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QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tas-26 ta' April, 2005
Citazzjoni Numru. 380/1991/2

Hector Camilleri għan-nom u in rappreżentanza tassoċjetà Bitmac Limited
Versus
Paul Hili
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda tfittex il-ħlas ta’ elf
u tmien mitt lira (Lm1,800) għal fornitura ta’ materjal u
xogħol ta’ tqegħid ta’ hot asphalt f’villa fil-Wardija fuq
inkariku tal-konvenut. Qiegħda titlob ukoll l-imgħax u lispejjeż.
Il-konvenut ressaq l-eċċezzjoni illi ma għandu jagħti xejn
lill-attriċi għax ix-xogħol ma sarx kif iridu s-sengħa u l-arti.
Billi l-konvenut ma hux qiegħed jiċħad illi hu qabbad lissoċjetà attriċi tfornixxi l-materjal u tagħmel ix-xogħol, u
lanqas ma huwa qiegħed jiċħad illi l-attriċi forniet ilmaterjal u għamlet ix-xogħol, iżda qiegħed igħid illi xxogħol għamlitu ħażin, qiegħed fuqu l-oneru li juri illi
tassew illi x-xogħol li għamlet l-attriċi ma sarx kif iridu l-arti
u s-sengħa.
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Sabiex tkun tista’ ssir din il-prova, il-qorti ħatret perit
tekniku iżda dan baqa’ ma irrelatax billi l-konvenut ma
għalaqx ix-xhieda tiegħu quddiem il-perit. Il-qorti għalhekk
b’dikriet tad-29 t’Ottubru 2003 tat lill-konvenut żmien biex
b’nota igħid min huma x-xhieda li fadallu jressaq u xi
prova jrid jagħmel b’kull xhud. Il-konvenut baqa’ ma
għamilx din in-nota fiż-żmien li ngħatalu, u għalhekk ilqorti b’dikriet ta’ l-14 ta’ Jannar 2004 qieset magħluq ilġbir tax-xhieda, ordnat lill-perit tekniku jirrelata u stiednet
lil min mill-partijiet għandu interess jieħu ħsieb jinnotifika
lill-perit b’kopja tal-verbal.
Ħadd ma kellu interess, ħadd ma innotifika lill-perit, u lperit baqa’ ma irrelatax. Il-qorti għalhekk b’dikriet tat-8 ta’
Lulju 2004 ħassret il-ħatra tal-perit u iddifferiet il-kawża
għallum għas-sentenza.
Il-prova illi x-xogħol sar ħażin ma saritx. L-eċċezzjoni talkonvenut ma tistax tirnexxi mingħajr dik il-prova, u l-qorti
għalhekk tiċħad l-eċċezzjoni. Billi ma ntweriet ebda
raġuni għala l-konvenut ma għandux iħallas għax-xogħol
u l-materjal, il-qorti taqta’ l-kawża billi tilqa’ t-talba tassoċjetà attriċi u tikundanna lill-konvenut iħallas lill-attriċi elf
u tmien mitt lira (Lm1,800) flimkien ma’ l-ispejjeż u limgħaxijiet mitluba fiċ-ċitazzjoni.
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