Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-10 ta' Ottubru, 2006
Citazzjoni Numru. 78/1987/1

Joseph Camilleri .
vs
Dr. Anton Refalo bħala prokuratur
tal-imsiefer Salvu sive Sammy Pantelleresco,
b'nota tat-22 ta' April 1988 Salvino sive
Sam Pantallaresco assuma l-atti tal-kawża
Minflok Dr. Anton Refalo .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-attur, wara li
ppremetta :
Illi l-attur huwa kreditur tal-konvenut fis-somma ta' mitejn u
sitta u tmenin lira maltin (Lm 285) skond il-kont hawn
esebit u markat "Dok. A" li jirrappreżenta qtugħ tas-sadid,
panel beating, spray u xogħol ieħor esegwit fuq il-karrozza
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Renault numru LKM 483 W, liema numru llum mibdul
minħabba bdil fir-reġistrazzjoni tal-karrozza .
Illi għalkemm interpellat sabiex iħallas dan l-ammont ilkonvenut baqa' inadempjenti .
Talab lill-konvenut nomine jgħid għaliex m’għandhiex din
il-Qorti :
1.
Jiġi kkundannat minn dina l-Qorti jħallas
lill-attur is-somma ta' mitejn u sitta u tmenin lira maltin (Lm
286) rappreżentanti ta' xogħol ta' panel beating, spray
painting u xogħol ieħor esegwit fuq il-karrozza fuq
imsemmija .
2.
Bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-mandat ta'
impediment ta' safar bl-ismijiet premessi mandat numru
151/87 preżentat fil-25 ta' Awissu, 1987 .
Il-konvenut huwa minn issa mħarrek għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-attur
ġurament tiegħu .

ikkonfermata bil-

Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut nomine
eċċepixxa illi :

li

1.
Illi l-attur ġie mħallas mill-assikurattriċi
tal-konvenut nomine, kif jiġi pruvat dettaljatament waqt issmiegħ tal-kawża u għalhekk huwa ma għandu jieħu xejn
mingħand il-konvenut nomine ;
2.
Illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju għallpremess illi x-xogħol għadu mhux lest, ma sarx skond larti u s-sengħa u barra minn dana l-prezz mitlub taxxogħol huwa esaġerat għall-aħħar, kif jiġi pruvat
dettaljatament waqt is-smiegħ tal-kawża .
3.
.

Salvi eċċezzjoniuiet oħra fid-dritt u fil-fatt

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’
ikkonfermata bil-ġurament tiegħu .

