimkien
ma’ l-interessi kummerċjali mill-31 t’Awissu, 1999 (Dok.
JEL1);
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Illi l-konvenut interpellat diversi drabi anke permezz ta’
ittra uffiċjali tad-29 ta’ Frar, 2001 biex iħallas imma baqa’
inadempjenti;
Illi dan id-dejn huwa ċert, likwidu u ezigibbli u fil-fehma
tas-soċjeta’ attriċi, il-konvenut ma għandux eċċezzjonijiet
x’jagħti kontra t-talba tal-ħlas mitlub;
Għalhekk is-soċjeta’ attriċi talbet lil din l-Onorabbli Qorti
għaliex m’għandhiex:
1.
Tiddeċiedi l-kawża skond it-talba tas-soċjeta’
attriċi bid-dispensa tas-smigħ a tenur ta’ l-Artikolu 167 ett
sequitur tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;
2.
Konsegwentement tikkundanna lill-konvenut
iħallas lis-soċjeta’ attriċi s-somma ta’ elf, mitejn u wieħed
u tletin lira u wieħed u tmenin ċenteżmi a saldu ta’ somma
akbar, prezz ta’ bejgħ ta’ Van Austin numru EVC-137
flimkien ma’ l-interessi kummerċjali mill-31 t’Awissu, 1999
(Dok. JEL1);
Bl-ispejjeż komprizi dawk ta’ l-ittra uffiċjali tat-18 ta’ Frar,
2001 u tal-Mandati ta’ Sekwestru u Qbid ippreżentati
kontestwalment ma’ din ic-Ċitazzjoni kontra l-konvenut
minn issa nġunt għas-subizzjoni;
Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tas-soċjeta’ attriċi;
Rat illi ċ-ċitazzjoni ġiet debitament notifikata lill-konvenut
li naqas li jippreżenta nota ta’ eċċezzjonijiet u hekk baqa’
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 tirrużulta pruvata;
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Fuq kontumaċja tal-konvenut tiddeċiedi billi tilqa’ t-talba
tas-soċjeta’ attriċi kif dedotta fiċ-ċitazzjoni b’dan illi
tikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjeta’ attriċi ssomma ta’ elf, mitejn u wieħed u tletin lira u wieħed u
tmenin ċenteżmi a saldu ta’ somma akbar, prezz ta’ bejgħ
ta’ Van Austin numru EVC-137, bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet
legali fuq l-imsemmija somma li jibdew jgħaddu mit-18 ta’
Frar, 2001, sal-jum tal-ħlas effettiv, kontra l-konvenut.
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