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QORTI TAL-MAGISTRATI (GHAWDEX)
SUPERJURI,
GURISDIZZJONI GENERALI
MAGISTRAT DOTTOR PAUL COPPINI LL.D.
Seduta ta’ nhar il-Hamis 7 ta' Ottubru, 2004 .

Citazzjoni numru : 89/2004G1(PC)
Anthony Zammit,
Emanuel Agius, u
George Cini .
Vs
Frank Micallef,
FM Poultry Limited .
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Il-Qorti ;
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha wara li l-atturi
ppremettew :
Illi f'diversi okkażjonijiet, il-konvenuti xtraw mingħand latturi diversi konsenji ta' tiġieġ .
Illi għal dan il-bejgġ kien dovut il-ħlas ta' tmienja u għoxrin
elf mitejn u ħamsa u tmenin lira Maltija u tnejn u sebgħin
ċenteżmu (Lm28,258.72ċ) dovuti kwantu għal ħmistax-il
elf mija u tnejn u għoxrin lira Maltija u sitta u disgħin
ċenteżmu (Lm15122.96ċ) lil Emanuel Agius, elf erba' mija
wiehed u sittin lira maltija u tmienja u tmenin ċenteżmu
(Lm1461.88) lil George Cini u ħdax-il elf sitt mija u tlieta u
sebgħin lira maltija u tmienja u tmenin ċenteżmu
(Lm11673.88) lil Anthony Żammit, kif jirriżulta mirrendikont anness bħala dokument D .
Illi minn dan l-ammont globali, il-konvenuti ħallsu tnax-il elf
mija u sebgħa u tletin lira maltija (Lm12,137.00) u
għalhekk għadu dovut il-bilanċ ta' sittax-il elf mija u
wieħed u għoxrin lira maltija u tnejn u sebgħin ċentezmu
(Lm 16121.72ċ) kif jirrizulta mill-istess rendikont anness
bhala Dok. E .
Illi minkejja li għaddew diversi xhur il-konvenuti baqgħu
ma ħallsux l-istess debitu u dan minkejja diversi
interpellazzjonijiet anki permezz ta' ittra uffiċjali .
Illi n-negozju bejn il-konvenuti u l-atturi kien isir b'mod
kollettiv, u għalhekk l-atturi għazlu li jressqu l-kawżi
tagħhom f'ċitazzjoni unika minħabba li jirrigwardaw l-istess
mertu u l-provi huma sostanzjalment identicċi .
Illi fil-fehma ta' l-atturi dan id-debitu huwa wieħed ċert,
likwidu u dovut u l-konvenuti ma għandhomx
eċċezzjonijiet x'iqanqlu għat-talbiet li qed isirulhom u
għalhekk din l-Onorabbli Qorti tista' tipproċedi għassentenza bid-dispensa tas-smiegħ ai termini ta' l-artikolu
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mija u sebgħa u sittin (167) tal-Kodiċi ta' Organizazzjoni u
Proċedura Ċivili bid-dispensa tas-smiegħ .
Talbu lill-konvenuti jgħidu għaliex ma għandhiex din lOnorabbli Qorti ;
1.
Taqta' u tiddeċidi din il-kawża biddispensa tas-smiegħ fit-termini ta' l-artikolu mija u sebgħa
u sittin (167) tal-Kap 12 tal-Kodiċi ta' Organizazzjoni u
Proċedura Ċivili .
2.
Tiddikjara lill-konvenuti debituri filkonfront ta' l-atturi fis-somma ta' sittax-il elf mija u wieħed
u għoxrin lira Maltija u tnejn u sebgħin ċenteżmu
(Lm16,121.72ċ) .
3.
Tikkundanna lill-konvenuti sabiex iħallsu
lill-atturi din is-somma flimkien ma' l-imgħaxijiet bit-tmienja
fil-mija f'effett mid-data tal-konsenja sad-data tal-ħlas
relattiv .
Il-konvenuti huma mħarrka għas-subizzjoni li għaliha minn
issa qed jiġu nġunti .
Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra interpellatorja datata 23
ta' Gunju, 2004 u ta' l-ittra uffiċjali spedita f'Lulju 2004 .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-atturi kkonfermata bilġurament ta' Emanuel Agius .
Rat ukoll id-dokumenti annessi ma' l-istess ċitazzjoni .
Rat ir-riferta pożittiva tal-konvenuti, illi ġġib id-data tassebgħa u għoxrin (27) ta' Awissu tas-sena elfejn u erbgħa
(2004) . Il-konvenuti msejħa tlett darbiet naqsu illi jattendu
għal l-udjenza tal-lum .
Semgħet lill-atturi jikkonfermaw bil-ġurament tagħhom ilkontenut taċ-ċitazzjoni .
Il-Qorti, peress illi din hija kawża tal-giljottina, fl-assenza
tal-konvenuti, li ddikjara li huma għandhom eċċezzjonijiet
validi x'iressqu, u wara illi semgħet lill-atturi, peress illi
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jirriżulta illi t-talbiet attriċi huma gustifikati, tiddeċidi lkawża billi tilqa' l-istess talbiet attrici, tiddikjara l-konvenuti
debituri fil-konfront ta' l-atturi fis-somma ta' sittax-il elf mija
u wieħed u għoxrin lira maltija u tnejn u sebgħin ċenteżmu
(Lm16121.72ċ) in solidum bejniethom u għalhekk
tikkundanna lill-istess konvenuti sabiex in solidum
bejniethom iħallsu lill-atturi din is-somma flimkien ma' limgħaxijiet bit-tmienja fil-mija (8%) b'effett mid-data talkonsenja kif tirrizulta mid-dokumenti annessi ma' l-istess
ċitazzjoni sad-data tal-pagament effettiv .
L-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu sopportati wkoll minn
l-istess konvenuti in solidum bejniethom .
S8904Pc(sup_

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

Pagna 4 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

