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MALTA

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

Seduta tad-19 ta' Gunju, 2007
Avviz Numru. 3/2004

Galea General Services Limited .
Vs
Mark Kevin Camilleri .
Il-Qorti ,
Rat l-avviż illi permezz tiegħu s-soċjeta' attriċi talbet lillkonvenut jgħid għaliex ma għandux jiġi kkundannat illi
jhallas lill-istess soċjeta' attriċi s-somma ta' elfejn tlett mija
u sitta u disgħin lira Maltija u sebgħa u disgħin ċenteżmu
(Lm 2396.97c) rappreżentanti bilanċ dovut minnu minn
prezz ta' vettura tal-marka Opel Astra bin-numru ta'
reġistrazzjoni EAU 454 li kienet inxtrat mill-konvenut
mingħand is-soċjeta' attriċi .
Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittri tat-8 ta' April 2002 u blimgħax legali mid-data li huwa dovut sad-data tal-ħlas
effettiv .
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Bl-inġunzjoni tal-konvenut ghas-subizzjoni .
Rat ir-riferta pożittiva tal-konvenut illi saret fl-għaxra ta'
Marzu elfejn u erbgħa (2004) .
Rat is-sentenza preliminari tagħha tat-tlettax (13) ta'
Ottubru elfejn u sitta (2006), li kienet tikkonċerna leċċezzjoni tal-privilegium fori mqajjma minn l-istess
konvenut .
Innutat illi fl-udjenza tal-ħamsa u għoxrin (25) ta' April
elfejn u sebgħa (2007), ġew preżentati l-kapitoli filkonfront ta' l-istess konvenut .
Wara illi ssejjaħ il-konvenut fl-udjenza tal-lum sabiex jagħti
d-depozizzjoni tieghu, innutat illi l-istess konvenut baqa'
ma deherx .
Il-Qorti għal hekk, fetħet dawn il-kapitoli, tiddikjarahom
ammessi skond il-liġi, u għal hekk tiddeċidi l-kawża billi
tilqa' t-talba attriċi, u tikkundanna lill-konvenut sabiex
iħallas lill-istess soċjeta' attriċi s-somma ndikata fl-avviż, u
ċioe' l-ammont ta' elfejn tlett mija sitta u disgħin lira maltija
u sebgħa u disgħin ċenteżmu (LM 2396.97c),
rappreżentanti l-bilanċ dovut minnu bħala prezz ta' vettura
mixtrija minn l-istess soċjeta' attriċi .
Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra tat-tmienja (8) ta' April,
elfejn u tnejn (2002), u bl-imgħaxijiet legali mid-data illi sar
dan il-bejgħ sad-data tal-pagament effettiv, kollox kontra listess konvenut .
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