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MALTA

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

Seduta ta' l-1 ta' Marzu, 2006
Citazzjoni Numru. 62/2005

Joseph Bonello u martu Dolores sive Doreen Bonello .
Vs
Natalino Chetcuti sive Noel Chetcuti ,
MaryRose Bajada .
Il-Qorti ;
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-atturi wara li
ppremettew :
Illi l-konvenuti huma debituri fil-konfront ta' l-atturi fissomma ta' ħmistax-il elf u seba mitt liri Maltin (Lm15,700)
mislufa lilhom minn l-atturi kwantu għas-somma ta'
ħmistax liri Maltin permezz ta' skrittura tad-disgħa (9) ta'
Diċembru tas-sena elfejn u tlieta (2003) u kwantu għassomma ta' seba' mitt liri maltin (Lm700) permezz ta'
skrittura oħra tas-sittax (16) ta' Diċembru tas-sena elfejn u
tlieta (2003) ;
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Illi skond l-imsemmija skritturi, is-self fuq imsemmi kellu
jiġi restitwit kwantu għas-somma ta' elfejn lira maltin
(Lm2000) sa mhux aktar tard mill-wieħed u tletin (31) ta'
Jannar tas-sena elfejn u erbgħa (2004), kwantu għassomma ta' tlettax-il elf liri maltin sa mhux aktar tard mittletin (30) ta' Ġunju tas-sena elfejn u erbgħa (2004) u
kwantu għas-somma ta' seba' mitt liri Maltin (Lm700) sa
mhux aktar tard mit-tletin (30) ta' Diċembru tas-sena elfejn
u tlieta (2003) .
Illi minkejja illi skada ż-żmien li fih kellu jiġi restitwit dan isself u l-konvenuti naqsu minn li jħallsu lura dak li kien
dovut minnhom .
Illi huma dovuti imgħaxijiet lil atturi fuq l-għola rata
permessa mil-liġi fuq dan l-ammont dovut, mid-data ta'
meta sar dovut sad-data tal-ħlas effettiv .
Illi minkejja d-diversi interpellazzjonijiet għal ħlas, u
minkejja d-diversi promessi ta' pagament da parti ta' listess konvenuti, l-istess konvenuti baqgħu inadempjenti .
Illi fil-fehma ta' l-atturi dan id-debitu huwa wieħed ċert,
likwidu u dovut u l-konvenuti m'għandhomx eċċezzjonijiet
xi jqanqlu u għalhekk din l-Onorabbli Qorti tista' tipproċedi
għas-sentenza ai termini ta' l-artikolu mija u sebgħa u
sittin (167) tal-Kodiċi ta' l-Organizazzjoni u Proċedura
Ċivili, bid-dispensa tas-smigħ .
Talbu lill-konvenuti jgħidu għaliex ma għandhiex din lOnorabbli Qorti :
1.
Taqta' u tiddeċidi din il-kawża biddispensa tas-smiegħ ai termini ta' l-Artikolu mija u sebgħa
u sittin (167) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' malta .
2.
Tiddikjara lill-konvenuti debituri filkonfront ta' l-atturi fis-somma ta' ħmistax-il elf u seba mitt
liri Maltin (Lm15,700) kif dovuti fil-premessi fuq elenkati .
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3.
Tikkundanna lill-konvenuti jħallsu lillatturi din is-somma ta' ħmistax-il elf u seba' mitt liri maltin
(Lm15,700) .
4.
Tikkundanna
lill-konvenuti
jħallsu
imgħaxijiet fuq l-għola rata permessa mil-liġi mid-data li
fiha l-ammont prinċipali sar dovut sad-data tal-pagament
effettiv .
Bl-ispejjeż kollha inklużi dawk ta' l-ittra interpellatorja
spedita fil-5 ta' April, 2005 u dawk ta' l-ittra uffiċċjali ta'
April 2005, kif ukoll dawk l-ispejjeż ta' Mandat ta'
Inibizzjoni sabiex ma tiġix trasferit jew ipotekata proprjeta'
immobbli preżentat kontestwalment ma' din iċ-ċitazzjoni .
Il-konvenuti jinsabu imħarrka għas-subizzjoni li għaliha
minn issa jinsabu nġunti .
Rat id-dikjarazzjoni ta' l-atturi kkonfermata bil-ġurament ta'
Joseph Bonello .
Rat ir-riferta pożittiva tal-konvenuti, illi saret permezz talpubblikazzjoni u l-affissjoni .
Semgħet lill-attur Joseph Bonello jikkonferma bilġurament tiegħu l-kontenut tad-dikjarazzjoni, kif ukoll li lammont mitlub fiċ-ċitazzjoni għadu sal-lum kollu dovut .
Il-Qorti, peress illi jidhrilha illi t-talbiet attriċi huma
ġustifikati, tiddeċidi l-kawża billi tilqa' l-istess talbiet attriċi,
Tiddikjara lill-konvenuti in solidum bejniethom debituri filkonfront ta' l-atturi fis-somma ta' ħmistax-il elf u seba' mitt
lira maltija (Lm15,700);
Tikkundanna lill-istess konvenuti jħallsu lill-atturi din issomma ta' ħmistax-il elf u seba' mitt lira maltija
(Lm15,700) ;
Tikkundanna lill-konvenuti wkoll sabiex iħallsu limgħaxijiet bir-rata ta' tmienja fil-mija (8%) fis-sena, middata li fiha l-ammont prinċipali sar dovut sad-data talpagament effettiv .
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Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra interpellatorja tal-5 ta'
April 2005, ta' l-ittra uffiċċjali ta' April 2005, kif ukoll dawk
tal-mandat ta' Inibizzjoni relattiv, kontra l-istess konvenuti .
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