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SEA MALTA COMPANY LIMITED u John Abela u
Andrew Chetcuti Ganado, bħala likwidaturi tassoċjeta’ Sea Malta Company Limited

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors maħluf imressaq fil-15 ta’ Frar, 2006, bilproċedura sommarja speċjali, li bih u għar-raġunijiet
hemm imfissra, l-atturi talbu li din il-Qorti taqta’ l-kawża
mingħajr is-smigħ; u li tiddikjara li l-kumpannija mħarrka
hija debitriċi lejn l-atturi flimkien fis-somma ta’ miljun u
tlieta u erbgħin elf, tmien mija u sitta u sebgħin lira Maltin
(Lm 1,043,876) rappreżentanti pagi, benefiċċji u ħlasijiet
oħra dovuti lilhom, u individwalment skond kif imfisser fliskeda mehmuża mal-istess Rikors;
Rat id-degriet tagħha tas-16 ta’ Marzu, 20063, li bih tat lillimħarrkin il-fakulta’ li jikkontestaw it-talbiet attriċi;
Rat it-Tweġiba mressqa mill-imħarrkin fit-30 ta’ Marzu,
2006, li biha laqgħu għat-talba attriċi billi qalu li,
għalkemm bħala fatt, il-kumpannija mħarrka għaddejja
minn proċeduri ta’ stralċ u li l-atturi kienu kollha mpjegati
magħha u ntemmilhom l-impieg tagħhom, il-kreditu pretiż
mill-atturi jeħtieġ jiġi verifikat u kwantifikat mill-istralċjarji.
Laqgħu billi qalu li, safejn l-atturi jindirizzaw it-talba attriċi
kontra l-istralċjarji personalment, l-istess stralċjarji
m’humiex il-leġittimi kuntraditturi, billi l-azzjoni setgħet
titressaq biss kontra l-kumpannija mħarrka li magħha latturi kienu impjegati. Laqgħu wkoll billi qalu li l-azzjoni kif
saret kienet irritwali, billi bħala azzjoni kollettiva, t-talbiet u
pretensjonijiet ta’ kull wieħed mill-atturi messhom saru
individwalment. Fuq kollox, laqgħu billi qalu li l-azzjoni
tressqet qabel waqtha għaliex, ladarba l-kumpannija
mħarrka għaddejja minn proċess ta’ stralċ, ma jista’ jsir lebda ħlas, u wkoll għaliex ma kienx hemm kontestazzjoni
min-naħa tal-istralċjarji, qabel ma dawn ikunu f’qagħda li
jagħmlu l-verifiki tagħhom;
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Rat ix-xhieda mressqa mill-atturi;
Rat il-verbal tas-smigħ tal-11 ta’ Mejju, 2006, li bih il-Qorti
iddikjarat magħluq l-istadju tal-ġbir tal-provi;
Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Rat id-degriet tagħha tal-11 ta’ Mejju, 2006, li bih ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni għall-ħlas ta’ pagi u benefiċċji oħra ta’
temm tal-impieg imressqa minn impjegati ta’ kumpannija li
tqegħdet fi stralċ. L-atturi jiddikjaraw li għandhom jieħdu
bejniethom is-somma ta’ miljun u tlieta u erbgħin elf tmien
mija u sitta u sebgħin lira Maltin (Lm 1,043,867) imma
dawn sallum ma tħallsux. Kollha kemm huma kienu
impjegati tal-kumpannija mħarrka sal-31 ta’ Diċembru,
2005, u għalkemm talbu li jsirilhom il-ħlas dovut lilhom, ilkumpannija mħarrka naqset li tagħmel dan;
Illi mill-fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li l-atturi
kienu kollha impjegati mal-kumpannija mħarrka. Uħud
minnhom kienu jaħdmu abbord il-bastimenti tal-istess
kumpannija bħala “ratings”, filwaqt li oħrajn kienu
ingaġġati bħala “seaborne officers”. Il-kundizzjonijiet talingaġġ taż-żewġ kategoriji kienu regolati bi ftehim kollettiv
separat4. Lejn l-aħħar ta’ Diċembru tal-2005, ittieħdet
deċiżjoni mill-azzjonisti tal-kumpannija li jxoljuha u tkun
likwidata bi proċess ta’ stralċ volontarju. Fil-laqgħa li fiha
