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FIT - TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
Ġudikatur: Dr Phyllis Aquilina LL.M. (Lond.), LL.D.

Seduta ta` nhar l-Erbgħa 28 ta` Frar, 2018.

Talba Nru: 498/2017PA

T & C Ciappara Construction Co. Ltd
vs
Dr. Benedict Axisa

It-Tribunal,

Ra l-Avviż tat-Talba ppreżentat fit-30 ta` Ottubru 2017 li permezz tiegħu ssoċjeta` attriċi talbet li l-konvenut jiġi kundannat iħallasha s-somma ta` elfejn mitejn u
tletin Ewro u għoxrin ċenteżmu (€2,230.20ċ) rappreżentanti prezz ta` bejgħ ta` ħamrija
skond fattura annessa, bl-ispejjeż inkużi dawk tal-mandat ta` sekwestru kawtelatorju
ppreżentat kontestwalment, u bl-imgħax mid-data tal-fattura kontra l-konvenut inġunt
għas-subizzjoni.
Ra li l-fattura imsemmija fl-Avviż, u hemm indikata bħala ‘Dok. A’ ma ġietx
preżentata mal-Avviż tat-Talba.
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Ra r-Risposta tal-konvenut ippreżentata fis-26 ta` Novembru 2017 li permezz
tagħha essenzjalment spjega li kien xtara ħamrija bil-prezz ta` €90 kull vjaġġ mingħand
is-sur Ciappara, u li l-prezz miftiehem kien jinkudi kollox. Iddikjara wkoll li, xi tlett
ġimgħat qabel, kien xtara ħamrija oħra (tmien (8) vjaġġi) mingħand kumpanija bl-isem
Faceworks, li kienu diġa’ fl-għalqa tiegħu u tagħhom ħallas mill-ewwel. Il-kwistjoni
inqalgħet għaliex Ciappara talbu ħlas ta` wieħed u għoxrin (21) vjaġġ, li qal li biegħlu u
kkonsenjalu, filwaqt li l-konvenut jinsisti li mingħand Ciappara xtara u ħa pussess ta`
ħmistax (15)-il vjaġġ biss. Il-konvenut jinsisti li, meta marru għall-verifika, sabu wieħed
u għoxrin (21) munzell ħamrija fl-għalqa tiegħu għaliex kien għad hemm is-sitt (6)
munzelli li xtara mingħand Faceworks (wara li l-bqija kienu twittew). Bi transazzjoni, ilkonvenut iddikjara li lest iħallas l-ispiża tal-bejgħ u l-ġarr ta` tmintax (18)-il vjaġġ
ħamrija, bir-rata ta` disgħin Ewro (€90) kull vjaġġ, b’kollox elf sitt mija u għoxrin Ewro
(€1,620.00).
Sema’ x-xiehda tal-partijiet.
Sema’ s-sottomissjonijiet orali magħmula minnhom.

