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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tal-25 ta' Settembru, 2003
Ċitazzjoni Numru. 2776/1999/1

Louis CAMILLERI
vs
Joseph CAMILLERI

Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fid-29 ta’ Diċembru, 1999,
li bih l-attur ippremetta:
Illi l-attur organiżża flimkien ma’ Joseph Camilleri party
nhar is-17 t’Ottubru, 1999 fil-lokal bl-isem ta’ “Club
Terrain”, qabel magħruf bħala l-Foresta fil-limiti ta’ Ta’
Qali;
Illi dan Joseph Camilleri kien responsabbli u kellu jieħu
ħsieb sabiex iqassam madwar tlett elef ‘ticket’ jew biljett
għal dan il-party ma’ diversi ħwienet madwar Malta sabiex
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dawn jinbiegħu għal prezz ta’ tmien liri maltin u ħamsin
ċenteżmu (Lm8.50) kull biljett;
Illi qabel u wara l-istess party l-konvenut qabad u ġabar
lura l-flus tal-biljetti li nbiegħu minn dawn il-ħwienet;
Illi l-istess konvenut ma’ radd lura la flus u lanqas biljetti
lill-organiżżatur l-ieħor tal-party li huwa l-attur;
Illi l-attur organiżża flimkien ma’ Joseph Camilleri party
nhar is-17 t’Ottubru 1999 fil-lokal bl-isem ta’ “Club
Terrain”, qabel magħruf bħala l-Foresta fil-limiti ta’ Ta’
Qali;
Illi dan Joseph Camilleri kien responsabbli u kellu jieħu
ħsieb sabiex iqassam madwar tlett elef ‘ticket’ jew biljett
għal dan il-party ma’ diversi ħwienet madwar Malta sabiex
dawn jinbiegħu għal prezz ta’ tmien liri maltin u ħamsin
ċenteżmu (Lm8.50) kull biljett;
Illi qabel u wara l-istess party il-konvenut qabad u ġabar
lura l-flus tal-biljetti li nbiegħu minn dawn il-ħwienet;
Illi l-istess konvenut ma radd lura la flus u lanqas biljetti
lill-organiżżatur l-ieħor tal-party li huwa l-attur;
Għalhekk l-attur talab lil din l-Onorabbli Qorti għaliex
m’għandhiex:
1.
Tillikwida danni sofferti mill-attur a kawża ta’ laġir tal-konvenut; u
2.
Tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur issomma hekk likwidata;
Bl-ispejjeż u bI-imgħax u l-konvenut minn issa nġunt in
subizzjoni;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-attur;
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Rat id-Degriet tagħha tal-25 ta’ Jannar, 2001, li ordnat li lproċess jerġa’ jinbena mill-ġdid wara li l-atti oriġinali ma
nstabux iżjed fir-Reġistru;
Rat id-Degriet tagħha tat-13 ta’ Marzu, 2001, li bih ilkawża ntbagħtet sine die;
Rat id-Degriet tagħha tat-22 ta’ Marzu, 2001, fuq talba
magħmula mill-attur b’rikors fit-13 ta’ Marzu, 2001, li bih
reġgħet qegħdet il-kawża fuq il-listi tas-smigħ għas-16 ta’
Mejju, 2001;
Rat in-Nota mressqa fit-2 ta’ Lulju, 2001, li biha l-imħarrek
Joseph Camilleri eċċepixxa:
1.
Illi l-kawża ntavolata mill-attur hija mproponibbli
in kwantu fil-każ ta’ sħubija f’negozju (kif qiegħed jallega lattur) it-talba kellha tkun għal rendiment ta’ kontijiet u qsim
ta’ dħul (jekk ġie reġistrat) u mhux għal likwidazzjoni u
ħlas ta’ danni;
2.
Illi mingħajr pregudizzju għall-premess il-kawża
hija ntempestiva peress li l-attur qatt ma ta rendikont talbiljetti li biegħ u d-dħul li għamel hu;
3.
Illi mingħajr pregudizzju għall-premess u f’kull
każ, it-talbiet attriċi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt peress li
mill-attivita ma ġiex reġistrat qliegħ, u l-eċċipjent kellu
joħrog flus mill-but sabiex ikopri l-ispejjeż. Dan jaf bih lattur li sal-lum baqa’ ma ħarigx sehmu mill-ispejjeż li saru;
4.
Illi f’kull każ u mingħajr pregudizzju għallpremess l-eċċipjent qiegħed jikkontesta li huwa kkaguna
xi danni lill-attur kif allegat minnu;
Bl-ispejjeż kontra l-attur li huwa minn issa nġunt in
subizzjoni u b’rizerva għal kull azzjoni li tispetta lilu skond
il-liġi;
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-każ;
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Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talimħarrek;
Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet dwar l-ewwel
eċċezzjoni mqanqla mill-imħarrek dwar jekk il-kawża, kif
imfassla, kinitx proponibbli;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Rat id-Degrieti tagħha tas-16 t’April, 2002, tas-27 ta’
Ġunju, 2002, tat-28 ta’ Novembru, 2002, tas-27 ta’ Frar,
2003, u tat-22 ta’ Mejju, 2003, li bihom ħalliet il-kawża
għas-sentenza dwar l-imsemmija eċċezzjoni preliminari;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni għall-ħlas ta’ danni. L-attur, flimkien
