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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tal-31 ta' Jannar, 2007
Citazzjoni Numru. 39/1998/1

MILLER DISTRIBUTORS LIMITED
vs
Emanuel BORĠ u b’degriet tal-25 ta’ Frar, 1998, l-isem
tal-kovenut ġie sostitwit bl-isem “Michael”
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-13 ta’ Jannar, 1998,
bil-proċedura sommarja speċjali, li bih u għar-raġunijiet
hemm imfissra, s-soċjeta’ attriċi talbet li din il-Qorti
tikkundanna lill-imħarrek iħallasha s-somma ta’ elf tliet
mija u tnejn u tletin lira Maltija u ħamsa u tletin ċenteżmu
(Lm 1332.35) rappreżentanti l-prezz ta’ merkanzija lilu
mibjugħa, u biex taqta’ l-kawża mingħajr trattazzjoni u
smigħ;
Rat id-degriet tagħha (diversament presjeduta) tal-25 ta’
Frar, 1998, fuq talba magħmula mill-kumpannija attriċi
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b’rikors tagħha tal-20 ta’ Frar, 1998, li bih ordnat li isem limħarrek jinbidel għal “Michael” minn “Emanuel”, kif
indikat fl-Att taċ-Ċitazzjoni;
Rat in-Nota tal-Eċċezzjonijiet imressqa fit-18 ta’ Marzu,
1998, li biha l-imħarrek laqa’ għall-azzjoni attriċi billi qal li
huwa m’għandu jħallas xejn lill-kumpannija attriċi;
Rat in-Nota mressqa mill-kumpannija attriċi waqt is-smigħ
tal-4 ta’ Mejju, 19981, li biha naqqset it-talba tagħha filkonfront tal-imħarrek għal elf mitejn u sittax-il lira Maltija u
sebgħa u erbgħin ċenteżmu (Lm 1216.47);
Rat ix-xhieda mressqa mill-partijiet u l-provi dokumentali
relattivi;
Rat id-degriet tagħha (diversament presjeduta) tad-19 ta’
Ottubru, 19982, li bih ħatret lill-Avukat Dottor Joseph
Bonello bħala espert komputist, liema ħatra tħassret
b’degriet tad-9 ta’ Marzu, 20003, wara talba li ressaq limħarrek b’rikors tiegħu tal-15 ta’ Frar, 20004, biex,
minflok, jinħatar espert tal-kitba;
Rat id-degriet tad-19 ta’ Ġunju, 20005, li bih inħatar
Joseph Gaffiero bħala espert tal-kitba, liema ħatra għal
darb’oħra tħassret wara li l-espert maħtur, b’nota tiegħu6,
talab li jinħeles mill-ħatra minħabba raġuni ta’ qrubija ma’
waħda mill-partijiet;
Rat id-degriet tagħha7 (diversament presjeduta) li bih
ħatret lil Ivan Formosa bħala espert tal-kitba sostitut,
liema ħatra għal darb’oħra tħassret b’degriet ta’ din il-Qorti
kif issa presjeduta fit-23 ta’ Novembru, 20048, wara li
irriżulta li l-espert maħtur Ivan Formosa kien ħalla Malta
biex jistudja;
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Rat id-degriet tagħha tat-23 ta’ Novembru, 20049, li bih
ħatret lil Martin Bajada bħala espert tal-kitba sostitut;
Rat ir-Relazzjoni mressqa mill-espert fis-17 ta’ Frar,
200510, u minnu maħlufa waqt is-smigħ tas-26 ta’ April,
2005;
Rat il-verbal tas-smigħ tas-26 ta’ April, 2005, li minnu
jirriżulta li l-imħarrek iddikjara li kien joqgħod għallkonklużjonijiet li wasal għalihom l-espert fir-Relazzjoni
tiegħu, filwaqt li l-kumpannija attriċi talbet li titħalla tressaq
lill-espert b’xhud tagħha in eskussjoni;
Rat il-verbal tas-smigħ tat-8 ta’ Novembru, 2005, li bih ilkumpannija attriċi ma baqgħetx tinsisti fuq it-talba tagħha
li teskuti lill-perit tekniku;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-kumpannija
attriċi fid-9 ta’ Diċembru, 200511;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-imħarrek fit30 ta’ Jannar, 200612, bi tweġiba għal dik tal-kumpannija
attriċi;
Rat l-Atti kollha tal-kawża;
Rat id-degriet tagħha tal-25 ta’ April, 2006, li bih ħalliet ilkawża għas-sentenza;

Ikkunsidrat:
Illi din hija kawża dwar ħlas ta’ merkanzija mibjugħa u
konsenjata.
