Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tal-21 ta' Frar, 2007
Avviz Numru. 5/2006

Tarcisio u Maria konjuġi Azzopardi .
Vs
Emanuel Grech .
Il-Qorti ;
Rat l-avviż illi permezz tiegħu l-atturi talbu lill-konvenut
jgħid għaliex ma għandux jiġi kkundannat li jħallas lillatturi s-somma ta' elfejn u seba' mitt lira Maltin u ħmistaxil ċenteżmu (Lm2.700.15) rappreżentanti ħlas dovut fuq
xogħol ta' aluminium magħmul u kkonsenjat lilek stess
konvenut fuq struzzjonijiet tiegħek stess, kif ukoll ħlas tassehem dovut minnek konvenut għal xogħol ta' tikħil u
finishings li sar fil-partijiet komuni tal-blokk appartamenti
bl-isem ta' "Valley court" fi triq Baħħara, Għajnsielem, u
dana hekk kif jirriżulta mill-prospett hawn anness u markat
bħala Dokument A ;
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Minkejja d-diversi interpellazzjonijiet li saru għall-ħlas, inti
bqajt inadempjenti u għalhekk kellha ssir din il-kawża ;
Bl-imgħaxijiet mill-ewwel (1) ta' April tas-sena elfejn u sitta
(2006) sad-data ta' l-effettiv pagament u bl-ispejjeż talpreżenti proċedura, inklużi dawk ta' l-ittra uffiċjali numru
241/2006 magħmula a tenur ta' l-artikolu 166A tal-Kap. 12
kif ukoll dawk tal-mandat ta' Qbid kawtelatorju preżentat
preċedentement kontra tiegħek konvenut, li minn nissa inti
nġunt għas-subizzjoni.
Rat id-dokumenti annessi ma' l-istess avviż .
Rat ukoll in-nota ta' l-eċċezzjonijiet tal-konvenut Emanuel
Grech, li permezz tagħha huwa eċċepixxa :
1.
Illi għandha tiġi kjamata fil-kawża,
Doreen Grech mart l-istess Emanuel Grech peress illi dan
ix-xogħol sar fuq struzzjonijiet u inkarigu tat-tnejn li huma
u fi kwalunkwe każ dan l-allegat debitu jappartjeni lillkomunjoni tal-akkwisti bejn il-konjuġi Grech ;
2.
Illi preliminarjament il-konvenut qiegħed
jeċċepixxi l-preskrizzjoni ta' tmintax (18) -il xahar a tenur
tal-artikolu 2148 9a) tal-Kodiċi Ċivili ;
3.
illi, mingħajr l-ebda preġudizzju għal
premess, l-azzjoni hija intempestiva għaliex l-istess
xogħol ma sarx skond l-arti u s-sengħa ;
4.
illi, mingħajr ebda preġudizzju għal
premess l-ammont mitlub huwa wkoll esaġerat, kif jiġi
pruvat dettaljatament waqt is-smiegħ tal-kawża .
salvi eċċezzjonijiet oħra fid-dritt u fil-fatt .
Rat il-verbal magħmul illum bejn il-kontendenti, li permezz
tiegħu wara li l-konvenut ammetta t-talba, ġie miftiehem illi
l-istess partijiet jaqblu illi l-konvenut għandu jħallas lammont dovut minnu, permezz ta' pagament ta' mitejn lira
(Lm200) sa l-aħħar ta' Frar, 2007, u imbagħad rati mensili
ta' mitt lira (Lm100) –il wieħed, b'effett minn l-ewwel ta'
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April, 2007 . F'każ ta' moriżita, il-konvenut jiddekadi millbenefiċċju tat-terminu u l-ammont bilanċjali jkun dovut
awtomatikament u ipso iure .
In vista għalhekk ta' dan il-verbal, u ta' l-ammissjoni talkonvenut, il-Qorti taqta' u tiddeċidi din il-kawża, bil-mod
miftiehem, tilqa' t-talba attriċi, tikkundanna lill-konvenut
iħallas l-ammont indikat fl-avviż, a tenur tal-verbal talpartijiet tal-lum stess .
Bl-ispejjeż kollha, għall-istess konvenut .
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