ttieħdet dik id-deċiżjoni, inħatru żewġ stralċjarji, l-imħarrkin
Abela u Chetcuti Ganado. Mat-tħabbir tal-imsemmija
deċiżjoni, ntbagħat avviż lil kull wieħed mill-atturi biex
jgħarrfu li l-impieg tiegħu minn mal-kumpannija kellu
4
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jintemm fil-31 ta’ Diċembru, 2005. Hekk ġara. Ilħaddiema ma rċevewx il-ħlas tal-allowances u lanqas ilbenefiċċji tat-temm tal-impieg. Il-kawża nfetħet fi Frar tal2006;
Illi l-konsiderazzjonijiet ta’ dritt li din il-Qorti jeħtiġilha
tagħmel huma aktar imxaqilba lejn xi wħud milleċċezzjonijiet
imressqa
mill-imħarrkin
fit-Tweġiba
tagħhom. Dan għaliex, fuq il-mertu ewlieni tal-kawża –
jiġifieri l-ammont mitlub mill-atturi – ma jidhirx li hemm
kontestazzjoni fondamentali, ukoll minħabba l-fatt li limħarrkin qalu li għad iridu jagħmlu l-verifiki tagħhom malkotba tal-kumpannija;
Illi l-ewwel kunsiderazzjoni hija dik dwar jekk l-istralċjari
mħarrkin messhomx tħarrku personalment. Mill-atti
tal-kawża, jidher li kemm l-imħarrek Abela u kif ukoll limħarrek Chetcuti Ganado tħarrku “bħala likwidaturi tasSoċjeta’ Sea Malta Company Limited”. Ma tħarrkux in
rappreżentanza tagħha, għaliex hija mħarrka wkoll u llum
il-ġurnata kumpannija ma hemmx għalfejn titħarrek aktar
fl-isem ta’ xi persuna li tidher għaliha5;
Illi l-imħarrkin Abela u Chetcuti Ganado jgħidu li huma ma
messhom qatt tħarrku f’isimhom, għaliex l-istralċjarju ma
jistax iwieġeb personalment għal dejn li jkun dovut millkumpannija stralċjata. Min-naħa tagħhom, l-atturi jgħidu li
kienu sewwasew l-istralċjarji li bagħtu l-ittra lil kull wieħed
minnhom b’avviż ta’ temm l-ingaġġ tagħhom, u għalhekk,
it-temm tal-impieg kien konsekwenza diretta ta’ dak lavviż, u għalhekk tal-għamil tal-istralċjarji mħarrkin;
Illi din l-eċċezzjoni jidher li hija mistħoqqa. L-imħarrkin
stralċjarji tħarrku personalment u minħabba li huma
stralċjarji tal-kumpannija mħarrka. Huma nħatru stralċjarji
dak inhar li saret il-laqgħa straordinarja tal-azzjonisti u
għaddiet ir-riżoluzzjoni li l-kumpannija mħarrka xxolji.
Malli ttieħdet dik id-deċiżjoni, ġara li, awtomatikament, lingaġġ tal-atturi kien wasal fi tmiemu wkoll. Meta limħarrkin stralċjarji bagħtu lil kull wieħed mill-atturi l-avviż
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li jgħarrafhom li l-impieg tagħhom minn mal-kumpannija
kien se’ jintemm ma’ għeluq is-sena 2005, ma kienu
qegħdin jagħmlu l-ebda ħaġa oħra għajr jifformaliżżaw
deċiżjoni li kienet ittieħdet mill-kumpannija. L-imħarrkin
stralċjarji ma ħadu l-ebda deċiżjoni minn rajhom f’dan irrigward, u fis-sewwa, ma kellhom l-ebda għażla biex
jiddeċiedu mod ieħor;
Illi lanqas l-atturi ma jikkontestaw li huma qatt ma kienu
impjegati mal-imħarrkin stralċjarji. L-impieg tagħhom kien
biss mal-kumpannija mħarrka. Il-kreditu li jagħmel il-bażi
tal-pretensjoni attriċi huwa kollu kemm hu kreditu mnissel
mir-rabta tal-impieg u minħabba tali rabta. Ma hemm xejn
mill-azzjoni attriċi li tista’ tintrabat ma’ għamil jew nuqqas li
għalih għandhom iwieġbu personalment l-istralċjarji;
Illi f’dan ir-rigward huwa mgħallem li “when carrying out
their functions, liquidators act as agents of the company
and any contracts a liquidator makes will be between the
company and the outsider and the liquidator will incur no
personal liability.
