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Seduta tas-7 ta' Dicembru, 2007
Citazzjoni Numru. 102/2002/1

Panta Marketing & Services Limited
Versus
Pyramid Hotels Limited
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda titlob il-ħlas ta’
għoxrin elf, ħames mija u disgħa u sebgħin lira u disgħa u
tletin ċenteżmu (Lm20,579.39 – €47,937.08) valur ta’
kambjalijiet. Qiegħda titlob ukoll l-ispejjeż u l-imgħaxijiet.
L-attriċi kienet talbet ukoll illi l-kawża tinqata’ bid-dispensa
tas-smigħ, taħt il-proċedura sommarja speċjali. Il-qorti,
iżda, b’dikriet tas-26 ta’ Frar 2002 ordnat illi l-kawża timxi
bil-proċedura normali, u s-soċjetà konvenuta ressqet
dawn l-eċċezzjonijiet:
1. is-soċjetà attriċi għandha tippreżenta l-kambjalijiet
oriġinali fl-atti tal-kawża;
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2. il-kambjalijiet li tagħhom qiegħed jintalab il-ħlas ġew
ġirati favur terzi, u għalhekk l-azzjoni kambjarja tmiss lillġiratarji mhux lill-attriċi; u
3. bla ħsara għall-eċċezzjonijiet l-oħra, is-somma mitluba
hija wisq, għax il-konvenuta ħallset kambjalijiet li ma
ntraddux lilha mill-attriċi.
Waqt is-seduta tas-26 t’April 2002 is-soċjetà attriċi wriet
lill-qorti l-kambjalijiet oriġinali, kif riedet l-ewwel
eċċezzjoni, u sar dan il-verbal:
Il-partijiet jaqblu illi għalkemm illum il-kambjalijiet huma
ġirati lura favur l-attriċi, il-ġîra saret wara l-preżentata taċċitazzjoni.
Li ġara hu illi s-soċjetà attriċi kienet ħarġet sittin (60)
kambjala fuq il-konvenuta u pagabbli lill-attriċi stess, u lkonvenuta aċċettat dawn il-kambjalijiet.
L-attriċi
imbagħad innegozjat il-kambjalijiet billi iġġirathom favur
terzi, u l-ġiratarju, wara li nfetħet il-kawża, reġa’ iġġira lkambjalijiet lura lill-attriċi, sabiex illum l-attriċi hija l-aħħar
ġiratarja u pussessur tal-kambjalijiet.
Għalhekk illum it-tieni eċċezzjoni ma tistax aktar tfixkel ilħlas lill-attriċi, bla ħsara, naturalment, għall-kwistjoni ta’ lispejjeż ġudizzjarji fid-dawl tal-fatt illi meta fetħet il-kawża
l-attriċi ma kinitx għadha sidt il-kambjalijiet.
Fadal li nqisu l-eċċezzjoni ta’ ħlas.
Il-konvenuta ippreżentat kopji ta’ riċevuti ta’ ħlasijiet
magħmula minnha jew minn terzi lill-attriċi. L-attriċi ma
hijiex qiegħda tikkontesta illi saru ħlasijiet; taqbel illi lkonvenuta ħallset dsatax-il (19) kambjala u għamlet ħlas
akkont fuq kambjala oħra, iżda tgħid illi l-konvenuta ma
ħallset xejn fuq erbgħin (40) kambjala oħra mis-sittin (60)
li kienu aċċettati minnha.
Billi l-konvenuta ma ressqitx prova illi l-ħlasijiet li saru
kienu tal-kambjalijiet li tagħhom qiegħed jintalab ħlas, leċċezzjoni ta’ ħlas ma tistax tintlaqa’.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta’ l-kawża billi
tikkundanna lill-konvenuta tħallas lill-attriċi għoxrin elf,
ħames mija u disgħa u sebgħin lira u disgħa u tletin
ċenteżmu (Lm20,579.39 – €47,937.08), flimkien ma’ limgħaxijiet mitluba fiċ-ċitazzjoni, b’dan illi fl-istess waqt
tal-ħlas l-attriċi għandha trodd il-kambjalijiet lill-konvenuta,
u ma għandu jsir ebda ħlas jekk ma tintraddx il-kambjala li
tkun qiegħda titħallas.
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Billi l-konvenuta għamlet sew illi ma tħallasx lill-attriċi meta
l-kambjalijiet kienu ġirati favur terzi, l-ispejjeż tal-kawża
għandha tħallashom is-soċjetà attriċi.
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