Il-kumpannija attriċi tmexxi negozju ta’
tqassim ta’ pubblikazzjonijiet, ġurnali u rivisti u tgħid li
biegħet lill-imħarrek diversi partiti ta’ kotba u rivisti li ma
ħallashiex tagħhom, minkejja li talbitu biex jagħmel dan;
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Illi l-imħarrek laqa’ għal din l-azzjoni billi qal li m’għandu
jħallas xejn lill-attriċi. Aktar ’il quddiem huwa fisser iddifiża tiegħu billi qal li l-kumpannija attriċi qegħda tfittxu
għall-ħlas ta’ merkanzija li ma ngħatatlux;
Illi mill-fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li limħarrek kien bejjiegħ tat-triq (hawker) f’portijiet fejn
jittrakkaw bastimenti tat-turisti.13 Kien ilu s-snin jixtri
mingħand il-kumpannija attriċi merkanzija li tinteressa litturisti. L-arranġamenti bejniethom kienu fis-sura ta’ kont
miftuħ, bl-imħarrek jaqta’ l-ħlas ta’ fatturi qodma meta
jirċievi konsenji ġodda. Fil-biċċa l-kbira tad-drabi, limħarrek kien iħallas bi flus kontanti. Il-fatturi li dwarhom
il-kumpannija attriċi fittxet lill-imħarrek jinfirxu fuq medda
ta’ għaxar xhur bejn Mejju tal-1995 u Marzu tal-1996. Ilkawża nfetħet f’Jannar tal-1998, u ftit jiem wara l-imħarrek
ħallas mija u ħmistax-il lira Maltija u disgħin ċenteżmu
akkont;
Illi jirriżulta li l-konsenji tal-merkanzija lill-imħarrek kienu
x’aktarx isiru fid-dar tiegħu f’Ħaż-Żabbar, għalkemm kien
hemm xi drabi fejn tali konsenji saru fejn ikun armat limħarrek. Fiż-żmien rilevanti għall-każ, il-konsenji saru
minn Paul Scerri, impjegat mal-kumpannija attriċi. Dan
jgħid li kull meta għadda xi merkanzija tal-kumpannija
attriċi lill-imħarrek, dan dejjem iffirmalu fuq il-fattura biex
juri li tassew ikun ħa l-merkanzija u ma jkunx ħallasha
mal-kunsinna14. L-irċevuta dwar xi ħlasijiet li l-imħarrek
ikun għamel tiġġenerahom il-kumpannija attriċi wara li
Paul Scerri jgħaddilha l-ħlasijiet li jkun ġabar mingħand limħarrek;
Illi, min-naħa tiegħu, l-imħarrek jisħaq li l-kunsinna dejjem
saret lilu personalment u qatt ma twasslet għand xi ħadd
mill-membri tal-familja tiegħu. Huwa jgħid li dwar l-ebda
waħda mill-fatturi li qiegħed jiġi mfittex iħallas ma ħa xxogħol reklamat. Huwa jisħaq li kull kunsinna li rċieva
ħallasha;
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Illi l-Qorti tqis li l-konsiderazzjonijiet legali li għandha
bżonn tagħmel f’dan il-każ iduru mas-sejbiet tal-perit talkitba maħtur minnha. Dan il-każ iġġebbed iżżejjed għal
żmien twil meta l-kwestjoni messu nstab tarf tagħha millpartijiet infushom, ladarba kienu ilhom fl-arranġament ta’
negozju bejniethom għal żmien daqstant twil;
Illi t-talba tal-kumpannija attriċi tinbena fuq sensiela ta’
seba’ (7) fatturi. Il-Qorti ma tistax ma tosservax li lkumpannija attriċi ressqet kopja ta’ dawn il-fatturi biss
meta ressqet in-Nota tagħha li biha kienet qegħda
tnaqqas it-talba tagħha minn Lm 1332.35 għal Lm
1216.47, jiġifieri tnaqqis ta’ Lm 115.90. Il-kumpannija
