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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tas-26 ta' Ottubru, 2010
Citazzjoni Numru. 1116/2009

BALLUT BLOCKS SERVICES LIMITED (c-8360)
Vs
TAL-ĦERBA CONSTRUCTION LIMITED (c-14183)

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors Maħluf imressaq bil-proċedura sommarja
speċjali fis-16 ta’ Novembru, 2009, li bih is-soċjeta’ attriċi,
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għar-raġunijiet hemm imfissra, talbet li l-Qorti: (i) taqta’ lkawża mingħajr is-smigħ għall-finijiet tal-artikoli 167 sa
170 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta; u (ii) tikkundanna lillkumpannija mħarrka tħallasha s-somma ta’ sitta u sittin elf
ħames mija u wieħed u tmenin ewro u disgħa u erbgħin
ċenteżmu (€66,581.49) li tirrappreżenta l-bilanċ ta’ prezz
ta’ xogħol eżegwit minnha fuq talba tal-istess kumpannija
mħarrka, prezz ta’ kiri ta’ makkinarju lilha u bilanċ ta’
prezz ta’ materjal ta’ bini mibjugħ u konsenjat minnha lillistess kumpannija mħarrka. Talbet ukoll l-ispejjeż u limgħaxijiet legali;
Semgħet id-dikjarazzjoni magħmula mill-għaref difensur
tal-kumpannija mħarrka kif rappreżentata minn Anthony
Spiteri li biha ammettiet it-talba kif dedotta fiċ-ċitazzjoni
iżda talbet li tingħata żmien xieraq biex tħallas l-ammont
minnha dovut;
Billi mill-ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta, it-talba
dedotta fir-Rikors Maħluf tirriżulta pruvata; u peress li ma
hemm l-ebda raġuni li għandha żżomm lill-Qorti milli
tgħaddi għall-għoti tas-sentenza llum stess u bla ħsara
għal kull arranġament u modalita’ ta’ ħlas li l-partijiet
jistgħu jilħqu bejniethom f’kull żmien wara;
Fuq ammissjoni tas-soċjeta’ konvenuta tiddeċiedi billi:
Tilqa’ l-ewwel talba tas-soċjeta’ attriċi u tiddeċiedi lkawża mingħajr smigħ;
Tilqa’ t-tieni talba attriċi u tikkundanna lill-kumpannija
mħarrka tħallas lill-kumpannija attriċi s-somma ta’ sitta u
sittin elf, ħames mija u wieħed u tmenin ewro u disgħa u
erbgħin ċenteżmu (€66,581.49), rappreżentanti l-bilanċi kif
fuq ingħad;
Bl-ispejjeż kontra s-soċjeta’ konvenuta, u bl-imgħaxijiet
legali fuq l-imsemmija somma b’seħħ mill-15 ta’
Settembru, 2009, sal-jum tal-ħlas effettiv.
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