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It-Tribunal

Preliminari
Ra l-Avviż tat-Talba fl-ismijiet premessi, ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2012, li
permezz tiegħu l-attur talab mingħand il-konvenut il-ħlas tas-somma ta’ elfejn mija u
sebgħa u sebgħin ewro u għaxar ċenteżmi (€2177.10), premess illi:
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L-attur qed jitlob mingħand il-konvenut il-ħlas tas-somma ta’ elfejn, mija
u sebgħa u sebgħin Euro u għaxar ċenteżmi (€2177.10) dovuti għal
servizzi reżi mill-attur in konnessjoni ma’ sit elettroniku u servizzi
anċillari li nħolqu mill-istess attur għal u fl-interess tal-konvenut.
Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta’ ittra legali ta’ l-1 ta’ Lulju 2011, ta’ l-ittra
uffiċjali tal-5 t’Awwissu 2011, u bl-imgħaxijiet mill-14 ta’ Ġunju 2011
sad-data tal-pagament effettiv.
Bil-konvenut li jinsab minn issa inġubt in subizzjoni.
.
Ra r-risposta tal-konvenut, ippreżentata fit-3 t’Ottubru 2012, fejn huwa eċċepixxa:
1. Illi t-talba attriċi hija preskritta ai termini tal-Artikolu 2149(c) tal-Kap.
16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
2. Illi t-talba attriċi għandha tiġi respinta bl-ispejjeż kontra l-attur stante
illi hija infondata fil-fatt u fid-dritt, u għalhekk ebda ammont m’huwa
dovut mill-attur.
3. Illi l-attur naqas milli jwettaq u jikkonsenja lill-konvenut dak mitlub
minnu, tant illi l-eċċipjenti ġie kostrett illi jinkariga s-servizzi ta’ terzi
sabiex jiġi kkreat is-sit elettroniku rikjest mill-eċċipjenti, u dan kif ser
jirriżulta waqt it-trattazzjoni tal-kawża.
4. Illi għalhekk l-eċċipjenti m’għandu jiġi kkundannat iwettaq ebda ħlas
lill-attur.
5. B’riżerva ta’ eċċezzjonijiet ulterjuri permessi mil-liġi.

Ra d-dokumenti kollha esebiti.

Sema’ x-xhieda;

Ra n-nota ta’ sottomissjonijet tal-attur.

Ra l-verbal tas- 26 ta’ Ġunju 2015, fejn il-kawża ġiet differita għas-seduta odjerna
sabiex tingħata s-sentenza.
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Provi
Jirriżulta illi l-konvenut kien inkariga lill-attur sabiex jagħmillu żewġ siti elettroniċi waħda għalih personali u oħra għall-Islamic World Studies Centre.
L-attur iħoss li huwa wettaq l-inkarigu tiegħu u għalhekk qed jitlob il-ħlas tiegħu. Ilkonvenut jallega li x-xogħol ma sarx kif mixtieq u ma kienx komplut u għalhekk
m’għandux iħallas l-ammont pretiż mill-attur.
Il-pern tal-kwistjoni bejn il-partijiet huwa l-prezz ta’ dawn is-siti elettroniċi u dana
stante li l-konvenut jallega li kien hemm ftehim bejniethom ta’ prezz ta’ erba mitt
Ewro għal kull sit elettroniku. L-attur dan jiċħdu u jallega li fl-ewwel inkontru tiegħu
mal-konvenut, huma kienu ftehmu li kull sit elettroniku kellu jiswa €1100 + VAT biex
isir flimkien ma’ €120 + VAT kull sena biex jitpoġġa fuq server.
Bil-miktub m’hemm xejn dokumentat dwar il-prezz ta’ dawn is-siti elettroniċi, la bilforma ta’ kuntratt u lanqas bil-forma ta’ email.
Kruċjali hija x-xhieda tal-Monsinjur Reverendu Joe Vella Gauci li kien il-persuna li
laqqa’ lill-partijiet flimkien. Huwa spjega kif huwa kellu sit elettroniku wieħed u li kien
għamlu l-attur u li kien kuntent bih u bis-servizz lilu reż mill-attur. Tant hu hekk li kien
irrakkomanda is-servizz tal-attur lill-konvenut li miegħu kien ilu ħabib għal ċirka
ħamsa u għoxrin sena. Meta xehed quddiem it-Tribunal huwa ma setax jiftakar lammont illi kien ħallas lil-attur għal xogħolu. Iżda kif kien obbliga ruħu, huwa
ppreżenta fl-atti permezz ta’ nota (fol. 126) e-mail mill-attur fejn kien talbu l-prezz ta’
seba mitt Ewro (€700) għas-sit elettroniku oltre l-VAT. Mill-istess dokument jirriżulta li
l-imsemmi Monsinjur kien ħallas l-ammont kif mitlub tlett’ijiem wara li saret it-talba.
Jirriżulta li l-konvenut lill-attur ħallsu s-somma ta’ elf erba’ mija u disgħa u sittin Ewro
u għaxar ċenteżmi (€1469.10) għat-twaqqif tas-sit elettroniku tiegħu personali, iżda
għas-sit elettroniku tal-Islamic World Studies Centre ma ħallas xejn.
Jirriżulta wkoll illi l-konvenut inkariga persuna oħra sabiex tkompli tieħu ħsieb is-siti
elettroniċi mibnija mill-attur. M’huwiex kontestat illi dan il-persuna kien qiegħed
jitħallas ferm inqas mill-attur għal xogħolu.