....
Liquidators are in a fiduciary
relationship with the company and must not place
themselves in a position of conflict of interests. .... Duties
owed by liquidators are owed to the company and not to
individual contributories or creditors”6. Din is-silta titkellem
waħedha u b’mod ċar dwar il-qagħda tal-likwidatur, u
jidher li tista’ ssib applikazzjoni sewwa f’din il-kawża;
Illi t-tieni kunsiderazzjoni ta’ dritt hija dik dwar jekk ilkawża tressqitx qabel waqtha. L-imħarrkin jgħidu li lkawża saret għalxejn u biss biex tkabbar l-ispejjeż ladarba
l-kumpannija ma meriet qatt l-ammont pretiż mill-atturi u
wkoll għaliex,
ladarba nbeda l-proċess ta’ stralċ
volontarju, ma jista’ jsir l-ebda ħlas sakemm jintemm limsemmi proċess. Min-naħa tagħhom, l-atturi jgħidu li ma
kellhomx għażla oħra għajr li jiftħu l-kawża kemm għaliex
it-talbiet tagħhom għall-ħlas tal-benefiċċji dovuti lilhom
għal temm l-impieg waqgħu fuq widnejn torox, u wkoll
minħabba l-fatt li, ladarba kienu talbu (u ngħataw) rimedji
kawtelatorji taħt l-artikolu 37 tal-Kapitolu 234 tal-Liġijiet ta’
6
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Malta, kien bir-rieda tal-liġi nnifisha li l-kawża riedet
tinfetaħ;
Illi l-liġi ma tgħidx li ma jistgħux jitressqu kawżi kontra
kumpannija li tkun għaddejja minn proċess ta’ stralċ. Iddispożizzjoni tal-liġi7 li tagħmel ma jiswiex kull att
ġudizzjarju jew mandat (għajr għal Mandat ta’ Inibizzjoni)
maħruġ kontra kumpannija fi proċess ta’ stralċ tgħodd biss
dwar kumpanniji li jkunu qegħdin jiġu stralċjati mill-Qorti u
biss dwar dawk l-atti mressqa wara l-jum li fih tkun
meqjusa stralċjata l-istess kumpannija. Fil-każ li għandna
quddiemna, dawn iċ-ċirkostanzi ma jidħlux, ukoll għaliex listralċ tal-kumpannija mħarrka huwa stralċ volontarju;
Illi kien hemm żmien meta azzjonijiet imressqin kontra
kumpannija li tkun għaddejja minn proċess ta’
likwidazzjoni tqiesu bħala mressqin qabel waqthom. Dan
kien jiddependi minn jekk il-kreditu pretiż kienx tnissel
qabel jew waqt l-imsemmi proċess8. Iżda dak kien qabel
ma daħlet fis-seħħ il-Liġi dwar il-Kumpanniji fl-1995, u
jidher li llum il-qagħda għandha titqies fuq il-liġi li għandna
fis-seħħ;
Illi f’dan ir-rigward, huwa mgħallem b’awtorita’ li “There is
no inhibition on a creditor from commencing or carrying on
with proceedings against a company in voluntary
liquidation (whether before or after the resolution to wind
up). An application may, however, be made to restrain or
stay the proceedings under the court’s jurisdiction in
voluntary liquidation to exercise any of the powers
available to the court if the company were being wound up
by the court”9;
Illi jidher għalhekk li sakemm azzjoni mressqa meta lkumpannija tkun għaddejja minn proċess ta’ stralċ ma
ġġibx ħsara lil xi klassi ta’ kredituri tal-istess kumpannija,
ma jidhirx li jista’ jingħad li b’daqshekk biss dik il-kawża
tkun intempestiva. Lanqas ma jagħmilha intempestiva lfatt li l-ħlas tas-sorte kanoniżżat ma jkunx jista’ jsir mal7

Art. 222 tal-Kap 386
Kumm 10.5.1993 fil-kawża fl-ismijiet Bondin vs Vella noe (Kollez. Vol: LXXVII.iv.308)
Bailey, Groves & Smith Corporate Insolvency: Law & Practice (2nd Edit. 2001), par 20.2,
paġ. 647
8
9
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għoti tas-sentenza jew biss wara li jkun sar il-proċess
kollu tal-likwidazzjoni.
