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MALTA

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

Seduta tat-30 ta' Mejju, 2007
Citazzjoni Numru. 151/2006

Lec Limited (C22439) .
VS
Marcell Cassar .

Il-Qorti ;
Rat ir-rikors li permezz tieghu Emanuel Cini għan-nom
tas-soċjeta' attriċi, ippremetta, kkonferma bil-ġurament :
Illi permezz ta' kuntratt tal-ħamsa u għoxrin (25) ta'
Awissu, elfejn u erbgħa (2004) magħmul fl-atti tan-Nutar
Joanne Cauchi l-intimata ddikjarat li hija debitriċi filkonfront tas-soċjeta' rikorrenti fis-somma ta' għaxart elef
lira Maltija (Lm10,000) liema somma kellha tintradd lura fi
żmien sitt xhur mid-data tal-kuntratt bl-imgħax bir-rata ta'
tmienja fil-mija (8%) li kellu jibda jiddekorru mit-tlieta (3) ta'
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Gunju, elfejn u erbgħa (2004) sal-pagament effettiv (Dok.
A) ;
Illi l-intimata għalkemm ġiet interpellata diversi drabi biex
trodd lura s-somma ta' għaxart elef lira Maltija (LM10,000)
imsemmija kif ukoll l-imgħax akkumulat fuq l-istess
ammont, hija baqgħet inadempjenti ;
Illi dan l-ammont hu ċert, likwidu u dovut u fil-fehma tassoċjeta' rikorrenti, l-intimata ma għandha ebda eċċezzjoni
x'tissolleva kontra l-pagament ta' l-istess ;
Illi ghaldaqstant għal dawn il-proċeduri huma applikabbli
d-dispożizzjonijiet għad-dispensa tas-smiegħ tal-kawża a
tenur ta' l-artikolu 167 tal-Kodiċi ta' Organizazjzoni u
Proċedura Ċivili .
U għaldaqstant talab lil din il-Qorti :
1.
Jogħġobha tisma' din il-kawża biddispensa tas-smiegħ a tenur tal-artikolu 167 eta seq. talKap 12 tal-Liġijiet ta' Malta;
2.
Konsegwentement
tikkundanna
lillintimata tirrifondi u thallas lis-soċjeta' rikorrenti s-somma
ta' għaxart elef lira maltija (Lm 10,000) rappreżentanti
ammont misluf lill-intimata flimkien ma' l-imgħax bittmienja fil-mija (8%) b'effett mit-tlieta (3) ta' Ġunju elfejn u
erbgħa (2004) sad-data tal-ħlas relattiva .
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittri uffiċjali spediti f'Diċembru
elfejn u ħamsa flimkien ma' dawk ta' l-ittra interpellatorja
datata għaxra (10) ta' Ottubru elfejn u ħamsa (2005) .
Bl-inġunzjoni
iħarrka .

tal-intimata

ghas-subizzjoni

debitament

Rat ukoll id-dokumenti anness ma dan ir-rikors, u ċioe'
dokument A, kopja tal-kuntratt magħmul bejn il-partijiet fil25 ta' Awissu, 2004 fl-atti tan-nutar Dottor Joanne Cauchi,
u bhala dokument B, affidavit mahluf minn Emanuel Cini,
ghall-fini tal-artikolu 167 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta .
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Rat ukoll ir-riferta tal-konvenuta illi saret permezz talpubblikazzjoni fil-gażżetti .
Innutat illi l-istess konvenuta msejħa tlett darbiet naqset li
tattendi għas-smiegħ ta' din il-kawża fis-seduta tal-lum .
Semgħet lil Emanuel Cini jikkonferma bil-ġurament tiegħu
illi l-ammont mitlub fir-rikors għadu kollu dovut .
Il-Qorti ghal hekk u peress illi jidhrilha illi t-talbiet attriċi
huma ġustifikati, tiddeċidi dan ir-rikors billi tilqa' l-istess
talba attriċi, tikkundanna lill-intimata tirrifondi u tħallas lissoċjeta' rikorrenti, s-somma ta' għaxart elef lira maltin
(Lm10,000), rappreżentanti ammont misluf lill-intimata
flimkien ma' l-imgħax bit-tmienja fil-mija (8%) b'effett mittlieta (3) ta' Gunju elfejn u erbgħa (2004), sad-data talħlas relattiv .
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittri uffiċjali spediti f'Diċembru
elfejn u ħamsa (2005), u dawk ta' l-ittra interpellatorja ta' lgħaxra ta' Ottubru, elfejn u ħamsa (2005), kollox kontra listess intimata .

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

Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