Konsiderazzjonijiet
Dwar l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni
Il-konvenut preliminarjament jeċċepixxi l-preskrizzjoni ta’ sentejn ai termini talArtikolu 2149(c) tal- Kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta. Jirriżulta iżda li sa Frar 2011, il3

konvenut kien għadu qed jgħaddi l-materjali lill-attur biex jitpoġġa fuq is-sit elettroniku
u dana kien qed iwettaq l-istess xogħol. Fil-5 t’Awwissu 2011, l-attur bagħat ittra
uffiċċjali (fol. 91 et seq.) lill-konvenut illi ġiet lilu debitament notifikata u li permezz
tagħha l-attur itterrompa l-preskrizzjoni. Illi għaldaqtastant din l-eċċezzjoni sollevata
mill-konvenut ma tistax tiġi akkolta.
Dwar il-prezz tas-sit elettroniku
Huwa minnu li l-prezz tal-attur meta mqabbel mal-prezz mogħti mill-persuna li ġiet
imqabbda minfloku huwa ferm iktar għoli. Naturalment it-Tribunal m’għandux ilkompitu u lanqas ma huwa kompetenti biex iqabbel il-kwalita tax-xogħol bejn dawn
iż-żewġ persuni.
Kif ingħad il-konvenut ħallas lill-attur is-somma ta’ €1469.10 għat-twaqqif tas-sit
elettroniku tiegħu personali. Dan il-fatt fil-fehma tat-Tribunal isarraf fl-aċċettazzjoni
tal-konvenut tal-prezz li kien qed jitlob l-attur għal sit elettroniku wieħed.
Dwar ix-xogħol ġiex komplut jew meno
Jidher illi is-sit tal-Islamic World Studies Centre ma ġietx kompluta u dan stante li
f’ċertu punt l-attur ġie mwaqqaf mill-inkarigu tiegħu. Pero m’hemm l-ebda dubju li
xogħol fuq is-sit kien laħaq sar. Il-konvenut qabbad persuna oħra biex tillesti xxogħol u wara waqqaf lill-attur mingħajr ma ħallsu għax-xogħol illi laħaq għamel. Lattur sar jaf li xogħolu ġie terminat meta l-inġinier il-ġdid talbu biex jiżblokka iddomains sabiex ikun jista’ jaħdem fuqhom hu. Hija fehma tat-Tribunal illi dan l-aġir
tal-konvenut ma kientx wieħed korrett u ġust. Kellu l-ewwel jittermina lill-attur, iħallsu
u mbagħad jinkariga lil min ried minfloku.
Mill-assjem tal-provi jidher illi n-nuqqas għaliex is-sit elettroniku ma ġiex komplut millattur, m’huwiex attribwibbli lilu biss iżda kien hemm dewmien min-naħa tal-konvenut
jew ir-rappreżentant tiegħu biex jgħaddi l-materjal inkluż traduzzjonijet, u saħansitra
biex iwieġeb emails. Hemm emails li baqgħu ma twieġbux. Min-naħa l-oħra l-attur
m’huwiex kompletament bla ħtija għaliex anke min-naħa tiegħu kien hemm dewmien,
liema dewmien huwa attribwih għall-volum tax-xogħol li kellu.
In viżta ta’ dan it-Tribunal ser jgħaddi biex jilqa’ t-talba attriċi iżda ser inaqqas millammont pretiż tletin fil-mija (30%) stante li kien hemm xi dewmien attribwibbli lillistess attur u wkoll peress illi s-sit ma kienx komplut meta l-attur ġie terminat. Din issomma qed tiġi ffissata min dan it-Tribunal arbitrio bono viri u wara li analizza lassjem tal-provi.
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Deċide
Għal dawn ir-raġunijiet hawn fuq esposti, it-Tribunal qiegħed jaqta’ u jiddeċiedi din ilkawża billi jiċħad l-eċċezzjoni preliminari sollevata mill-konvenut illi l-azzjoni hija
preskritta ai termini tal-Artikoli 2149(c) tal-Kodiċi Ċivili u jilqa’ t-talba attriċi
limitatament għas-somma ta’ elf, ħames mija u tlieta u għoxrin ewro u sebgħa u
disgħin ċenteżmu (€1,523.97).
Konsegwentement, it-Tribunal jikkundanna lill-konvenut u jordnalu sabiex iħallas lillattur is-somma ta’ elf, ħames mija u tlieta u għoxrin ewro u sebgħa u disgħin
ċenteżmu (€1,523.97), bl-imgħax legali dekorribbli mill-5 ta’ Awwissu 2011, li hija ddata tal-preżentata tal-ittra uffiċċjali fl-ismijiet premessi u nnumerata 3116/11, saddata tal-pagament effettiv.
L-ispejjeż, inkluż tal-ittra uffiċċjali ċċitata, jkunu a karigu tal- konvenut.

Av. Nadia H. Vella
Ġudikatur
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