Ikkunsidra li:
Din hija kawża li permezz tagħha s-soċjeta` attriċi qed titlob il-prezz ta` ħamrija
mibjugħa u konsenjata minnha lill-konvenut, fuq struzzjoni tiegħu. Id-diżgwid bejn ilpartijiet huwa dovut għal li ma jaqblux fuq il-kwantita` ta` ħamrija mibjugħa u
konsenjata, u fuq ir-rata miftiehma bi ħlas għal kull vjaġġ ħamrija. Is-soċjeta` attriċi
tippretendi li għandha tirċievi l-ħlas ta` wieħed u għoxrin (21) vjaġġ ħamrija, bir-rata ta`
disgħin Ewro (€90) kull vjaġġ, oltre l-VAT, filwaqt li l-konvenut jinsisti li din biegħetlu u
kkonsenjatlu biss ħmistax (15)-il vjaġġ ħamrija, u li r-rata miftiehma ta` disgħin Ewro
(€90) kull vjaġġ kienet tinkludi l-VAT.
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Anthony Ciappara,1 direttur tas-soċjeta` attriċi, xehed li kien ċempillu kemm-il
darba l-konvenut u talbu jbiegħlu u jikkonsenjalu kwantita` ta` ħamrija f’għalqa li lkonvenut kellu l-Imġarr. Meta mbagħad is-soċjeta` attriċi kellħa l-ħamrija, kien ix-xhud
li ċempel lill-konvenut u avżaħ b’dan. Il-konvenut mar jaraħa u għogbitu, u ftiehmu
verbalment fuq il-bejgħ u l-konsenja bir-rata ta` €90 oltre l-VAT kull vjaġġ. Ix-xogħol
tal-ġarr għamluh iben ix-xhud Dylan Ciappara, u lavrant tas-soċjeta` attriċi Gilbert
Pisani. Skond ix-xhud, is-soċjeta` attriċi biegħet wieħed u għoxrin (21) vjaġġ ta` ħamrija
lill-konvenut, pero` l-konvenut insista li kienu kkonsenjawlu biss ħmistax (15)-il vjaġġ.
Qal li, wara l-konsenja, iltaqa’ fuq il-post mal-konvenut biex jgħoddu l-munzelli, u sabu
wieħed u għoxrin (21) vjaġġ. Qal ukoll li talab lil ibnu jattendi u jagħmel il-verifika
huwa wkoll, pero` ibnu ħareg mill-għalqa u lix-xhud qallu li għaddew wieħed u għoxrin
(21) vjaġġ huwa u l-konvenut, pero` dan kien qed jgħid li kkonsenjawlu tmintax (18)-il
vjaġġ ħamrija. Ix-xhud ippreżenta kopja tal-fattura2, li turi li s-soċjeta` attriċi tippretendi
mingħand il-konvenut il-ħlas sħiħ mitlub bil-kawża, li sallum għadha ma rċeviet xejn
minnu.
Il-lavrant tas-soċjeta` attriċi Gilbert Pisani3 xehed li l-għalqa fejn ikkonsenjaw ilħamrija mertu ta` din il-kawża kienet magħluqa bil-ħitan. Qal li qabel ma beda jbattal ilħamrija fl-għalqa tal-konvenut, kien ċempillu biex dan jindikalu preċiż fejn riedhom
ipoġġulu l-munzelli tal-ħamrija, u l-konvenut qallu li diġa’ kellu munzell wieħed in-naħa
tat-triq, u li l-munzelli l-ġodda riedhom ħdejn dak il-munzell, wieħed ħdejn wieħed.
Skond ix-xhud, meta wasal ħu, ra biss munzell wieħed ta` ħamrija fl-għalqa tal-konvenut,
filwaqt li ħu u x-xufier l-ieħor tas-soċjeta` attriċi battlu wieħed u għoxrin (21) vjaġġ
ħamrija fl-istess għalqa. Ix-xhud qal li kien imsejjaħ biex jagħmel verifika dwar innumru ta` munzelli li battlu huma fl-għalqa tal-konvenut, u li meta mar jagħmel dik ilverifika kkonferma li s-soċjeta` attriċi kienet ikkonsenjat lill-konvenut wieħed u għoxrin
(21) vjaġġ ħamrija.
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Ara xiehda fl-udjenza tal-10 ta` Jannar 2018, fol.16 sa 17
Dok. AC1, fol.18
3
Ara xiehda tal-10 ta` Jannar 2018, fol.19 sa 20
2
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Dylan Ciappara4, impjegat tas-soċjeta` attriċi u iben id-direttur Anthony
Ciappara, ikkonferma l-verżjoni tal-fatti mogħtija mix-xhud Gilbert Pisani. Huwa wkoll
insista li s-soċjeta` attriċi kienet biegħet u kkonsenjat lill-konvenut wieħed u għoxrin (21)
vjaġġ ħamrija, filwaqt li kkonferma li fl-għalqa kien hemm diġa’ munzell ieħor. Ix-xhud
qal li anke ħu attenda għall-verifika, u li dakinhar huma bdew jgħoddu wieħed u għoxrin
(21) munzell li jikkorrispondu mal-wieħed u għoxrin (21) vjaġġ li s-soċjeta` attriċi
biegħet u kkonsenjat lill-konvenut, filwaqt li l-konvenut baqa’ jinsisti li din ikkonsenjatlu
biss tmintax (18)-il vjaġġ.
Mill-banda ‘l oħra, il-konvenut Benedict Axisa5 iddikjara li din ma kinetx lewwel ħamrija li xtara, għall-istess għalqa, fiż-żmien in kwistjoni, għaliex madwar xaħar
u nofs jew xaħrejn qabel kien xtara tmien (8) vjaġġi ħamrija mingħand Faceworks, li
tnejn (2) minnhom kienu laħqu twittew. Skond il-konvenut, is-sitt (6) vjaġġi l-oħra kienu
għadħom munzelli fl-għalqa tiegħu meta s-soċjeta` attriċi kkonsenjatlu l-ħamrija li xtara
mingħandha, u li meta marru jagħmlu l-verifika ħu u r-rappreżentanti tas-soċjeta` attriċi,
b’kollox kien hemm wieħed u għoxrin (21) munzell ħamrija fl-għalqa – ċioe’ s-sitt (6)
munzelli li xtara mingħand it-terzi, u l-ħmistax (15)-il munzell li ħu jinsisti li xtara
mingħand is-soċjeta` attriċi. Il-konvenut qal ukoll li, f’din il-kawża, sema’ għall-ewwel
darba lis-soċjeta` attriċi tirrikonoxxi li kien hemm munzell li ma kienx konsenjat minnha,
għaliex qabel dejjem insistiet li l-munzelli kollħa li kien hemm fl-għalqa kienu ħamrija li
biegħet u kkonsenjat hi lill-konvenut. Inoltre, il-konvenut qal li l-munzell li kien hemm
ħdejn il-munzelli li kkonsenjatlu s-soċjeta` attriċi ma kienx ta` ħamrija, imma ta` ġebel.
Wara li sema’, u qies bir-reqqa għal diversi drabi ż-żewġ verżjonijiet kuntrastanti
tal-partijiet fil-kawża, it-Tribunal jasal għall-konklużjoni li, aktar iva milli le, iż-żewġ
verżjonijiet għandhom in parti mis-sewwa, kemm fuq il-kwistjoni tal-prezz miftiehem u
anke fuq il-kwistjoni tal-kwantita` ta` ħamrija konsenjata.
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Ara xiehda tal-10 ta` Jannar 2018, fol.21 u 22
Ara xiehda fl-udjenza tal-14 ta` Frar 2018
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Fuq bilanċ ta` probabilta`, it-Tribunal jikkonkludi li r-rata li ftiehmu fuqha lpartijiet kienet verament ta` disgħin Ewro (€90), u verament is-soċjeta` attriċi ma għamlet
ebda riferenza għat-taxxa fuq il-valur miżjud, meta kienet obbligata tagħmel dan. Għabbażi ta` dan in-nuqqas tagħha, it-Tribunal ser iqis li l-prezz miftiehem kien ta` disgħin
Ewro (€90), inkluż it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Dwar il-kwistjoni tal-kwantita` tal-ħamrija konsenjata, it-Tribunal jinnota li ssoċjeta` attriċi ressqet jixħdu lid-direttur tagħha, u lil żewġ impjegati (wieħed minnhom
it-tifel tad-direttur) li effettivament eżegwew ix-xogħol tal-ġarr tal-ħamrija, li
essenzjalment ikkorroboraw il-verżjoni tal-fatti mogħtija minnha. Anthony Ciappara ma
semma xejn fuq li fl-għalqa kien hemm munzell ieħor – ta` ħamrija6 jew ta` ġebel7 - barra
l-wieħed u għoxrin (21) munzell li għaddew. Ix-xhieda l-oħra mressqa mis-soċjeta` attriċi
iddikjaraw ċar li għoddew wieħed u għoxrin munzell pero` ammettew li, mal-munzelli li
battlu huma fl-għalqa, kien hemm munzell ieħor li kien ġarr ħaddieħor.

