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Seduta tat-13 ta' Novembru, 2006
Citazzjoni Numru. 446/1976/1

Tancredi sive Eddie Testa u b’digriet tat-8 ta’
Settembru, 1978 stante l-mewt ta’ Tancredi sive Eddie
Testa l-ġudizzju ġie trasfuż fil-persuna ta’ Giovanna
mart Tancredi Testa f’isimha stess u bħala gia’
komparteċipi fil-komunjoni tal-akkwisti u bħala
leġittima rappresentanti b’uliedha minuri Joseph u
Stephen aħwa Testa u ta’ Frederick u Raymond ulied
maġġorenni.
-vsConsiglio D’Amato.

Il-Qorti;

Pagna 1 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fid-19 ta’ Mejju, 1976 li
permezz tagħha l-attur ippremetta:
Li hemm, premessi d-dikjarazzjonijiet kollha meħtieġa u lprovvedimenti kollha opportuni – billi skond żewġ kuntratti
pubblikati rispettivament fid-29 ta’ April, 1970 u fit-8 ta’
Mejju, 1970 minn Nutar Joseph Agius (Dok A u B) l-attur
għandu jagħti u jirrestitwixxi lill-konvenut is-somma ta’
elfejn, tlett mija, seba’ u għoxrin lira Maltin, sebgħa u tletin
ċenteżmu u ħames milleżmi (Lm2,327.37,5) bl-imghax ta’
sitta fil-mija fis-sena mid-29 ta’ April, 1970 u s-somma ta’
elf, sitt mija u sitta u sittin Lira Maltija (Lm1,666) bl-imaxx
tat-tmienja fil-mija fis-sena mit-8 ta’ Mejju, 1970
rispettivament.
U billi b’ittra uffiċjali tad-9 ta’ Frar, 1976 (Dok. C) l-attur ġie
nterpellat mil-konvenut iħallas u jirrestitwixxi dawn iż-żewġ
somom u billi in segwitu għall-istess ittra uffiċjali lkonvenut b’rikors ippreżentat fid-29 ta’ Marzu, 1976 (Dok.
D) talab, in esekuzzjoni tal-istess żewġ kuntratti, il-bejgħ
in subbasta tal-garages 57a, 57b u 57c Birkirkara Road,
f’San Ġiljan, u billi l-attur jinsab kreditur tal-konvenut fissomma ta’ wieħed u għoxrin elf, seba’ mija u żewġ liri
Maltin, ħdax-il ċenteżmu u tlitt milleżmi (Lm21,702.11,3)
bilanċ ta’ sehmu mill-profitti tal-assoċjazzjoni li kellhom
bejniethom, liema somma (li tinsab f’idejn il-konvenut)
tirriżulta mill-prospett unanimi tal-erbgħa komputisti jew
accountants imqabbda mill-kontendenti (li obbligaw
ruħhom li joqgħodu għar-riżultat li jaslu fih dawn ilkomputisti) biex jistabilixxu s-somma dovuta lill-attur u billi
l-attur għamlet quddiem dina l-Onorabbli Qorti kawża għal
ħlas ta’ din is-somma, liema kawża fl-ismijiet Testa -vsD’Amato għadha pendenti.
Għalhekk jitlob
m’għandhiex;

