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F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda titlob il-ħlas ta’ elf
tmien mija u tlieta u tmenin lira (Lm1,883), bilanċ tal-prezz
ta’ merkanzija u għamara mibjugħa u konsenjati lillkonvenut. Qiegħda titlob ukoll l-imgħaxijiet mit-30 ta’
Settembru 1999 sa meta jsir il-ħlas, u l-ispejjeż.
Il-konvenut ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
1.
is-soċjetà attriċi użat materjal li ma kienx dak li
dwaru kienu ftiehmu l-partijiet, u li ma għandu x’jaqsam
xejn ma’ dak miftiehem;
2.
ix-xogħol ma sarx kif iridu l-arti u s-sengħa; u
3.
is-somma mitluba fiċ-ċitazzjoni hija wisq għax ilkonvenut għamel ħlas akkont.
Fid-19 t’Ottubru 2001 il-konvenut kien talab li jressaq
eċċezzjoni ulterjuri ta’ preskrizzjoni;
il-qorti b’dikriet
mogħti dak in-nhar stess laqgħet it-talba, u l-konvenut
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ressaq eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni taħt l-art. 2148(a) u (b)
tal-Kodiċi Ċivili.
B’sentenza mogħtija fl-24 t’April 20031, il-qorti ċaħdet lewwel eċċezzjoni u l-eċċezzjonijiet ta’ preskrizzjoni,
ipprovdiet dwar it-tielet eċċezzjoni billi qalet illi l-bilanċ li
fadallu jagħti l-konvenut huwa ta’ elf, erba’ mija u erbgħa u
sebgħin lira (Lm1,474), u, billi sabet illi kien hemm xi
nuqqasijiet fix-xogħol tas-soċjeta attriċi, ipprovdiet dwar ittieni eċċezzjoni billi tat lill-attriċi żmien sabiex tagħmel
tajjeb dawk in-nuqqasijiet.
Billi l-partijiet ma qablux dwar jekk l-attriċi għamlitx ixxogħlijiet meħtieġa jew le, il-qorti b’dikriet tal-20 ta’ Jannar
20042 u b’dikriet ieħor tat-23 t’April 20043 ħatret perit
tekniku biex igħid jekk ix-xogħlijiet sarux u sarux sew, u
fid-19 t’April 2005 il-perit xehed illi dak li kellu jsir sar.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tikkundanna lillkonvenut iħallas elf, erba’ mija u erbgħa u sebgħin lira
(Lm1,474). Billi l-konvenut kellu jedd illi ma jħallasx qabel
ma jitlestew ix-xogħlijiet, l-imgħaxijiet għandhom jibdew
igħaddi mid-19 t’April 2005, u l-ispejjeż kollha tal-kawża
għandha tħallashom is-soċjeta attriċi.
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