Kemm hu hekk, hemm
okkażjonijiet fejn saħansitra jista’ jkun meħtieġ li kreditur
jew klassi ta’ kredituri jsaħħu l-pretensjonijiet tagħhom
b’kawża fejn, per eżempju, jkun meħtieġ li jiġi aċċertat
ġudizzjarjament xi aspett jew punt partikolari li jkun
kruċjali għall-prova ta’ dik il-pretensjoni. Fuq kollox, kif
ingħad, huwa dejjem mogħti lill-Qorti l-jedd li tissoprasjedi
l-kawża jekk tinġabilha raġuni tajba biex tagħmel dan;
Illi għalhekk, il-Qorti m’hix sejra taċċetta l-eċċezzjoni li lkawża tressqet qabel waqtha;
Illi t-tielet kunsiderazzjoni hija dik dwar jekk it-talba
attriċi kif magħmula saritx sewwa. L-imħarrkin jgħidu li
l-atturi ressqu azzjoni kollettiva10, imma jisħqu li l-atturi ma
qagħdux għal dak li trid il-liġi f’każ bħal dan billi ma fissrux
b’mod ċar u speċifiku minn kull wieħed minnhom ir-raġuni
għaliex ikunu qegħdin isiru l-kawżi tagħhom;
Illi l-possibilita’ li tista’ titressaq azzjoni kollettiva kien ġie
prospettat u aċċettat fis-sistema tagħna sa minn bosta
snin ilu, fejn kienu saħansitra ġew iffissati l-parametri jew
ħtiġiet li riedu jkunu applikabbli biex tali azzjoni setgħet
titqies tiswa. Ġie deċiż li biex tista’ ssir azzjoni kollettiva,
hu meħtieġ mhux biss illi l-kwestjoni li trid tkun riżolta tkun
l-istess għal kull wieħed mill-atturi, imma wkoll li l-interess
mislut mit-titolu u l-għan tal-kawża jkun l-istess għalihom
ukoll. Fi kliem ieħor, azzjoni kollettiva titqies ammissibbli
kull darba li numru ta’ persuni jipproponu azzjoni sabiex
jirrisolvu kwestjoni ta’ dritt uniku u identiku u jkun eskluż a
priori illi mir-riżoluzzjoni tal-istess kwestjoni, f’sens jew
ieħor, tista’ tikkonkorri xi ċirkostanza ta’ fatt speċjali għallwieħed jew għall-ieħor minn fosthom11;
Illi l-effett ta’ nuqqas ta’ konkorrenza ta’ dawn ir-rekwiżiti,
flimkien mal-kontestazzjoni tal-parti mħarrka (mhux
imqanqla mill-Qorti ex ufficio) twassal biex l-att li bih
tinfetaħ il-kawża jitqies null u l-azzjoni improsegwibbli.
10

Art. 161(3) tal-Kap 12
Ara P.A.16.12.1953 fil-kawża fl-ismijiet Azzopardi et
XXXVII.ii.810)
11
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Madankollu ġie iċċarat li din l-identita’ meħtieġa tkun
tirriżulta jekk l-azzjoni tkun mibnija fuq fatt illeċitu allegat a
bażi tad-delitt jew kważi-delitt, minkejja li l-atturi jkollhom
rabtiet kuntrattwali differenti (jew m’għandhom saħansitra
l-ebda rabta kuntrattwali) mal-imħarrkin12;
Illi meta aktar ’il quddiem iddaħħal fil-Kodiċi l-artikolu li ta
jedd tal-azzjoni kollettiva formalment, ġie meqjus li lanqas
kien għadu meħtieġ li l-atturi kollha jkollhom l-istess
interess fil-kawża jekk kemm-il darba t-talbiet setgħu
jkunu l-istess u joħorġu mill-istess ċirkostanzi13. Dan
għaliex ġie mfisser li l-artikolu 156A kien maħsub biex
iħaffef din l-għamla ta’ azzjoni biex inaqqas l-ammont ta’
kwestjonijiet fuq ħwejjeġ marbutin ma’ xulxin, u minħabba
li l-artikolu 156A innifsu kien jistabilixxi f’liema ċirkostanzi
setgħet issir l-azzjoni kollettiva. Kif ingħad aktar ‘il fuq,
dawk ir-rekwiżiti huma llum imsemmija fl-artikolu 161(3);
Illi huwa biżżejjed li tkun tapplika waħda mill-kontinġenzi
msemmija fl-artikolu 161(3) tal-Kodiċi sabiex l-azzjoni
kollettiva tista’ tinġieb ‘il quddiem, dan dment li l-provi li
jitressqu jkunu ġeneralment l-istess fil-kawżi kollha li kieku
riedu jsiru. Min-naħa l-oħra, jekk azzjoni mibdija bħala
kollettiva ma tkunx twettaq xi wieħed mir-rekwiżiti
