Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta ta' l-14 ta' Frar, 2007
Citazzjoni Numru. 1479/2001/1

Pierre Abela u Bowood Constructions Limited.
-vsG.V. Xuereb Limited u b’digriet ta’ l-4 ta’ Frar, 2005 latti ġew trasfużi f’isem il-likwidatur Raymond Gatt.

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fit-23 ta’ Awissu, 2001
li permezz tagħha l-atturi ppremettew:
Illi s-soċjeta’ konvenuta hija debitriċi ta’ l-atturi fis-somma
ta’ tletin elf lira Maltin (Lm30,000) rappreżentanti prezz ta’
servizzi reżi u materjal ipprovdut lilha mingħand l-atturi fuq

ordni tagħha stess;
Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Illi s-soċjeta’ konvenuta baqgħet ma ħallsetx u l-atturi ġew
infurmati li s-soċjeta’ konvenuta tinsab f’qagħda
finanzjarja diffiċli;
Għalhekk titlob
m’għandhiex;

lil

din

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
Tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas lillkonvenuti s-somma ta’ tletin elf lira Maltin (Lm30,000)
rappreżentanti prezz ta’ servizzi reżi u materjal provdut
lilha mingħand l-atturi, prevja dikjarazzjoni li s-soċjeta’
konvenuta hija debitriċi ta’ l-atturi fis-somma fuq indikata.
Bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-mandat ta’ sekwestru numru
2411/01 u tal-mandat ta’ qbid numru 2412/01 FF u blimgħax relattiv mid-data tal-konsenja u ta’ l-eżekuzzjoni
tax-xogħol sal-pagament effettiv kontra s-soċjeta’
konvenuta minn issa nġunta għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-atturi maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat id-digriet ta’ l-4 ta’ Frar, 2005 li permezz tiegħu l-atti
ġew trasfużi f’isem il-likwidatur imsemmi fl-okkjo;
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut il-likwidatur
Raymond Gatt ippreżentata fid-19 ta’ Ottubru, 2005 li
permezz tagħha eċċepixxa;
1.
Illi t-talbiet attriċi huma preskritti u dan ai
termini tal-Liġi in partikolari l-artikli 2148 (a)
alternitavement 2149 (a) u alternitavement l-artiklu 2156
(f).
2.
Illi fil-mertu t-talbiet huma infondati kemm
bħala fatt kif ukoll bħala dritt u dan kif ser jiġi ppruvat waqt
it-trattazzjoni tal-kawża;

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut maħlufa u l-lista taxxhieda.
Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Rat is-sentenza tagħha ta’ l-14 ta’ Ġunju, 2006 li permezz
tiegħu ġiet miċħuda l-ewwel eċċezzjoni tal-konvenut
nomine.
Rat il-verbal tas-seduta tas-6 ta’ Diċembru, 2006 li
permezz tiegħu l-kawża tħalliet ghas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-uniċi provi li għandha l-Qorti dwar il-mertu tal-kawża
huma dawk prodotti mill-attur li ppreżenta affidavit u anke
xehed viva voce.
Il-konvenut ma ppreżenta ebda provi u għalhekk il-provi li
ressaq l-attur m’humiex kontradetti u t-talbiet tiegħu
jirriżultaw ampjament.
Għaldaqstant il-Qorti tiċħad ukoll l-eċċezjonijiet l-oħra
tal-konvenut u tilqa’ t-talba attriċi bl-imgħaxijiet li
jibdew jgħaddu mill-31 ta’ Marzu, 2001. L-ispejjeż
jitħallsu wkoll mill-konvenut nomine.

Moqrija.

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

Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