lil

din

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
għaliex is-somom ta’ Lm2,327.37,5 u Lm1,666
bl-imgħaxijiet, kif fuq indikat, m’għandhomx jiġu dikjarati
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ġudizzjalment kompensati fil-kwantita’ entranti massomma li tkun kanonizzata favur l-attur bis-sentenza li
tingħata fil-kawża l-oħra fuq imsemmija fl-ismijiet Testa -vD’Amato magħmula mill-attur, u
2.
għaliex fil-frattemp, m’għandhomx jiġu sospiżi
l-attijiet tas-subasta, fuq imsemmija, stante l-pendenza ta’
din il-kawża u tal-kawża l-oħra preferita, u partikolarment
stante l-istanza kontenuta f’din iċ-ċitazzjoni.
Bl-ispejjeż kompriżi dawk tar-rikors kontestwali għassmigħ ta’ din il-kawża flimkien mal-kawża l-oħra fuq
imsemmija, kif ukoll tar-rikors kontestwali għal
sospensjoni tal-imsemmi subasta kontra l-konvenut li
huwa mħarrek għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attur maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenut ippreżentata fil31 ta’ Mejju, 1976 li permezz tagħha eċċepixxa;
Illi t-talbiet tal-attur huma nfondati a tenur tal-artiklu
1240(1) tal-Kodiċi Ċivili stanti illi d-debitu li l-konvenut
għandu ma’ l-attur mhux likwidu u wisq inqas jista’ jintalab
u dana billi l-kawża msemmija fiċ-ċitazzjoni “Testa vs
D’Amato” għadha pendenti quddiem il-Qorti tal-Kummerċ
proprju għaliex qiegħed jiġi kontestat l-ammont dovut lillattur. Illi f’din il-kawża l-Qorti nnominat l-ammont dovut lillattur. Illi f’din il-kawża l-Qorti nnominat Perit Legali
apposittivament sabiex jistabilixxi l-ammont dovut lill-attur.
Għalhekk, l-ammont dovut lill-attur m’huwiex likwidat u
quindi wisq inqas jista’ jintalab. Għaldaqstant, it-talbiet talattur huma nfondati a tenur tal-artikolu 1240(1) tal-Kodiċi
Ċivili.
Salvi eċċezzjonijiet ohra.
Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut maħlufa u l-lista taxxhieda.

Pagna 3 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat il-verbali tas-seduti.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ Lulju, 2006 li permezz
tagħha l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Rat il-verbali preċedenti u l-atti proċesswali kollha.
Ikkunsidrat;
Illi l-fatti li taw lok għall-kawża kienu dawn. Il-konvenut
kien beda proċeduri ta’ subasta fil-konfront ta’ l-attur fuq ilbażi ta’ żewġ kuntratti li huma msemmija fiċ-ċitazzjoni. Lattur deherlu li kien kreditur tal-konvenut ukoll u fil-fatt kien
beda l-proċeduri biex jiġi kanonizzat għalih. Il-kawża loħra fl-istess ismijiet u li ġġib in-numru 846/72 qed tiġi
deċiża llum stess.
Fil-fehma tal-Qorti fil-waqt li hu dejjem aħjar illi l-vertenzi
bejn żewġ partjiiet ikunu solvuti f’daqqa, f’dan il-każ ma
kienx hemm għalfejn li din il-kawża tistenna l-eżitu ta’ loħra u dan in vista ta’ l-eċċezzjoni tal-konvenut.
Il-konvenut infatti qed jeċċepixxi li l-kreditu allegat millattur ma hux likwidu a tenur ta’ l-artikolu li dak iż-żmien
kien jaqra 1240 (1) u issa 1197 (1) tal-Kodiċi Ċivili u li
jgħid illi; “It-tpaċija ssir biss bejn żewġt idjun li jkollhom ittnejn bħal oġġett somma ta’ flus jew kwantita determinata
ta’ ħwejjeġ funġibbli ta’ l-istess speċi u li jkunu t-tnejn
likwidu u jistgħu jintalbu. Għandu jingħad ukoll li t-tieni
sub-inċiż jaqra hekk; “Id-dejn hu likwidu meta hu cert ukoll
f’dik li hija kwantita’.
F’dan il-każ il-kreditu pretiż mill-attur ma kien likwidu xejn.
Fil-fatt kien kontestat fil-kawża fl-istess ismijiet imsemmija.
Terga’ f’dik il-kawża deċiża llum stess it-talba attriċi ġiet
miċħuda. Iżda anke kieku dan ma kienx il-każ, huwa żgur
li meta ġiet intavolata l-kawża odjerna, għalkemm l-attur
kien qed jippretendi somma ċerta a bażi tal-kotba li ġew
eżaminati minn
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arbitri maħtura bejn il-partijiet, kien konsapevoli illi lkonvenut kien qed jikkontesta l-konklużjonijiet raġġunti
minnhom. Dan joħroġ ċar mill-eċċezzjonijiet tiegħu f’dik ilkawża.
Għal dawn il-mottivi kollha l-Qorti tilqa’ l-eċċezzjoni
tal-konvenut u tiċħad it-talba attriċi. L-ispejjeż talkawża jitħallsu mill-attur.

Moqrija.
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