attriċi ma ressqet mal-Att taċ-Ċitazzjoni l-ebda kopja talfatturi li dwarhom kienet qegħda tressaq il-pretensjonijiet
oriġinali tagħha kontra l-imħarrek. Fil-prospett imressaq
minnha, il-kumpannija attriċi tgħid li dak l-ammont
jirrappreżenta l-import ta’ żewġ fatturi li waħda minnhom
inħarġet f’Awissu tal-1995 u l-oħra f’Novembru tal-1996;
Illi l-Perit tekniku wasal għall-fehma li, mis-seba’ fatturi li
dwarhom il-kumpannija attriċi tibni l-każ tagħha, waħda
biss (jiġifieri dik datata 14 ta’ Marzu, 199615) kienet
iffirmata mill-imħarrek. Din kellha valur ta’ Lm 315.90. Fi
tnejn oħra (jiġifieri dik datata 22 ta’ Lulju, 199516 u l-oħra
datata 7 ta’ Awissu, 199517) ma kienx hemm firma. Firrigward tal-erba’ fatturi li jibqa’, l-espert qal
kategorikament li l-firem ma kinux tal-imħarrek. Jekk
wieħed joqgħod fuq ix-xhud tal-kumpannija attriċi nnifisha,
ladarba tnejn mill-fatturi ma jġibux firma tar-riċevitur,
ifisser jew li l-kunsinna ma saritx, jew, jekk saret, tħallset
mill-ewwel. F’kull waħda minn dawn iż-żewġ każijiet, lebda ħlas m’huwa dovut dwarhom;
Illi, għar-rigward tal-erba’ fatturi li l-espert sab li ma kinux
iffirmati mill-imħarrek, il-kumpannija attriċi tissottometti18 li
dawk il-firem setgħu kienu ta’ xi ħadd mill-familjari talimħarrek.
Minn din is-suppożizzjoni, mbagħad,
targumenta li min fil-fatt wettaq il-firma tiegħu fuq dawk il15
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fatturi, għamel hekk bħala mandatarju tal-imħarrek, u
għalhekk rabat lill-istess imħarrek;
Illi l-Qorti ma tistax toqgħod fuq din it-teżi attriċi. Fl-ewwel
lok, ix-xhud Scerri jiddikjara li x-xogħol dejjem ikkonsenjah
lill-imħarrek.
Diversi drabi tenna li l-imħarrek kien
jiffirmalu l-fatturi li ma kinux qegħdin jitħallsu malkunsinna, u seħaq saħansitra li l-fatturi kollha “ħlief għal xi
waħda”, kienu jġibu l-firma tal-imħarrek19. Kien biss meta,
fil-kontro-eżami, kien magħfus biex ifisser kif kien hemm
fatturi li ma kellhom l-ebda firma u oħrajn b’firma differenti
li issuġġerixxa li “ġieli” iffirmalu iben l-imħarrek. Ix-xhud
qatt ma identifika lil tali persuna jew kif sar jaf li dik kienet
tassew iben l-imħarrek. L-imħarrek, kif diġa’ rajna, jiċħad
li xi ħadd minn tal-familja tiegħu qatt laqa’ għandu xi
kunsinna, u din ix-xhieda l-kumpannija attriċi ma ippruvat
twaqqagħha bl-ebda mod. Fit-tieni lok, il-mandat ma
jistax jiġi preżunt, u, f’każ ta’ dubju, għandu jiġi eskluż20.
Ma tressqet l-ebda prova li turi li, tul is-snin kollha li kien
għaddej in-negozju bejn il-kumpannija attriċi u l-imħarrek,
dan tal-aħħar inqeda b’ħaddieħor għajr minnu nnifsu;
Illi, mbagħad, hemm is-saħħa tal-fehmiet li wasal
għalihom l-espert tal-kitba. Il-Qorti ma tistax twarrab
dawn il-fehmiet, ukoll għaliex jidher li saru b’reqqa kbira u
b’mod li ftit tħalli dubju dwar il-fatti li joħorġu minn dak li
jirriżultalu. M’hemm xejn fir-Relazzjoni li jwassal lil din ilQorti li titbiegħed mill-konklużjonijiet milħuqa jew li jista’
jingħad li mhux raġonevoli jew li huwa kontra l-loġika fiha.
