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Seduta ta' nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2004
Numru 5

Ċitazzjoni 1910/1997
Maltacom p.l.c.
versus
Carmelo Falzon
Din is-sentenza qiegħda tingħata f’kawża li nstemgħet
mill-ġdid wara li talba għal ritrattazzjoni ntlaqgħet
b’sentenza mogħtija fit-12 ta’ Marzu 2002 fl-atti taċċitazzjoni numru 1294/1999.
Iċ-ċitazzjoni li biha nfetħet il-kawża li nstemgħet mill-ġdid
tgħid illi s-soċjetà (dak iż-żmien korporazzjoni) attriċi
kienet fuq talba tal-konvenut qiegħdet is-servizz tattelephone bin-numru 435517 (li qabel kien 499563) filfond Julie Ann, Triq Stefano Erardi, Ħal Lija, u l-konvenut
kien intrabat li jħallas għas-servizz skond it-tariffi fis-seħħ
minn żmien għal żmien. Il-konvenut issa għandu jagħti lillattriċi tlitt elef mija u tnejn u għoxrin lira u erbgħa u sittin
ċenteżmu (Lm3,122.64) għall-użu, għall-kera tal-linja,
bħala taxxa fuq il-valur miżjud fuq parti mill-kera, u għallispejjeż tat-tqegħid tal-linja. Billi għalxejn kemm-il darba
sejħet lill-konvenut biex iħallas, l-attriċi fetħet din il-kawża
u qiegħda titlob illi l-qorti tikkundanna lill-konvenut iħallas
tlitt elef mija u tnejn u għoxrin lira u erbgħa u sittin
ċenteżmu (Lm3,122.64) flimkien ma’ l-imgħax u l-ispejjeż,
fosthom dawk ta’ l-ittra uffiċjali ta’ l-1 ta’ Novembru 1996 u
t-taxxa fuq il-valur miżjud fuq id-drittijiet professjonali.
Il-konvenut ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
1.
il-pretensjoni tas-soċjetà attriċi tolqot il-komunjoni ta’
l-akkwisti u għalhekk tonqos l-integrità tal-ġudizzju, billi lkonvenut huwa miżżewweġ lil MaryAnne Falzon;
2.
fuq id-dokument esebit mis-soċjetà attriċi, li tgħid li
huwa l-kuntratt bejn il-partijiet, il-konvenut ma jagħrafx ilfirma tiegħu, u għalhekk jirriserva l-pożizzjoni tiegħu biex
iressaq eċċezzjonijiet ulterjuri wara li jagħmel il-verifika
meħtieġa;
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3.
il-konvenut ma huwiex kontradittur leġittimu għax
huwa qatt ma nqeda bil-linja bin-numru 435517 (li qabel
kienet 499563) u qatt ma rċieva l-kontijiet relativi;
għalhekk ma għandux jagħti lis-soċjetà attriċi;
4.
għalhekk ukoll għandu jissejjaħ fil-kawża min tassew
qiegħed jinqeda bil-linja; u
5.
l-azzjoni waqgħet bi preskrizzjoni taħt l-art. 2156 talKodiċi Ċivili.
Mix-xhieda ħareġ illi b’kitba tat-23 ta’ Novembru 19871 ilkonvenut kien ta lil ċertu Edward Abela s-setgħa li f’ismu
jiffirma l-kuntratt relativ għas-servizz tat-telephone li dwaru
saret din il-kawża. Dan Edward Abela kien imbagħad,
dakinhar stess, iffirma l-kuntratt mas-soċjetà attriċi dwar illinja tat-telephone2. Għalhekk, għalkemm il-kuntratt ma
ffirmahx il-konvenut, kien iffirmat f’ismu minn min kellu ssetgħa li jiffirma għalih, u l-kuntratt jorbtu daqslikieku
ffirmah hu.
It-tieni eċċezzjoni hija għalhekk miċħuda.
Is-servizz, għalkemm fuq isem il-konvenut, tqiegħed u
ngħata f’fond li l-konvenut kien jikri lil terzi. Għalkemm
kienu dawn it-terzi li kienu jinqdew bil-linja, madankollu lkuntratt mal-konvenut kien sar, u għalhekk huwa lkonvenut li, skond il-kuntratt, għandu jħallas għas-servizz,
ladarba l-kuntratt sar miegħu u mhux ma’ terzi. Il-fatt li lkonvenut qatt ma rċieva kontijiet dwar din il-linja ma hux
relevanti għax il-kontijiet, ladarba ma ngħatax indirizz
ieħor fejn kellhom jintbagħtu, kienu jintbagħtu fil-fond fejn
kienet tqiegħdet il-linja, li kien f’idejn terzi.
It-tielet u r-raba’ eċċezzjonijiet huma wkoll, għalhekk,
miċħuda.
Il-ftehim dwar it-tqegħed u kiri ta’ servizz ta’ telephone ma
hux wieħed mill-atti ta’ amministrazzjoni straordinarja
msemmija fl-art. 1322(3) tal-Kodiċi Ċivili; għalhekk, skond
l-art. 1322(1) tal-Kodiċi Ċivili, kull waħda mill-partijiet
miżżewġa setgħet tkun imħarrka dwaru, u ma hux
meħtieġ li mart il-konvenut tkun parti fil-kawża.
L-ewwel eċċezzjoni hija għalhekk miċħuda.

