PRIM’AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
IMĦALLEF
ONOR. CHRISTIAN FALZON SCERRI
Rikors Nru: 694/2021

DAVID AGIUS
VS.

L-AVUKAT DR. PIO VALLETTA BĦALA TRUSTEE TAR-RIKORRENTI DAVID AGIUS U TAS-SOĊJETÀ
ALISON INVESTMENTS LIMITED
Il-Qorti:

1.

Dan huwa digriet in camera li qed jingħata skont l-ewwel proviso tal-artikolu
741(b) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Daħla
2.

B’rikors maħluf imressaq fid-19 ta’ Lulju, 2021, ir-rikorrenti talab lil din il-qorti sabiex
l-avukat Pio Valletta nomine jiġi ordnat jirreġistra rahan ta’ sigurtajiet u sabiex jerħi
minn idejh xi dokumenti marbuta ma’ trasferimenti ta’ azzjonijiet f’kumpannija;

3.

Waqt l-ewwel seduta miżmuma fl-14 ta’ Settembru, 2021, il-qorti ex officio qajmet
eċċezzjoni dwar il-kompetenza tagħha u stiednet lill-partijiet biex b’nota, li kellha
titressaq fi żmien ġimagħtejn, huma jiddikjaraw jekk din il-kawża għandhiex
tinstema’ mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ);

4.

Il-konvenut l-avukat Pio Valletta nomine ressaq nota fis-17 ta’ Settembru, 2021 u
fiha u huwa qal li kien qiegħed iħalli f’idejn din il-qorti dwar kif għandha timxi fuq din
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il-kwistjoni. Mill-banda l-oħra, l-attur ma ressaq l-ebda nota fit-terminu mogħti lilu billiġi;
5.

B’ħarsien mal-verbal tal-14 ta’ Settembru, 2021, din il-qorti sejra tissokta biex tagħti
d-deċiżjoni tagħha fuq din il-kwistjoni;

Konsiderazzjonijiet

6.

Skont l-ewwel proviso tal-artikolu 741(b) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta għandu
jkun hemm it-trasferiment tal-proċeduri għal quddiem qorti oħra, jekk il-qorti li
quddiemha jkunu nbdew il-proċeduri tqis bħala tajba, eċċezzjoni li l-kawża tkun
tressqet quddiem qorti b’oħra. Dejjem skont dan l-artikolu, deċiżjoni bħal din, li biha
jiġu trasferiti l-atti tal-kawża għandha ssir permezz ta’ digriet li ma jkunx appellabli;

7.

F’dan il-każ, l-eċċezzjoni dwar jekk din il-kawża kellhiex issir quddiem il-Qorti Ċivili
(Sezzjoni Kummerċjali) minflok quddiem il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, tqajmet ex
officio minn din il-qorti waqt is-seduta tal-14 ta’ Settembru, 2021;

8.

Din l-eċċezzjoni dwar in-nuqqas ta’ kompetenza minħabba x-xorta tal-kawża setgħet
titqajjem ex officio minn din il-qorti skont l-artikolu 774(b) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’
Malta (ara inter alia Marianna sive Manon Calleja et v. Kummissarju tal-Artijiet
deċiża mill-Qorti tal-Appell fil-25 ta’ Frar, 2021, L-Avukat Rachel Loporto
Montebello nomine v. Victoria Dingli nomine deċiża mill-Qorti tal-Appell fis-7 ta’
Frar, 2019 u Vincent Galea v. Anthony Robert Pisani deċiża mill-Qorti tal-Appell
fit-12 ta’ Jannar, 2005);

9.

Dan meqjus, jissokta jingħad li skont ir-regola 5A tal-Ordni dwar it-Twaqqif ta’
Sezzjonijiet tal-Qrati Ċivili (L.S. 12.19),
«Għandhom jiġu assenjati lill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ)
rikorsi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Ċivili u li huma
relatati ma’ materji regolati mill-Att dwar il-Kumpanniji, l-Att dwar
il-Kompetizzjoni u kull regolament magħmul taħtu, l-Att dwar l-Affarijiet
tal-Konsumatur u kull regolament magħmul taħtu, u l-Att dwar lAwtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet talKonsumatur.»
2

10. Fil-każ tallum it-tilwima li hemm pendenti bejn il-partijiet għandha x’taqsam ma’
reġistrazzjoni ta’ rahan ta’ sigurtajiet u ma’ dokumenti marbuta ma’ trasferimenti ta’
azzjonijiet jew ta’ obbligazzjonijiet f’kumpannija. Dan huma kollha kwistjonijiet li
huma regolati mill-Att dwar il-Kumpanniji (Kap 386 tal-Liġijiet ta’ Malta), b’mod
partikolari mill-artikoli 118, 119 u 122;
11. La dan hu hekk, il-qorti li skont ir-regola 5A tal-Ordni dwar it-Twaqqif ta’
Sezzjonijiet tal-Qrati Ċivili (L.S. 12.19) suppost għandha tisma’ u taqta’ din ittilwima mhijiex il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili iżda hija l-Qorti Ċivili (Sezzjoni talKummerċ);
Deċiżjoni
Għaldaqstant għal dawn ir-raġunijiet, bit-tħaddim tal-ewwel proviso tal-artikolu 741(b)
tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, din il-qorti qiegħda tiddekreta li hija mhijiex kompetenti
li tisma’ u taqta’ din il-kawża skont ir-regola 5A tal-Ordni dwar it-Twaqqif ta’
Sezzjonijiet tal-Qrati Ċivili (L.S. 12.19) u għalhekk qiegħda tibgħat l-atti lura lirreġistratur tal-qrati sabiex huwa jieħu ħsieb li din il-kawża tinstema’ u tinqata’ mill-Qorti
Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ), kif trid il-liġi;
Il-qorti qiegħda tordna wkoll li kopja ta’ dan id-digriet għandu jiġi mgħoddi elettronikament
lill-avukati Siegfried Borġ Cole u Pio Valletta.
Digriet mogħti llum, nhar it-Tlieta, 26 ta’ Ottubru, 2021.

_____________________

_____________________

Christian Falzon Scerri

Mary Josephine Musu

Imħallef

Deputat Reġistratur
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