msemmija fl-artikolu 161(3), taqa’ sewwasew taħt iċċensura tan-nullita’ kif maħsuba taħt l-artikolu 789(1)(a)
marbuta mal-artikolu 156(1)(a) u 156(4) li jridu jitħarsu kif
imiss;
Illi l-imħarrkin jagħmlu aċċenn qawwi għal dik il-parti talartikolu 161(3) tal-Kodiċi li tgħid li l-atturi kollha għandhom
jindikaw “b’mod ċar u speċifiku” ir-raġuni għaliex ikunu
qegħdin issir il-kawża u l-mertu tagħha. Huma jgħidu li latt promotur f’din il-kawża jonqos għal kollox minn dan irrekwiżit, u, għall-kuntrarju, issir ix-xilja li l-atturi tefgħu
kollox f’qoffa waħda kontra l-imħarrkin b’mod
indiskriminat, li jista’ jġib problemi wkoll f’każ tależekuzzjoni tal-istess azzjoni f’każ li tinqata’ favur l-atturi;

Ara App. Ċiv. 11.10.1963 fil-kawża fl-ismijiet Galea et. vs Caruana Montalto et (Kollez. Vol:
XLVII.i.371)
13
P.A. 4.6.1991 fil-kawża fl-ismijiet Vella et vs Buġeja (Kollez. Vol: LXXV.iii.712)
12
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Illi filwaqt li l-Qorti tqis bl-akbar attenzjoni u reqqa dawn loġġezzjonijiet tal-imħarrkin, ma tistax fl-istess waqt ma
tqisx ukoll li s-sanzjoni estrema tan-nullita’ ta’ att
ġudizzjarju titlob li l-eċċezzjoni tintlaqa’ biss f’każijiet
eċċezzjonali meta l-unika rimedju li jingħata lill-imħarrek
għall-preġudizzju mġarrab ikun it-tħassir tal-att, kif ukoll
jipprovdi l-proviso tal-artikolu 789(1) tal-Kodiċi. Kif ingħad
f’għadd ta’ deċiżjonijiet ta’ dawn il-Qrati, ukoll fl-aħħar
żminijiet, in-nuqqasijiet fl-att ġudizzjarju jridu jidhru maddaqqa t’għajn u mill-mod kif l-att ikun imfassal, u leċċezzjoni tan-nullita’ ma tistax tintlaqa’ jekk biex isir dan
ikun irid isir eżami fil-mertu tal-kwestjoni;
Illi, min-naħa l-oħra, meta l-Qorti tqis is-siwi ta’ att li bih
tinfetaħ kawża ma tkun qegħda tgħaddi l-ebda ġudizzju
fuq il-fondatezza tal-mertu ta’ dak hemm imsemmi. Kif
ingħad diġa’ il-premessi li jippreċedu t-talbiet huma listess, u dawn jeħtieġ li jiġi ippruvati: u ladarba huma listess, jeħtieġ li l-provi li jitressqu jkunu tajbin biżżejjed
biex isostnu tali premessi u jkunu rilevanti, applikabbli u
kompatibbli (fis-sens ta’ mhux konfliġġenti) għalihom;
Illi jekk wieħed jifli r-rikors imressaq mill-atturi għandu jsib
li dak l-att u d-dokumenti mressqin miegħu jagħtu stampa
kemm kollettiva u kif ukoll individwali ta’ kull pretensjoni
magħmula minn kull wieħed mill-atturi. Id-dokument
prospett imressaq flimkien mal-att promotur jagħmilha
ċara x’inhi l-pretensjoni ta’ kull wieħed mill-atturi kontra lkumpannija li kienet timpjegah. Min-naħa l-oħra, jekk kien
hemm każ fejn setgħet tapplika l-azzjoni kollettiva kien
sewwasew dan tal-lum, għaliex dak li ġara lill-atturi seħħ
b’mod konsistenti fihom ilkoll fl-istess żmien;
Illi għalhekk, lanqas din l-eċċezzjoni m’hija sejra tintlaqa’ u
l-Qorti tqis li l-att li bih infetħet il-kawża ma kienx null jew
magħmul bi ksur ta’ dak li trid il-liġi;
Illi dwar l-ammont pretiż mill-atturi, dan tressaq kemm
b’mod sħiħ fil-korp tar-Rikors maħluf u ġie mfisser dwar
kull wieħed mill-atturi b’dettal fil-prospett mehmuż mal-att
promotur. Fis-sewwa, l-imħarrkin ma ikkontestawx dak li
l-atturi jippretendu, għalkemm issemma li kien għaddej
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proċess ta’ verifika biex jiġi stabilit l-ammont veru. Minnaħa tagħha, l-Qorti fliet l-imsemmi prospett u rat li lkonteġġi magħmulin fih jaqblu mas-somom mitluba.
