Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tat-18 ta' Jannar, 2006
Citazzjoni Numru. 1178/2005

BROMFORD IRON & STEEL CO. (MED.) LTD.
vs
RAINBOW MIX CONCRETE LTD.
Il-Qorti:
Rat l-att taċ-ċitazzjoni preżentat fit-12 ta’ Diċembru 2005 li
bih is-soċjeta’ attriċi wara li ppremettew;
Illi s-soċjeta’ attriċi biegħet u kkonsenjat merkanzija lissoċjeta’ konvenuta;
Illi fuq dan il-bejgħ l-ammont komplessiv dovut lis-soċjeta’
attriċi huwa ta’ tlettax-il elf, seba’ mija u tmienja u disgħin
Liri Maltin u għoxrin ċenteżmu (Lm13,798.20) skond kif
jidher mill-annessi invoices immarkati dokumenti CB1 sa
CB4 li s-soċjeta’ konvenuta għadha ma ħallsitx;
Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Illi għalkemm interpellata biex
konvenuta baqgħet inadempjenti;

tħallas,

s-soċjeta’

Illi dan id-debitu tas-soċjeta’ konvenuta fil-konfront tassoċjeta’ attriċi, huwa ċert, likwidu u dovut ai termini ta’ lartikolu 167 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, kif l-istess
soċjeta’ attriċi tikkonferma fid-dikjarazzjoni annessa, u filfehma
tas-soċjeta’
attriċi,
s-soċjeta’
konvenuta
m’għandiex eċċezzjonijiet x’tagħti;
Għaldaqstant is-soċjeta attriċi talbet lil din l-Onorabbli
Qorti għaliex m’għandiex għal dawn ir-raġunijiet premessi:
1.
Tiddikjara lis-soċjeta’ konvenuta debitriċi tassoċjeta’ attriċi għas-somma ta’ tlettax-il elf, seba’ mija u
tmienja u disgħin Liri Maltin u għoxrin ċenteżmu
(Lm13,798.20);
2.
Tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas issomma hekk likwidata;
3.
Tiddeċiedi l-kawża bid-dispensa tas-smiegħ ai
termini tal-Art. 167 ta’ Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;
Bl-imgħax legali mid-data ta’ l-ittra uffiċjali u bl-ispejjeż,
inkluż dawk ta’ l-ittra uffiċjali datata 7 ta’ Diċembru 2005 u
dawk
tal-Mandat
ta’
Sekwestru
ppreżentat
kontestwalment ma’ dina ċ-ċitazzjoni kontra s-soċjeta’
konvenuta li minn issa hija nġunta għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni w in-nota tax-xhieda tas-soċjeta’
attriċi;
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;
Eżaminat l-atti tal-kawża;
Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Billi mill-provi mhux kontradetti, it-talba dedotta fiċċitazzjoni tirriżulta pruvata.
Fil-kontumaċja tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi tilqa’
t-talba tas-soċjeta’ attriċi kif dedotta fiċ-ċitazzjoni blispejjeż u bl-imgħaxijiet legali b’effett mis-7 ta’ Diċembru,
2005, sal-jum tal-ħlas effettivi kontra s-soċjeta’ konvenuta.

Moqrija

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

Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

