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Seduta ta' nhar il-Ħamis 8 ta’ Jannar 2004
Numru 5

Ċitazzjoni 595/1997
Elmo Insurance Services Limited in rappreżentanza
tas-soċjetà estera Sun Alliance & London Insurance
p.l.c. surrogata bil-polza u bil-liġi fid-drittijiet ta’ lassikurat tagħha s-soċjetà Cementstone Co. Ltd; u listess Cementstone Co. Ltd; u b’nota tat-8 ta’ Frar
2000 is-soċjetà Elmo Insurance Agency Limited bħala
rappreżentanti tas-soċjetà estera Royal and Sun
Alliance p.l.c. ċessjonarja tad-drittijiet u l-obbligi tassoċjetà estera Sun Alliance & London Insurance p.l.c.
surrogata fid-drittijiet ta’ l-assikurat tagħha s-soċjetà
Cementstone Co. Ltd assumiet l-atti tal-kawża minflok
is-soċjetà Elmo Insurance Services Limited
versus
Kalaxlokk Co. Ltd
Din is-sentenza hija dwar eċċezzjoni illi s-soċjetà
konvenuta ma hix kontradittur leġittimu.
L-atturi qegħdin ifittxu għad-danni talli vettura tas-soċjetà
attriċi Cementstone Co. Ltd, li kienet assikurata massoċjetà attriċi l-oħra, saritilha ħsara ta’ elf seba’ mija u
sitta u għoxrin lira u erbgħa u erbgħin ċenteżmu
(Lm1,726.44) meta waqgħet f’gandott f’post li kien taħt ilkontroll u r-responsabbiltà tas-soċjetà konvenuta.
Is-soċjetà konvenuta ressqet eċċezzjoni li ma hix
kontradittur leġittimu, u għalhekk għandha tinħeles millħarsien tal-ġudizzju, għax ma hux minnu li l-post fejn seħħ
l-inċident kien taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħha.
Din is-sentenza tallum hija dwar din l-eċċezzjoni.
L-inċident seħħ fit-28 ta’ Novembru 1994; dakinhar stess
kien ukoll daħal fis-seħħ ftehim bejn is-soċjetà konvenuta
u s-soċjetà N.O.V.I.T.À. Construction Co. Ltd (li ma hix
parti f’din il-kawża) li fil-parti relevanti tiegħu jgħid hekk:
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… … … the Operator ġN.O.V.I.T.À. Construction Co. Ltdħ
binds itself to take over from Kalaxlokk ġCo. Ltd — issoċjetà konvenutaħ, which accepts to hand over to the
Operator the Management, Operations and Administration
of Kalaxlokk ġCo. Ltdħ … … …
Is-soċjetà konvenuta qiegħda tgħid illi, ladarba l-ftehim
beda jseħħ dakinhar, kull ma ġara minn dakinhar ’il
quddiem twieġeb għalih N.O.V.I.T.À. Construction Co.
Ltd, li ħadet mhux biss it-tmexxija tas-soċjetà konvenuta
iżda wkoll ix-xogħlijiet tagħha.
Meta seħħ l-inċident kien il-jum tat-Tnejn. Mix-xhieda
ħareġ illi s-Sibt u l-Ħadd ta’ qabel ma kienx sar xogħol1.
L-atturi qegħdin igħidu, fl-ewwel premessa taċ-ċitazzjoni,
illi l-gandott kien għadu kif jingħata l-konkos u ma kienx
hemm sinjali li juru li ma tistax tgħaddi minn fuqu sakemm
il-konkos jagħqad. Jekk il-konkos kien għadu kif ingħata,
bilfors ingħata dakinhar ta’ l-inċident, għax kieku ngħata lĠimgħa kien ikun laħaq għaqad. Mela kien fi żmien wara
li s-soċjetà konvenuta ma kinitx għadha responsabbli
għal-lant tax-xogħol illi (a) tqiegħed il-konkos u (b) ilgandott baqa’ mingħajr sinjali li juru l-perikolu.
Fin-nota ta’ osservazzjonijiet tagħhom l-atturi jgħidu illi xxogħol li kien qiegħed isir fejn seħħ l-inċident ma kienx
xogħol li ħaditu N.O.V.I.T.À. Construction Co. Ltd, għax
dik is-soċjetà kienet ħadet biss ix-xogħol tal-Freeport
Terminal 2; il-ftehim iżda juri illi N.O.V.I.T.À. Construction
Co. Ltd ħadet l-operations tas-soċjetà konvenuta mingħajr
distinzjoni.
Għal dawn ir-raġunijiet l-eċċezzjoni tas-soċjetà konvenuta
għandha tintlaqa’.
L-atturi iżda għandhom raġun igħidu fin-nota ta’
osservazzonijiet tagħhom illi ladarba huma, qabel ma
fetħu din il-kawża, kienu sejħu lis-soċjetà konvenuta b’att
ġudizzjarju biex tagħmel tajjeb għad-danni, kien obbligu
ta’ korrettezza u ta’ bona fides tas-soċjetà konvenuta li
tgħarraf lill-atturi li fil-fehma tagħha kellha tkun
N.O.V.I.T.À. Construction Co. Ltd li twieġeb għall-inċident.
Billi dan ma għamlitux, huwa xieraq li l-ispejjeż tal-kawża
tħallashom hi.
1

Ara x-xhieda ta’ Edwin Mamo fis-seduta tas-7 t’April 2000, foll. 125 et seqq.
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Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tilqa’ l-eċċezzjoni tassoċjetà konvenuta u teħlisha mill-ħarsien tal-ġudizzju
relativament għall-ewwel tliet talbiet magħmula fiċċitazzjoni, iżda tikkundannaha tħallas l-ispejjeż ġudizzjarji
kollha.
Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Dep. Reġ.
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