l-istess

konvenut
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Rat id-digriet tagħha tat-16 ta' Frar 1988 fejn innominat lil
William Cassar Torreggiani bħala espert tekniku .
Rat ir-relazzjoni ta' l-istess espert ippreżentata fid-9 ta'
Gunju 1993 u minnu kkonfermata bil-ġurament fil-21 ta'
Lulju 1994 .
Rat id-digriet tagħha tat-30 ta' Marzu 1995 fejn innominat
lil Joseph Zammit, Philip Zammit u Raymond Mercieca
bħala periti perizjuri .
Rat id-digriet tagħha tad-19 ta' Ottubru 1995 fejn
issostitwiet lil Toni Spiteri minflok Philip Zammit, bħala
wieħed mill-periti perizjuri .
Rat id-digriet tagħha ta' l-10 ta' April 2001 fejn issostitwiet
lill-periti perizjuri ġia nominat bl-avukat Dottor Carmelo
Galea, Tony Spiteri u Tarcisio Mercieca .
Rat id-digriet tagħha ta' l-4 ta' Ottubru 2005 fejn irrevokat
l-inkarigu tal-periti perizjuri .
Rat il-verbal tagħha tas-26 ta' Mejju 2006 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza .
Rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża, inklużi l-verbali taxxhieda prodotti u d-dokumenti esebiti .
Ikkunsidrat :
Illi permezz ta' din il-kawża l-attur qed jitlob mingħand ilkonvenut il-ħlas għal xogħol ta' panel beating, spray
painting u xogħol ieħor fuq il-karozza tiegħu . Il-konvenut
irrifjuta li jħallas għax jallega illi x-xogħol sar ħażin .
Irriżulta illi l-konvenut kien ħa l-karozza tiegħu għand lattur għat-tiswija, in segwitu għal ħabta li kellu ma' motor
cycle . Apparti x-xogħol direttament relatat ma' din ilħabta, l-konvenut inkarigah ukoll sabiex jaqtagħlu s-sadid
fil-karozza u xi tiswijiet oħra . Tax-xogħol konness malħabta, l-attur tħallas direttament mid-ditta assikuratriċi,
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imma tax-xogħol l-ieħor il-konvenut irrifjuta li jħallas għax
insista illi dan ma kienx sar skond is-sengħa u l-arti .
L-espert tekniku nominat mill-Qorti sabiex jeżamina lkarozza tal-konvenut, ikkonkluda illi dan ix-xogħol tassew
sar ħażin . Fi kliemu " … il-karozza kienet sprejjata kollha
u saru tiswijiet u qtugħ ta' sadid, pero' dan sar ħażin." 1
Konsegwentement huwa jirrakkomanda illi l-attur ghandu
jitħallas biss "il-prezz tal-alternator u tax-xogħol li
jammonta għal Lm34." 2
Kif huwa stabilit mill-ġurisprudenza : "Ma jista' qatt ikun in
dubbju illi l-obbligu ta' l-appaltatur, di fronte għallkommittent, hu dak li jesegwixxi l-opra kommissjonata lilu
. Mhux hekk biss. Hu għandu l-obbligu wkoll 'di eseguire
bene 'opera commessagli secondo i dettami dell'arte
sua, e deve almeno prestare una capacita' ordinaria' .
(kollez. vol. XXVII p 1 p 374)3 . Ġie wkoll preċizat flistess sentenza illi :
"L-appaltatur hu obbligat
jesegwixxi l-opra miftehma skond is-sengħa, u meta
hu jissoministra anke l-materjal, dan għandu
jirrispondi għall-konsegwenzi kollha skond il-ligi .
(Kollez. vol. XLI p II p 892) . Dan għaliex 'id-difett talkostruzzjoni jista' jkun mhux biss xoghol hazin imma
anke xoghol esegwit b'materjal hazin.' (Kollez.vol.XLI
Pt. I p.667)."
In vista ta' dawn il-konklużjonijiet peritali, li peress illi
huma ta' natura teknika l-Qorti tħoss illi għandha toqgħod
fuqhom, u fid-dawl tal-prinċipji legali hawn ċitati, jirriżulta
illi l-attur, ġialadarba ġie stabilit illi ma wettaqx il-parti lkbira ta' l-appalt tiegħu skond is-sengħa u l-arti,
m'għandux dritt jitħallas tax-xogħol difettuż qabel ma
jirrimedja għan-nuqqasijiet tiegħu . Infatti l-unika xogħol li
l-espert tekniku jgħid li ġie esegwit sew, u li tiegħu l-attur
jista' jithallas, hu dak relatat mal-bdil ta' l-alternator .

Ara para. 4 tal-konklużjonijiet tiegħu, a fol. 58 u f'aktar dettal para.
VII (a) sa ( f) tar-relazzjoni tieghu a fol;. 55 - 56 tal-process .
2
para.5 tal-konkluzjonijiet tieghu
3
Appell Inferjuri (Ghawdex): Anthony Cauchi vs Pierre Galea et. :
26.4.2006
1
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Għaldaqstant tiddeċidi l-kawża, u peress illi t-tieni
eċċezzjoni tal-konvenut rriżultat fil-biċċa 'l kbira
ġustifikata, billi tilqa' t-talbiet attriċi, imma limitatament biss
għas-somma ta' erba' u tletin lira maltija (Lm34).
L-ispejjeż, fiċ-ċirkostanzi għandhom jiġu ssoportati kwantu
għal seba' minn tmien partijiet (7/8) mill-attur stess u
wieħed minn tmien partijiet (1/8) mill-konvenut
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