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MALTA

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

Seduta tad-29 ta' April, 2015
Avviz Numru. 18/2013/1

Joseph Caruana Company Limited

vs

Anthony Muscat

Il-Qorti,

Rat l-avviż li permezz tiegħu s-soċjeta’ attriċi, talbet lill-konvenut
jgħid għaliex m’għandux jiġi kkundannat li jħallas il-kumpanija
attriċi s-somma ta’ disat elef mitejn u disgħa u ergħin ewro u sebgħa
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u tletin ċenteżmu (€9249.37ċ) import ta’ diversi oġġettti u materjal
mibjugħa lil konvenut mill-Kumpanija attriċi in relazzjoni maxxogħol tiegħu. Illi minkejja d-diversi promessi l-konvenut qatt ma
ħallas dak li kien minnu dovut. Bl-imgħaxijiet fuq rata kummerċjali
(stante illi si tratta minn att ta’ kummerċ) mid-data tal-konsenja saddata tal-ħlas effettiv.

Bl-ispejjeż kollha inklużi dawk ta’ l-ittra uffiċċjlai ta’ Settembru 2008
u dawk tal-mandat ta’ sekwestru kawtelatorju numru 160/2008.

Rat in-notifika tal-konvenut li saret permezz tal-proċedura talpubblikazzjoni.

Innutat illi l-konvenut imsejjaħ tlett darbiet naqas li jidher għal din
l-udjenza u dana kif kien obbligat li jagħmel skont il-liġi.

Rat ukoll ir-rikors tal-istess konvenut illi daħal wara li din il-kawża
kienet ġia posposta għas-sentenza.

Rat id-digriet tagħha li biha ċaħdet l-istess rikors.

Il-Qorti, wara li semgħet lil Avukat Dr. Kevin Mompalao għan-nom
tas-soċjeta’ attriċi jikkonferma li l-ammont mitlub f’dan l-avviż
għadu kollu dovut u peress li jidhrilha li t-talba attriċi hija
ġustifikata, tilqa’ l-istess talba u tiddeċidi l-kawża billi tikkundanna
l-konvenut Anthony Muscat sabiex iħallas lill-kumpanija attriċi ssomma ta’ disat elef mitejn u disgħa u ergħin ewro u sebgħa u tletin
ċenteżmu (€9249.37ċ) import ta’ diversi oġġettti u materjal mibjugħa
lilu mill-istess Kumpanija attriċi u dana in relazzjoni max-xogħol
tiegħu.
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L-ispejjeż inklużi dawk ta’ l-ittra uffiċċjlai ta’ Settembru 2008 u
dawk tal-mandat ta’ sekwestru kawtelatorju numru 160/2008 u blimgħaxijiet kummerċjali mid-data tal-konsenja tal-istess oġġetti saddata tal-pagament relattiv, kollox kontra l-konvenut.
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