mal-imħarrek, kien organiżża party fi stabiliment
kummerċjali f’Ottubru tal-1999, u jgħid li l-imħarrek naqas
li jagħtih sehmu mid-dħul tal-biljetti li biegħ u wkoll li naqas
li jħallas sehemu mill-ispejjeż marbuta mat-tnedija talattivita’;
Illi għal din l-azzjoni, l-imħarrek laqa’ billi ċaħad li ikkaġuna
xi danni lill-attur, jew li ma qasamx il-qligħ miegħu għaliex
ma kien sar l-ebda qligħ mill-attivita’ u l-attur lanqas biss
qatt kien tah rendikont ta’ xi dħul għamel l-attur mill-bejgħ
tal-biljetti min-naħa tiegħu. Għalhekk, ressaq l-eċċezzjoni
tal-improponibilita’ tal-azzjoni u tal-intempestivita’ tagħha;
Illi din is-sentenza qegħda tingħata dwar l-ewwel
eċċezzjoni;
Illi, bħala fatti f’din il-kawża, f’dan l-istadju, ma tantx
jirriżultaw. Jidher, madankollu, li l-partijiet jaqblu li kienu
organiżżaw flimkien attivita’ li saret f’Ottubru tal-1999 fi
stabiliment f’Ta’ Qali. Jidher ukoll li kull wieħed minnhom
kellu f’idejh għadd ta’ biljetti li kienu ftehmu li jbiegħu bi
prezz maqbul. L-attur jixli lill-imħarrek li rtira xi biljetti li ma
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nbiegħux u żamm għalih id-dħul minn biljetti oħrajn li
nbiegħu bla ma tah sehemu, u kif ukoll li l-imħarrek baqa’
ma ħariġx sehemu mill-ispejjeż li kienu ntefqu biex lattivita’ setgħet issir. L-istess xiljiet jagħmilhom l-imħarrek
lill-attur;
Illi l-attur għażel li jsejjes l-azzjoni tiegħu fuq il-kawżali talħtija. L-imħarrek jgħid li azzjoni bħal din ma setgħetx issir
għaliex ladarba kien hemm sħubija bejniethom l-azzjoni li
messha saret riedet tkun dik tal-għoti ta’ rendikont u qsim
tal-qligħ. L-abbli difensur tal-imħarrek, waqt it-trattazzjoni
tiegħu dwar din l-eċċezzjoni, jisħaq li azzjoni bħal dik li
ressaq l-attur ma setgħetx issir kif saret: kien meħtieġ li
ssir il-likwidazzjoni tal-perċepiment mid-dħul tal-attivita’ u li
sehem il-partijiet sħab fl-attivita’ jiġi determinat. Min-naħa
tiegħu, l-abbli difensur tal-attur iwarrab dan l-argument billi
jgħid li kienet għażla tal-klijent tiegħu li jsejjes l-azzjoni fuq
il-kumpens tal-ħsara li huwa jgħid li l-imħarrek ikkawżalu
b’għamilu;
Illi huwa prinċipju aċċettat li d-dritt tal-azzjoni quddiem ilqrati ta’ persuna li tħoss li għandha tingħata rimedju dwar
xi jedd li hija temmen li għandha huwa wieħed li għandu
jitħares bl-akbar rispett.
Ma’ dan il-jedd hemm irresponsabbilta’ tal-piż li l-attur jagħżel li jieħu fuqu biex
iseħħlu jwassal fi tmiem favorevoli għalih il-pretensjoni li
tkun. Min-naħa l-oħra, il-parti mħarrka hija mistennija li
tiddefendi ruħha mill-azzjoni mibdija kontra tagħha filparametri tal-azzjoni magħżula mill-parti attriċi. Fi kliem
ieħor, il-parti mħarrka hija mistennija tiddefendi lilha
nnifisha fuq l-azzjoni li fil-fatt infetħet kontra tagħha u
mhux fuq x’taħseb hi li l-parti attriċi messha talbet;
Illi, b’żieda ma’ dan, jingħad li huwa wkoll prinċipju ewlieni
fil-qasam tal-proċedura li, jekk hemm xi nuqqas formali
jew proċedurali, dan irid joħroġ mill-att promotur kif
imressaq, u mhux minn x’messu kien fih dak l-att,
sakemm in-nuqqas ma kienx wieħed radikali li jwaqqa’
fuqu s-sanzjoni tan-nullita’ fiċ-ċirkostanzi maħsubin taħt lartikolu 789 tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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Illi magħdud dan kollu mal-każ li għandha quddiemha, ilQorti tasal għall-fehma li l-eċċezzjoni taħt eżami ma
tolqotx ‘il-azzjoni attriċi kif impostata, billi f’azzjoni ta’
danni (ukoll bejn żewġ sħab f’soċjeta’) m’huwiex meħtieġ
li tiġi likwidata s-soċjeta’ jew li jingħata r-rendikont. Il-bażi
tal-azzjoni għad-danni - li jidher li hija l-azzjoni magħżula
mill-attur - hija bil-wisq differenti minn dik tal-likwidazzjoni
ta’ soċjeta’. Għalhekk, ma jirriżultax li l-azzjoni attriċi hija
milquta minn nuqqas ta’ talba meħtieġa li jwassal għal
dikjarazzjoni li ma tiswiex;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:
Tiċħad l-ewwel eċċezzjoni tal-imħarrek Joseph
Camilleri, bl-ispejjeż kontrih, u tiddikjara li l-azzjoni mibdija
mill-attur tiswa; u
Tordna li s-smigħ tal-kawża jitkompla bil-ġbir tal-provi filmertu.

Moqrija

< Sentenza In Parte >
---------------------------------TMIEM---------------------------------

Paġna 6 minn 6
Qrati tal-Ġustizzja