Għall-kuntrarju, il-kumpannija attriċi dehrilha li ma kellhiex
għalfejn tisħaq biex ittella’ lill-espert b’xhud in eskussjoni,
jekk tassew kellha xi dubju dwar il-mod kif wasal għallfehmiet tiegħu. F’qagħda bħal din, il-Qorti ma tarax li
hemm lok li wieħed iwaqqa’ dak li rriżulta u jdaħħal,
minflok, salt konġettura dwar x’seta’ sar u ma sarx;
Illi dan iwassal lill-Qorti biex, fuq is-saħħa talkonsiderazzjonijiet li għamlet aktar qabel, issib li lpretensjoni tal-kumpannija attriċi fil-konfront tal-imħarrek
19

Ara x-xhieda tiegħu fpaġġ. 38 u 51 tal-proċess
P.A. GV 28.2.2001 fil-kawża fl-ismijiet Air Malta Co. Ltd. vs Rchard Muscat et u ssentenzi hemm imsemmija
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dwar l-erba’ fatturi (49720, 54324, 54888 u 56025, li
jammontaw b’kollox għal Lm 715.70)
ma tirriżultax
mistħoqqa u m’hijiex sejra tilqagħha;
Illi jifdal l-aħħar fattura (60124 bid-data tal-14 ta’ Marzu,
199621 għall-ammont ta’ Lm 315.90). L-espert tal-Qorti
wasal għall-fehma li din hija fattura li fuqha l-firma
għamilha l-imħarrek.
L-imħarrek, fis-sottomissjonijiet
22
tiegħu , jgħid li din ukoll ħallasha. Il-Qorti ma tistax
toqgħod fuq din l-allegazzjoni. Issa li ntwera li l-firma fuq
dik il-fattura kienet tassew magħmula mill-imħarrek, kien
jaqa’ fuqu li juri li dak li ħa ħallsu. L-aqwa prova tal-ħlas
hija r-riċevuta. L-imħarrek ma ressaq l-ebda riċevuta
dwar din il-partita. Għall-kuntrarju, mis-sensiela kollha ta’
dokumenti li ressaq kopja tagħhom23, l-ebda waħda ma
tirreferi għall-fattura in kwestjoni, u kollha kemm huma
għandhom is-sura ta’ riċevuta. Dan ifisser li, mill-provi
tiegħu stess, fejn ħallas ingħata riċevuta. Fin-nuqqas ta’
prova tal-ħlas, li kienet taqa’ fuq l-imħarrek, il-Qorti
qegħda tqis li l-ħlas ma sarx. Minbarra dan, l-eċċezzjoni li
l-fattura tinsab imħallsa m’hijiex kompatibbli mad-difiża
ewlenija tal-imħarrek li huwa qatt ma kien irċieva dik ilmerkanzija;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda taqta’ u tiddeċiedi
l-kawża billi:
Tastjeni milli tqis aktar l-ewwel talba u fid-dawl taddegriet tal-4 ta’ Frar, 1998;
Tilqa’ t-tieni talba attriċi limitatament għas-somma ta’
tliet mija u ħmistax-il lira Maltija u disgħin ċenteżmi (Lm
315.90) u tiċħadha għall-bqija;
Tikkundanna lill-imħarrek iħallas lill-kumpannija attriċi ssomma ta’ Lm 315.90, fuq imsemmija, rappreżentanti lbilanċ ta’ prezz ta’ merkanzija lilu mibjugħa u konsenjata,
flimkien mal-imgħaxijiet legali fuq l-imsemmija somma
b’effett mill-15 ta’ Lulju, 1997, sal-jum tal-ħlas effettiv; u
21
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Tordna li l-ispejjeż tal-kawża jitħallsu in kwantu għal
sehem minn erbgħa (1/4) mill-imħarrek u tliet ishma minn
erbgħa (3/4) mill-kumpannija attriċi.
Moqrija
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