Waqfet billi fliet il-kontenut ta’ dak il-prospett u minnu siltet
it-tagħrif u qabblitu ma’ dak li jipprovdi l-ftehim kollettiv
relattiv. Għalkemm il-kopji tal-ftehim esebiti juru li dawk
kienu l-kundizzjonijiet tal-impieg tal-atturi sal-2001, wieħed
jaħseb li dawk il-kundizzjonijiet tal-impieg tal-atturi meta
ntemmilhom l-impieg tagħhom. Il-Qorti qieset li dik ilprova – wara kollox imressqa mill-atturi fl-atti tal-kawża u
debitament maħlufa14 – kienet tgħid is-sewwa, aktar u
aktar ladarba ma sar l-ebda tentativ min-naħa talimħarrkin biex iwaqqagħha;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda taqta’ u tiddeċiedi
l-kawża billi:
Tiċħad l-eċċezzjoni f’paragrafu 4.2 tat-Tweġiba li
titkellem dwar l-irritwalita’ tal-azzjoni attriċi, u tiddikjara li
l-azzjoni kollettiva, kif magħmula, tiswa;
Tiċħad l-eċċezzjoni f’paragrafu 4.3 tat-Tweġiba li
titkellem dwar jekk il-kawża nfetħitx qabel il-waqt, u
tiddikjara li l-azzjoni attriċi kienet tempestiva;
Tilqa’ l-eċċezzjoni f’paragrafu 4.1. tat-Tweġiba li
titkellem dwar jekk il-kawża messhiex tressqet kontra
l-istralċjarji personalment, u tiddikjara li huma
personalment m’humiex il-kontraditturi leġittimi talpretensjonijiet tal-atturi, u qegħda għalhekk teħlishom milli
jibqgħu fil-kawża;
Tastjeni milli tqis l-ewwel talba attriċi u dan fid-dawl
tad-degriet minnha mogħti waqt is-smigħ tas-16 ta’ Marzu,
2006;
Tilqa’ t-tieni talba attriċi billi tiddikjara lill-kumpannija
mħarrka Sea Malta Company Limited debitriċi tal-atturi fissomma ta’ miljun u tlieta u erbgħin elf tmien mija u sitta u
sebgħin lira Maltija (Lm 1,043,876) rappreżentanti pagi,
14

Xhieda tal-Kapt. Ronald Vella 11.5.2006, f’paġġ. 90-1 tal-proċess
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allowances u ħlas ta’ benefiċċju għal temm l-impieg lilhom
dovut, u kif imfisser għal kull wieħed minnhom fil-prospett
mehmuż mar-Rikors maħluf;
Tilqa’ t-tielet talba attriċi billi tordna li l-ħlas talimsemmija somom jsir lill-atturi u f’dak l-ammont
rejaliżżabbli mal-ewwel opportunita’ li l-proċeduri attwali
ta’ stralċ tippreżenta ruħha, b’dan illi, sadattant, fuq limsemmija somom għandu jgħaddi l-imgħax legali sal-jum
tal-ħlas effettiv; u
Bl-ispejjeż kontra l-kumpannija mħarrka, ħlief għal
dawk tal-imħarrkin Abela u Chetcuti Ganado, li għandhom
jitħallsu mill-atturi.

Moqrija

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