Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Jannar, 2004
Ċitazzjoni Numru. 1109/2003

GOLLCHER CO. LIMITED
vs
GMC FREIGHT SERVICES LTD

Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-27 ta’ Ottubru 2003, li
bih il-kumpannija attriċi ippremettiet:
Illi s-soċjeta’ konvenuta hija debitur tas-soċjeta’ attriċi fissomma ta’ ħmistax-il elf mija u erba’ liri u sebgħa u
erbgħin ċenteżmu (Lm15,104.47) liema somma
tirrappreżenta ammont dovut bħala noll u spejjeż oħra
relatati in konnessjoni mal-ġarr ta’ merkanzija fuq inkarigu
tal-istess konvenuti, kif jirriżulta aħjar mill-anness
rendikont markat Dok. “A”;
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Illi għalkemm interpellat diversi drabi l-konvenut baqa’
inadempjenti;
Illi fil-fehma tal-istanti għalhekk il-pretensjoni tagħhom
għall-ħlas tas-somma indikata hija ċerta, likwida u dovuta
u s-soċjeta’ konvenuta ma għandhiex eċċezzjonijiet
x’tagħti għal din it-talba;
Għalhekk is-soċjeta’ attriċi talbet lil din l-Onorabbli Qorti
għaliex m’għandhiex:
1.
Tiddeċiedi l-kawża bid-dispensa tas-smigħ a
tenur tal-artiklu 167 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta; u
2.
Tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas lissoċjeta’ attriċi s-somma fi flus maltin li fid-data tassentenza tkun ekwivalenti għal ħmistax-il elf mija u erba’
liri u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (Lm15,104.47) għarragunijiet hawn fuq premessi, bl-imgħax legali salpagament effettiv;
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li huma nġunti għassubizzjoni;
Rat id-dikjarazzjoni u n-nota tax-xhieda tas-soċjeta’ attriċi;
Rat in-nota ta’ Charles Bugeja f’isem is-soċjeta’
konvenuta mressqa waqt is-smigħ tal-lum u Ii biha
ammettiet it-talba kif dedotta fiċ-ċitazzjoni, u dan wara li lQorti aċċertat ruħha li min ressaq in-Nota jifhem ilkonsegwenzi tagħha;
Billi mill-ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta,
dedotta fiċ-ċitazzjoni tirriżulta pruvata;

t-talba

Fuq ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi
tilqa’ t-talba tas-soċjeta’ attriċi kif dedotta fiċ-ċitazzjoni
b’dan illi tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas lissoċjeta’ attriċi s-somma fi flus maltin li fid-data tassentenza tkun ekwivalenti għal ħmistax-il elf mija u erba’
Iiri u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (Lm15,104.47) blPaġna 2 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali relattivi sal-jum tal-ħlas
effettiv kontra s-soċjeta’ konvenuta.

Moqrija
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