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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI INFERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta ta' l-24 ta' Gunju, 2005
Avviz Numru. 46/1996/1

Anthony Cauchi .
vs
Pierre u Angele konjuġi Galea u b'degriet tal-10 ta'
Awissu, 2001, George Refalo ġie nominat sabiex
jirrappreżenta lil Pierre u Angel konjuġi Galea li jinsabu
msefrin .
Il-Qorti ,
Rat l-Avviz li permezz tiegħu l-attur talab lill-konvenuti
jgħidu għaliex m’għandhomx jiġu kkundannati minn din ilQorti sabiex iħallsuh is-somma ta' sitt mija u sitta u
sebgħin lira mlatija (Lm676) dovuti minnkom lilu bħala
bilanċ minn somma akbar ħlas ta' xogħol ta' mastrudaxxa
magħmul fuq ordni u għal benefiċċju tagħkom .
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Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittra interpellatorja tal-1 ta'
Awissu 1996 u tal-ittra uffiċjali tat-12 ta' Awissu 1996
kontra tagħkom; u bl-ingunzjoni għas-subizzjoni .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenuti li eċċipew :
Illi x-xogħol sar ħażin iżda l-attur irrifjuta li jirrinġah u
għalhekk l-eċċipjenti mħgħandhom x'jagħtu xejn lill-atturi .
Salvi eċċezzjonijiet oħra kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt .
Bl-ispejjeż u bl-inġunzjoni minn issa l-attur għas-subizzjoni
.
Rat id-digriet tagħha tat-2 ta' Ottubru 1998 fejn innominat
lil Charles Sultana bħala espert tekniku sabiex, wara li
jeżamina l-għamara in kwistjoni, jirrelata verbalment dwar
il-konstatazzjonijiet tieghu . Semgħet lill-istess espert
tekniku jixhed fl-udjenza tat-8 ta' Mejju 2003 .
Rat il-verbal tagħha tal-25 ta' Jannar 2005 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat in-noti ta' l-osservazzjonijiet rispettivi tal-kontendenti .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda prodotti u l-affidavits u dokumenti esebiti .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din il-kawża l-attur qed jitlob il-ħlas talbilanċ dovut għal xogħol ta' l-injam imwettaq fuq inkarigu
tal-konvenuti . Il-konvenuti qed jikkontestaw din it-talba
għax jikkontendu illi x-xogħol sar ħazin . Huma nfatti filkors tal-kawża lmentaw illi fil-kċina li kien ħadmilhom lattur tfaċċew is-segwenti difetti :
1.
il-bibien u l-kxaxen maħdumin fl-injam ta'
l-aħmar kienu bidlu l-kulur, b'tali mod illi l-kċina spiċċat
b'partijiet minnha b'kuluri differenti mill-kumpalment ;
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2.
kxaxen ; u

tfaċċa qsim fl-injam f'uħud mill-bibien u

3.

il-mejda ma kienitx livellata .

L-espert tekniku maħtur mill-Qorti sabiex jieħu konjizzjoni
ta' dawn l-ilmenti, kkonferma illi kien minnu illi l-injam kien
biddel il-kulur, imma dan kien dovut għall-fatt illi l-injam,
bħala materjal naturali, kien maż-żmien ibiddel il-kulur .
Din il-kċina kienet maħduma in parti mill-injam ta' l-aħmar
u in parti minn boards tal-melamine li huwa chipboard
miksi b'qoxra tal-plastic . Minkejja illi meta tinħadem ilkċina dawn ikunu ta' l-istess kulur, maż-żmien
inevitabilment l-injam jibda jiskura filwaqt illi l-melamine
iżomm l-istess kulur . L-unika rimedju għal sitwazzjoni
bħal din huwa li l-injam meta jkun qed jinħadem jiġi
miżbugħ b'kulur li jaqbel ma' dak tal-melamine ħalli jibqa'
jżomm l-istess kulur . Dwar il-konsenturi fl-injam, dan
ukoll jattribwieh għal proċess naturali ta' l-injam illi
jespandi u jiċkien skond il-klima ta' madwaru . Il-ħsara
tista' tiġi rimedjata faċilment bi spiża minima ta' għoxrin
lira maltija (Lm20) . Fil-mejda ma sab ebda difett .
Ma ġie fl-ebda ħin innegat illi l-konvenuti kienu tassew
ordnaw kċina bil-materjali li fil-fatt intużaw mill-attur sabiex
ħadem il-kċina in kwistjoni . L-attur anzi jsostni illi lillkonvenuti kien wissihom illi l-injam ta' l-aħmar kellu
tendenza li jiskura biż-żmien, imma dawn xorta waħda
insistew illi jintuża dan it-tip ta' injam . Il-konvenut pero'
jiċħad illi l-attur kien infurmah b'din il-kwalita' fl-injam ta' laħmar . Hi liema hi madankollu l-verzjoni l-iktar verosimili,
l-Qorti tħoss illi ġialadarba l-konvenuti għażlu li minn
jeddhom jordnaw kċina magħmula minn taħlita ta' injam
naturali u ieħor artifiċjali, ir-responsabilita' ta' dik iddeċizjoni kienet tagħhom . Kellhom jinfurmaw ruħhom
aħjar dwar il-kwalitajiet ta' l-injam minnhom ordnat qabel
ma jieħdu tali deċizjoni u ma kienx jispetta lill-attur li
joqgħod jispjegalhom x'jistgħu ikunu l-konsegwenzi taddeċizjoni tagħhom . Id-dmir tiegħu kien li jesegwixxi xxogħol tiegħu tajjeb u skond ma tirrikjedi l-arti u s-sengħa
ta' mastrudaxxa . Minn dak li ddepona l-espert maħtur
mill-Qorti jidher illi l-attur dan id-dmir wettqu, għax dak li
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ġara ma kienx riżultat ta' xi negliġenza jew xogħol ħazin
da parti tiegħu, imma konsegwenza tal-proċess naturali ta'
l-injam li ntuża .
Il-Qorti ma ssib ebda raġuni għaliex m'għandhiex toqgħod
fuq dak li rrelata l-espert minnha nkarigat f'dan ir-rigward .
Għalhekk tikkonkludi li l-ilmenti tal-konvenuti xejn m'huma
ġustifikati u l-attur jixraqlu li jitħallas dak li għadu dovut lilu
. Il-konvenuti ma jidhirx illi qatt ikkontestaw il-fatt illi lammont indikat fl-Avviz kien proprju il-bilanċ li kien għad
baqa' mill-kont għax-xogħol imwettaq lilhom mill-attur u
għalhekk ma jibqa' ebda raġuni għaliex it-talba attriċi
m'għandhiex tiġi milqugħa .
Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tiċħad
l-eċċezzjoni tal-konvenuti, tilqa' t-talba attriċi u
tikkundanna lill-konvenuti sabiex ihallsu lill-attur is-somma
ta' sitt mija sitta u sebgħin lira maltija (Lm676) dovuti
bħala bilanċ minn somma akbar rappreżentanti ħlas ta'
xogħol ta' mastrudaxxa magħmul fuq ordni u għal
benefiċċju tagħhom .
Bl-ispejjeż kontra l-konvenuti .

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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