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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI INFERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta ta' l-4 ta' Ottubru, 2005
Avviz Numru. 59/1998/1

Carmel Cauchi .
vs
Patrick Formosa .
Il-Qorti ,
Rat l-avviż li permezz tiegħu l-attur talab lill-konvenut jgħid
għaliex m’għandux jiġi kkundannat minn din il-Qorti sabiex
iħallsu ammont da likwidarsi rappreżentanti danni
kaġunati fi proprjeta' tal-attur minnu f'diversi okkazjonijiet
meta huwa kien impjegat mal-istess attur, għal liema
danni huwa responsabbli .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa :
1.
Illi t-talba attriċi hija nfondata fid-dritt u
fil-fatt u għandha tiġi miċħuda bl-ispejjeż kollha kontra lattur ;
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2.
Illi l-eċċipjenti ma kkawża ebda ħsara
jew danni lill-attur kemm dam impjegat mal-attur iżda lħsara li l-attur jallega li ġarrbu l-vetturi tiegħu ġrat kawża
tal-kundizzjoni ferm ħażina li fiha jinsabu u li l-istess attur
kien iżomm il-vetturi tiegħu b'perikolu kbir għall-pedestri u
għal min isuqhom ;
3.
fatt .

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-

Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet ulterjuri tal-konvenut li biha
eċċepixxa illi :
1.
In vista tal-affidavit tal-attur u taddokumenti minnu esebiti hemm il-nuqqas ta' interess
ġuridiku tal-attur li jazzjona lill-eċċipjenti għall-ħsara li
allegatament ġiet sofferta fuq il-vetturi Ford BBG 109,
Ford EHQ 067, Foden DHQ 072, u Bedford JAN 278
liema vetturi rriżulta li ma jappartjenux lill-attur iżda lil
uliedu Godwin u John Cauchi ;
2.
Konsegwentement u bla preġudizzju
għall-premess hemm in-nuqqas ta' kompetenza ta' din lOnorabbli Qorti rationae valoris stante li l-ammont li l-attur
kellu jew setgħa kellu dritt li fil-kwalita' tiegħu personali
jazzjona għalih lill-konvenut kien ta' kompetenza tatTribunal Għal Talbiet Zgħar (Għawdex) u mhux ta' din ilQorti ;
3.
fatt .

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-

Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda mismugħa, l-affidavits u d-dokumenti esebiti .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta’ din il-kawża l-attur qed jitlob li l-konvenut
jiġi kkundannat iħallsu d-danni allegatament ikkaġunati
minnu fuq il-vetturi fdati lilu mill-attur fil-kors ta' l-impieg
tiegħu ma' l-istess attur .
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Qabel pero' ma tiġi ttrattata din it-talba iridu jiġu kunsidrati
l-eċċezzonijiet ulterjuri li huma t-tnejn ta' natura preliminari
u jekk jintlaqgħu ma tkunx tista' titkompla din il-kawża .
Permezz ta' l-ewwel eċċezzjoni ulterjuri l-konvenut
jeċċepixxi n-nuqqas ta' interess ġuridika ta' l-attur li
jipproponi din il-kawża minħabba illi skond il-log books
esebiti
mill-istess attur, il-parti l-kbira tal-vetturi li
dwarhom qed jitlob il-ħlas tad-danni mingħand il-konvenut,
huma reġistrati fuq uliedu u mhux fuqu . Imma middepożizzjoni ta' Saviour Farrugia tad-Dipartiment talLiċenzji f'Għawdex,1 irriżulta illi fiż-żmien li l-konvenut kien
jaħdem ma' l-attur, u ċioe' fis-sena 1997 dawn il-vetturi
kienu għadhom reġistrati fuq l-attur, u f'każ minnhom anke
fuq terzi, għalkemm jidher illi l-pussess ta' din il-vettura
partikolari dik il-ħabta kienet ukoll f'idejn l-attur . Din leċċezzjoni qed tiġi għalhekk miċħuda .
L-eċċezzjoni ulterjuri l-oħra hija intrinsikament marbuta
ma' l-eċċezzjoni ta' qabilha, u għalhekk qed tiġi miċħuda
wkoll .
Fil-mertu l-konvenut qed jiċħad li qatt ikkawża xi danni fittrakkijiet ta' l-attur tul iż-żmien li dam jaħdem miegħu .
L-attur esebixxa dak li jidher illi hija kopja ta' ittra (mingħajr
data) li ġiet mibgħuta lill-konvenut għall-ħlas tad-danni
minnu reklamati2 . Imbagħad fl-affidavit tiegħu3 jispjega
f'aktar dettal x'kienu dawn id-danni allegatament
ikkaġunati mill-konvenut u x'nefaq sabiex saru it-tiswijiet
meħtieġa . Ta' min jinnota, qabel xejn, illi sew din il-lista
kif ukoll l-affidavit ta' l-attur jagħmlu referenza għal xi flus
żejda li suppost ġew imħallsa lill-konvenut in konnessjoni
ma' l-impieg tiegħu ma' l-attur, ħaġa li ma hija bl-ebda
mod konnessa mat-talba għall-ħlas tad-danni mertu ta' lavviz preżenti, u allura mhux rilevanti għall-każ in eżami .
Fir-rigward imbagħad tad-danni li suppost ġew ikkaġunati
mill-konvenut fuq it-trakkijiet ta' l-attur, l-istess attur ma
rnexxielu jipproduċi ebda prova konkreta illi d-danni
1

A fol. 58, 59 tal-process .
Dok. A a fol. 2 tal-process .
3
a fol. 38, 39 .
2
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msemmija tassew għamilhom il-konvenut . Dwarhom
xehed biss l-istess attur illi lanqas ma jidher illi kien
preżenti meta suppost grat din il-hsara. Il-konvenut da
parti tieghu jichad kategorikament illi dawn id-danni
għamilhom hu u a differenza ta' l-attur, ta' l-inqas dwar
wieħed mill-inċidenti lamentati, u ċioe' dak meta intlaqtet
il-bieba ta' truck fuq il-vapur Xlendi, ipproduċa affidavit ta'
l-istess persuna li rat l-inċident isseħħ . Infatti Leli
Caruana stqarr illi din il-bieba ntlaqtet mit-truck tiegħu
stess meta l-bieba qabdet u nfethet waqt li huwa kien
nieżel bit-truck tiegħu minn fuq il-vapur u l-konvenut blebda mod ma kien involut4 .
F'tali ċirkostanzi ma jirriżultax illi l-attur irnexxielu jipprova
fil-grad ta' ċertezza rikjesta mil-liġi illi d-danni minnu reklati
jistgħu jiġu mputati għal xi negliġenza jew nuqqas ta'
tħaris tar-regolamenti da parti tal-konvenut u għalhekk ittalba tiegħu ma tistax tirnexxi .
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tilqa' leċċezzjonijiet tal-konvenut fuq il-mertu, tiċhad it-talba
attriċi bl-ispejjeż kontra l-istess attur .

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

4

ara affidavit relattiv a fol. 55 .
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