Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tal-21 ta' Frar, 2006
Avviz Numru. 83/2000/1

Joseph Grima .
vs
Dr. Michael Grech bħala mandatarju tal-imsiefer
Sir Malcolm Bilsborough, u
b'degriet tat-30 ta' Novembru, 2005,
Dr. Mario Scerri ġie nominat bħala kuratur
tal-Elenku sabiex jirrappreżenta lill-imsiefer
Sir Malcolm Bilsborough .
Il-Qorti ,
Rat l-Avviż li permezz tiegħu l-attur talab lill-konvenut
nomine jgħid għaliex m'għandux jiġi kkundannat li jħallas
lill-attur is-somma ta' tmien mija u tmintax-il lira Maltin u
disgħa u ħamsin ċenteżmu (Lm818.59c) għal xogħol ta'
mastrudaxxa u mera li l-attur għamel fuq inkarigu talkonvenut fil-Flat Numru tlieta (3) fin-numru mija u tletin
(130) fi Tria ir-Repubblika, Victoria, Għawdex .
Pagna 1 minn 4
Qrati tal-Gustizzja
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Bl-ispejjeż inklużi dawk ta' l-ittra uffiċċjali tal-għoxrin (20)
ta' Gunju tas-sena elfejn (2000) u tal-mandat ta' qbid
kawtelatorju . Bl-imgħaxijiet skond il-liġi .
Bl-inġunzjoni tal-konvenut għas-subizzjoni debitament
inġunt .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut nomine li
eċċepixxa illi huwa qiegħed jikkontesta l-ħlas pretiż millattur in kwantu dan ma jirrappreżentax il-valur tax-xogħol
magħmul minnu .
Illi l-konvenut anki offra s-somma ta' erba' mija u ħamsin
lira maltija (Lm450) a saldu tal-pretensjonijiet attriċi iżda
din l-offerta ġiet rifjutata .
Illi l-esponenti mhux talli ma għandux ibati ebda spejjeż
inkluż dawk tal-mandat talli l-attur għandu jiġi kkundannat
fit-termini ta' l-artikolu 836 (8) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta'
Malta, talli għamel mandat ta' qbid kapriċċjożament u talli
naqas li jsegwih biċ-ċitazzjoni fit-terminu stabbilit mill-Liġi .
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri .
Rat il-verbal tagħha tat-30 ta' Novembru 2005 fejn ħalliet
il-kawża għal-lum għas-sentenza .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inkluż il-verbali taxxhieda mismugħa u d-dokumenti esebiti .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din il-kawża l-atturi qed jitolbu mingħand ilkonvenut il-ħlas għal xogħol ta' l-injam magħmul mill-attur
fuq ordni tal-konvenut fl-appartament tiegħu fir-Rabat,
Għawdex, u l-ħlas ta' mera mixtrija minnu mill-ħanut ta' lattur . Il-konvenut nomine kkontesta din it-talba għarraġuni illi "l-ħlas pretiż ma jirrappreżentax il-valur ġust
tax-xogħol minnu magħmul", u ċioe' fi kliem ieħor li l-prezz
kien esaġerat . Madankollu rriżulta illi rigward il-mera żgur
li ma jista' jkun hemm ebda kontestazzjoni, għax jidher illi
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Sir Malcolm Bilsborough anke iffirma l-invoice relattiva,1 ilmera ġiet konsenjata u ma ssemma l-ebda lment dwarha .
Imbagħad fir-rigward tax-xogħol ta' l-injam, irriżulta illi lkonvenut kien ordna xi xkaffar ta' l-oak, skond ma jidher
spjegat b'mod dettaljat fir-rendikont esebit mill-attur,2 li
lanqas ma jidher illi kien hemm ebda lment dwar il-kwalita'
tiegħu . L-unika problema li ssemmiet, kienet illi lkonvenut talab iż-żmien għall-ħlas . Fil-fatt hekk kif sar
dan ix-xogħol, il-konvenut għadda lill-attur cheque post
dated,3 u minkejja illi l-attur stenna ż-żmien indikat fuq listess cheque, irriżulta illi l-konvenut xorta waħda ma
kellux fondi biżżejjed fil-kont tiegħu.
Il-konvenut baqa' qatt ma xehed f'din il-kawża sabiex
jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu . Huwa siefer u qatt ma reġa'
rritorna f'dawn il-gżejjer . Jidher pero' illi r-rifjut tiegħu li
jagħmel dan il-pagament kien dovut aktar għal xi
diffikultajiet finanzjarji li kellu, milli għax il-kont kien
esaġerat kif jikkontendi fl-eċċezzjonijiet tiegħu . Wara
kollox il-fatt illi huwa għadda ċ-cheque imsemmi lill-attur
bl-ammont kollu mitlub minnu, huwa ndikazzjoni ċara
biżżejjed illi huwa kien qed jaċċetta inkondizzjonalment illi
dak l-istess ammont kien dovut lill-attur.
F'tali ċirkostanzi l-Qorti ma tara illi teżisti ebda raġuni
valida għaliex m'għandhiex taċċetta t-talba attriċi bħala
ġustifikata .
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tiċħad
l-eċċezzjonijiet tal-konvenut nomine, tilqa' t-talba attriċi u
tikkundanna lill-konvenut nomine sabiex iħallas lill-attur issomma ta' tmien mija u tmintax-il lira maltija u disgha u
ħamsin ċenteżmu (Lm818.59) rappreżentanti xogħol ta'
mastrudaxxa u mera li l-istess attur għamel fuq inkarigu
tal-konvenut fil-proprjeta' tiegħu f'Għawdex .

1

Dok . MG 2 a fol. 9 tal-process (l-original ta' din il-fattura ġie muri lilqorti kif jiriżulta mill-atti tal-kawza)
2
Dok. A a fol. 26 - 28 tal-process .
3
Dok. MG 3 a fol. 10 .
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Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta' l-ittra uffiċċjali tal-20 ta' Ġunju
2000 u tal-mandat ta' qbid kawtelatorju relattiv, kontra lkonvenut .
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