1

Fol. 50 fl-atti ta`-`itazzjoni 1294/1999.

2

Fol. 4 fl-atti ta`-`itazzjoni 1910/1997.
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Fadal l-eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni taħt l-art. 2156(f) talKodiċi Ċivili, li hija l-preskrizzjoni li tolqot talba għall-ħlas
għas-servizz tat-telephone3.
Is-servizzi li s-soċjetà attriċi qiegħda titlob ħlas għalihom
ingħataw fi żmien bejn Diċembru ta’ l-1987 u Diċembru ta’
l-1995.
Is-soċjetà attriċi tgħid illi kien hemm ksur tal-preskrizzjoni
bl-ittra uffiċjali ta’ l-1 ta’ Novembru 1996. Madankollu,
għalkemm is-soċjetà attriċi ntrabtet, fis-seduta tat-3 t’April
20034, li tesebixxi kopja ta’ din l-ittra, il-kopja baqgħet ma
nġibitx u, fin-nota ta’ osservazzjonijiet tagħha, is-soċjetà
attriċi stqarret illi l-ittra ma nstabitx fir-reġistru ta’ din ilqorti.
Għalhekk, l-ewwel att ta’ ksur ta’ preskrizzjoni kien iċċitazzjoni numru 1910 ta’ l-1997, ippreżentata fis-27
t’Awissu 1997.
Il-konvenut igħid illi b’dik iċ-ċitazzjoni ma nkisritx ilpreskrizzjoni għax is-sentenza mogħtija f’dik il-kawża
kienet tħassret bis-sentenza in rescindendo tat-12 ta’
Marzu 2002.
Dwar il-ksur ta’ preskrizzjoni bis-saħħa ta’ att ġudizzjarju
li, bħal ċitazzjoni, huwa wkoll talba ġudizzjarja, l-artt. 2131
et seq. tal-Kodiċi Ċivili jgħidu hekk:
2131. Il-preskrizzjoni tinkiser b’talba ġudizzjarja, ukoll
jekk din it-talba ma tkunx ġiet innotifikata lill-konvenut
minħabba li jkun nieqes minn Malta jew għal xi raġuni
tajba oħra, basta li l-attur jissokta l-kawża kontra kuratur
maħtur mill-qorti, bil-mod li jingħad fil-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura ¬ivili, u jieħu sentenza fuq
dik it-talba.
2132. (1) Il-ksur tal-preskrizzjoni magħmul b’talba
ġudizzjarja jitqies bħallikieku ma sarx, jekk l-attur
jirrinunzja għat-talba, jew jekk il-kawża tibqa’ deżerta, jew
jekk it-talba tiġi miċħuda.
Fil-każ tallum iċ-ċitazzjoni kienet, eventwalment, notifikata
lill-konvenut, tant illi dan ressaq l-eċċezzjonijiet tiegħu
għaliha, u la kien hemm rinunzja għat-talba, la kien hemm
deżerzjoni u lanqas ma kienet it-talba miċħuda minn din il3

Ara Maltacom p.l.c. versus Fenech Oil and Petroleum Company Limited, Qorti
ta’ l-Appell, 10 t’Ottubru 2003.
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Fol. 49 fl-atti ta`-`itazzjoni 1294/1999.
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qorti. Għalhekk, il-preskrizzjoni nkisret bil-preżentata taċċitazzjoni numru 1910/1997 fis-27 t’Awissu 1997, u
tintlaqat bil-preskrizzjoni dik il-parti tat-talba li hija għal
servizz li ngħata qabel is-27 t’Awissu 1992.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi, wara li tilqa’ leċċezzjoni ta’ preskrizzjoni taħt l-art. 2156(f) tal-Kodiċi
Ċivili safejn din tolqot il-ħlasijiet li kellhom isiru qabel is-27
t’Awissu 1992, u tiċħadha dwar il-ħlasijiet li kellhom isiru
wara, u tiċħad ukoll l-eċċezzjonijiet l-oħra tal-konvenut,
tikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjetà attriċi elfejn u
erbgħa u tmenin lira u tmienja u tletin ċenteżmu
(Lm2,084.38), flimkien ma’ l-imgħax mis-27 t’Awissu
1997.
L-ispejjeż jinqasmu hekk: parti minn tlieta (⅓) tħallashom
is-soċjetà attriċi, u żewġ partijiet min tlieta (⅔) jħallashom
il-konvenut.
Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Antonella Cassar
Dep. Reġ.
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