It-Tribunal ma jifhimx kif il-konvenut, ben konsapevoli mill-posizzjoni tassoċjeta` attriċi, illimita l-provi tiegħu għax-xiehda li ta hu, allura mhux korroborata minn
xiehda ta` ħaddieħor, jew minn provi dokumentali. It-Tribunal jidhirlu li din ilkorroborazzjoni seta` jagħmilha faċilment bil-mezz ta` ritratti ta` x’verament kien hemm
fl-għalqa wara l-konsenja tal-ħamrija mis-soċjeta` attriċi, u aktar bil-prova dwar ilkonsenja u t-twittija tal-ħamrija li xtara mingħand ħaddieħor. Aktar minn hekk, jekk kien
daqstant konvint minn dak dikjarat minnu, it-Tribunal ma jifhimx kif mill-bidu nett kien
lest iħallas għal kwantita` akbar ta` ħamrija minn dik mixtrija u konsenjata lilu.

Wara li ra dan kollu, fid-dawl tal-obbliġu tas-soċjeta` attriċi li tipprova dak allegat
minnha fuq bilanċ ta` probabilita`, u tal-obbliġu ta` dan it-Tribunal biex jiddeċiedi
b’ekwita` skond il-liġi, huwa jasal għall-konklużjoni li l-konvenut għandu jħallas lissoċjeta` attriċi s-somma ta` elf, tmien mija u disgħin Ewro (€1,890.00) (VAT inkluż) għal
wieħed u għoxrin (21) vjaġġ ħamrija bil-prezz ta` disgħin Ewro (€90) kull trakk.
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Skond ix-xhieda mressqa mis-soċjeta` attriċi
Skond il-konvenut
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Kwantu għall-imgħax, għalkemm huwa minnu li l-konvenut lanqas ħallas, jew
iddepożita, is-somma ammessa minnu, ma jirriżultax li t-transazzjoni bejn il-partijiet
kienet ta` natura kummerċjali, u lanqas li s-soċjeta` attriċi interpellat b’ittra uffiċjai lillkonvenut biex iħallas qabel ippreżentat din il-kawża, u għalhekk l-imgħax għandu jitqies
li beda jgħaddi kontra l-konvenut mid-data tal-preżentata tal-Avviż tat-Talba (art.
1141(2) tal-Kodiċi Ċivili).
Għaldaqstant, għar-raġunijiet premessi, dan it-Tribunal jilqa’ limitatament it-talba
tas-soċjeta` attriċi u konsegwentement jikkundanna lill-konvenut iħallasha s-somma ta`
elf, tmien mija u disgħin Ewro (€1,890.00), li jinkludi t-taxxa fuq il-valur miżjud, blimgħax legali mit-30 ta` Ottubru 2017 sad-data tal-ħlas sħiħ effettiv, u bl-obbliġu tassoċjeta` attriċi li tgħaddi lill-konvenut riċevuta fiskali għal dan il-ħlas.
Kull parti għandha tħallas l-ispejjeż tagħha fil-kawża.

Avukat Phyllis Aquilina LL.M. (Lond.), LL.D.
Ġudikatur
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