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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta tal-11 ta' Dicembru, 2006
Citazzjoni Numru. 862/2001/1

Stephen Vassallo għan-nom tas-soċjeta’ kummerċjali
KMS Vassallo Antiques.
-vsKatya Saunders.

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fis-17 ta’ Mejju, 2001 li
permezz tagħha l-attur nomine ippremetta:
Illi l-atturi jiġġestixxu l-ħanut tal-antikitajiet f’Tas-Sliema li
għandha l-isem J. Vassallo Antiques;
U illi l-attur xtara xi oġġetti ta’ antikwarjat kif ser juri tul is-
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smigħ tal-kawża u dan għal valur komplessiv ta’ għaxar
t’elef Lira Maltin (Lm10,000) li minnhom l-attur gia’ ħallas
lill-konvenuta s-somma ta’ tliet elef u tmien mitt Lira Maltin
(Lm3,800);
U illi dawn l-oġġetti ġew elevati mill-ħanut tal-attur minn
uffiċċjali tal-Pulizija in segwitu ta’ xi investigazzjonijiet li
kienu qed jinvestigaw xi serqa u jidher li ħadu xi passi
kontra l-konvenuta;
U illi l-attur ġie evit mill-pussess li kellu ta’ dawn l-oġġetti u
l-konvenuta naqset mill-obbligi tagħha lejh taħt il-kuntratt
tal-bejgħ;
U illi kaġun tal-aġir tal-konvenuta l-attur sofra danni kif
sejjer jiġi ppruvat tul din il-kawża liema danni jikkonsistu
prinċipalment f’telf ta’ qliegħ;
Għalhekk titlob
m’għandhiex;

lil

din

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
Tiddeċiedi li l-attur ġie evitt mill-pussess li kellu
tal-oġġetti minnu mixtrija mingħand il-konvenuta;
2.
Tirrexindi l-kuntratt ta’ bejgħ permezz ta’ liema
l-attur xtara mingħand il-konvenuta l-oġġetti tal-antikwarjat
premessi għas-somma komplessiva ta’ għaxar t’elef Lira
Maltin (Lm10,000);
3.
Tikkundanna lill-konvenuta tirrifondi lill-attur issomma ta’ tliet elef u tmien mitt Lira Maltin (Lm3,800)
minnu mħallsa a tenur tal-kuntratt ta’ bejgħ premess;
4.
Prevja li tillikwida d-danni sofferti mill-attur
kaġun tal-fatti hawn premessi tikkundanna lill-konvenuta
għall-ħlas tad-danni likwidati.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet sad-data tal-pagament effettiv.
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Il-konvenuta hija minn issa nġunta għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attur nomine maħlufa, u l-lista taxxhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenuta ppreżentata
fid-19 ta’ Ġunju, 2001 li permezz tagħha eċċepiet;
1.
Illi t-talbiet attriċi għandhom jiġu miċħuda, u
dan billi l-konvenuta ġiet kostretta u msawwta minn terzi
sabiex isir in-negozju;
2.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuta maħlufa u l-lista taxxhieda.
Rat l-atti tal-kawża.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ Lulju, 2006 li permezz
tagħha l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attur nomine qed jitlob lura flus li kien ħallas lillkonvenuta u r-rexissjoni tal-kuntratt ta’ bejgħ li kien
ikkuntratta magħha minħabba li l-oġġetti li kien xtara
mingħandha ġew ftit ġranet wara meħuda mill-Pulizija
minħabba suspett li kienu misruqa u fil-fatt ittieħdu
proċeduri kriminali fil-konfront ta’ l-istess konvenuta.
L-attur ippreżenta affidavit tiegħu u ta’ oħtu illi kkonfermaw
dak illi ntqal fiċ-ċitazzjoni tiegħu. Il-konvenuta, għalkemm
mogħtija l-opportunita’ iktar minn darba, naqset li tressaq
provi u għalhekk it-talbiet attriċi gew suffiċjentement
pruvati u mhux kontradetti. Ma jirriżultax pero’ li l-attur
nomine sofra xi danni oħra, oltre naturalment it-telf tal-flus
li għadda lill-konvenuta, li qed jitlobhom permezz tat-tielet
talba.
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Għaldaqstant il-Qorti fil-waqt li tiċħad l-eċċezzjonijiet
tal-konvenuta, tilqa’ l-ewwel tlett talbiet ta’ l-attur
nomine u tikkundanna lill-konvenuta biex tħallsu filkwalita’ tiegħu premessa s-somma ta’ tlett elef u
tmien mitt Lira Maltin (Lm3,800) bl-imgħaxijet mill-31
ta’ Mejju, 2001 data tan-notifika tac-ċitazzjoni. Tiċħad
ir-raba’ u l-aħħar talba għar-raġuni gia’ imsemmija.
L-ispejjeż jitħallsu mill-konvenuta.

Moqrija.

< Sentenza Finali >
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