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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta ta' l-4 ta' Marzu, 2005
Citazzjoni Numru. 32/1995/2

Bonaventura sive Arthur Farrugia għan-nom u in
rappreżentanza tas-soċjeta' Fibermar Co Ltd .
vs
Mario Bugeja .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur nomine, wara li
ppremetta :
Illi l-attur nomine kkonsenja numru ta' prodotti lill-konvenut
fuq bażi "on consignment", bi ftehim illi l-konvenut għandu
jesponi dawn l-oġġetti għall-bejgħ u jħallas, lill-attur
nomine, il-valur miftiehem tal-prodotti hekk kif jiġi konkluż
il-bejgħ tagħhom, jew ta' xi prodott minnhom, lil terzi .
Illi l-konvenut waqaf li jesponi l-imsemmi prodotti għallbejgħ, jew saħansitra illi jbiegħ l-istess prodotti lil terzi, u
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għalhekk kiser il-kundizzjonijiet tal-ftehim bejn ilkontendenti .
Illi, nonostante interpellat sabiex irodd lura l-istess prodotti
lill-attur nomine, jew illi jħallsu l-valur tagħhom,
ammontanti kumplessivament għal ħames mija u tletin lira
maltin (Lm530), il-konvenut baqa' inadempjenti .
Talab lill-konvenut jgħid għaliex m’għandiex din il-Qorti :
1.
Tiddikjara u tiddeċidi illi l-konvenut kiser
il-ftehim illi bih l-attur nomine kkonsenjalu numru ta'
prodotti fuq bażi "on consignment", u konsegwentement
tiddikjara l-istess ftehim xjolt u bla ebda effett bejn ilkontendenti ;
2.
Tikkundanna lill-konvenut sabiex, fi
żmien qasir u perentorju illi jgħgobha tiffissa dina lOnorabbli Qorti għal dan l-iskop, jirritorna u jrodd lura listess prodotti lill-attur nomine fl-istat pristinu tagħhom ;
3.
u, fin-nuqqas li jagħmel dan fiż-żmien lilu
prefiss, tikkundanna minn issa lill-konvenut sabiex iħallas
lill-attur nomine s-soma ta' ħames mija u tletin lira maltin
(Lm530), jew somma oħra verjuri li tiġi likwidata minn dina
l-Onorabbli Qorti, rappreżentanti l-valur tal-istess prodotti
fil-pussess tal-konvenut .
Bl-ispejjeż, u bl-imgħaxijiet kummerċjali b'effett mit-28 ta'
Gunju, 1994 sad-data tal-pagament effettiv kontra lkonvenut minn issa nġunt għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur nomine, konfermata
bil-ġurament tiegħu.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa:
1.
Illi d-domandi attriċi huma nfondati fiddritt u fil-fatt peress illi l-konvenut ma għamel ebda
negozju mas-soċjeta' attriċi .
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta' l-istess konvenut minnu
maħlufa .
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Rat il-verbal tal-kontendenti tal-25 ta' Jannar 2002 fejn
qablu li l-provi miġbura f'din il-kawża jkunu jgħoddu wkoll
għall-kawża konnessa : ċitazzjoni numru 31/1995.
Rat id-digriet tagħha tat-8 ta' Ottubru 2004 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat in-noti ta' l-osservazzjonijiet rispettivi tal-kontendenti .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi d-dokumenti
esebiti u l-verbali tax-xhieda mismugħa .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta’ sentenza oħra ta' llum stess f'kawża
konnessa bejn l-istess kontendenti, (ċitaz. nru. 31/1995 flistess ismijiet) din il-Qorti laqgħet l-eċċezzjoni talkonvenut, fis-sens li huwa ma għamel l-ebda negozju ma'
l-attur nomine . Għalhekk u peress illi l-pretensjoni ta' lattur nomine fil-kawża preżenti tirreferi wkoll għall-istess
negozju li allegatament ġie ikkuntattat mal-konvenut,
imma dwar oġġetti li baqgħu ma nbiegħux, lanqas
hawnhekk ma tista' tilqa' t-talbiet attriċi, ġialadarba ma
kienitx sodisfatta illi l-attur nomine tassew ikkuntatta malkonvenut u mhux ma' terzi msemmija f'dik il-kawża .
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża preżenti billi, filwaqt
illi tilqa' l-eċċezzjoni tal-konvenut, tiċħad it-talbiet attriċi blispejjeż kontra l-attur nomine .

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