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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tad-9 ta' Novembru, 2007
Citazzjoni Numru. 842/2004

Transmec Services Limited
Versus
Joseph Mallia Bonello
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda tfittex għall-ħlas talprezz ta’ materjal ta’ bini mibjugħ u konsenjat lill-konvenut.
Din is-sentenza tallum hija dwar eċċezzjoni ta’
preskrizzjoni taħt l-artt. 2148(a) u 2149(a) tal-Kodiċi Ċivili.
Is-soċjetà attriċi tgħid illi għandha tieħu mingħand ilkonvenut sebat elef, disa’ mija u erbgħa u sebgħin lira u
sittax-il ċenteżmu (Lm7,974.16) u erbat elef, ħames mija u
u wieħed u tletin lira u wieħed u tletin ċenteżmu
(Lm4,531.31) – b’kollox tnax-il elf, ħames mija u ħames liri
u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (Lm12,505.47) – bilanċ fuq
il-prezz ta’ diversi konsenji ta’ materjal għall-bini mibjugħ u
konsenjat lill-konvenut. Billi għalxejn sejħet lill-konvenut,
ukoll b’ittra uffiċjali tat-22 ta’ Marzu 2004, biex iħallas, lattriċi fetħet din il-kawża u qiegħda titlob il-ħlas tasPagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

somma fuq imsemmija, flimkien ma’ l-ispejjeż, fosthom
dawk ta’ l-ittra uffiċjali u ta’ mandat ta’ sekwestru
kawtelatorju, u l-imgħax mit-30 t’Awissu 1999 fuq l-ewwel
somma u mill-21 t’Ottubru 2002 fuq it-tieni somma.
Il-konvenut ressaq l-eċċezzjoni, fost oħrajn, illi l-azzjoni ta’
l-attriċi waqgħet bi preskrizzjoni taħt l-artt. 2148(a) u
2149(a) tal-Kodiċi Ċivili:
2148. L-azzjonijiet hawn taħt imsemmija jaqgħu bi
preskrizzjoni bl-għeluq ta’ tmintax-il xahar:
(a) l-azzjonijiet tal-ħajjata, skrapar, mastrudaxxi,
bennejja, bajjada, ħaddieda, arġentieri, arluġġara u ta’
persuni oħra li jaħdmu sengħa jew arti mekkanika, għallprezz ta’ l-opri jew tax-xogħlijiet tagħhom, jew tal-materjal
li jfornu;
………
2149. L-azzjonijiet hawn taħt imsemmija jaqgħu bi
preskrizzjoni bl-għeluq ta’ sentejn:
(a) l-azzjonijiet tal-bennejja ta’ bastimenti jew bċejjeċ
oħra tal-baħar, u tal-kuntratturi ta’ bini ieħor jew ta’
xogħlijiet oħra ta’ injam, ġebel, jew materjal ieħor, għallopri maħdumin minnhom jew għall-materjali li jfornu:
………
Din is-sentenza tallum hija dwar din l-eċċezzjoni.
Id-differenza bejn il-preskrizzjoni taħt l-art. 2148(a) u dik
taħt l-art. 2149(a) hija illi ta’ l-ewwel tolqot l-azzjonijiet ta’ lartiġjana waqt illi tat-tieni tolqot l-azzjonijet tal-kuntratturi.
Is-soċjetà attriċi, għax hija soċjetà kummerċjali u tispekula
fuq il-prezz tax-xogħol u tal-materja, ma tistax titqies
artiġjan, u għalhekk il-preskrizzjoni taħt l-art. 2148(a) ma
tolqothiex.
Min-naħa l-oħra, min huwa kuntrattur ma jfissirx b’hekk illi
kull negozju li jagħmel jieħu l-karattru ta’ negozju ta’
kuntrattur, u illi kull kuntratt li jagħmel ikun kuntratt ta’
appalt.
Fil-każ tallum il-partijiet qablu1 illi s-soċjetà attriċi għamlet
biss provvista ta’ materjal lill-konvenut u ma għamlet ebda
xogħol b’appalt. Għalhekk, ir-relazzjoni bejn il-partijiet hija
waħda ta’ bejgħ-u-xiri, mhux appalt, u ma tintlaqatx bilpreskrizzjoni taħt l-art. 2149(a).

1

Ara l-verbal tas-seduta tad-9 ta’ Marzu 2007, fol. 127.
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Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tiċħad l-eċċezzjoni ta’
preskrizzjoni, kemm taħt l-art. 2148(a) u kemm taħt l-art.
2149(a) tal-Kodiċi Ċivili. L-ispejjeż ta’ dan l-episodju
għandu jħallashom il-konvenut.
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