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Victor Licari għan-nom u in rappreżentanza tassoċjetà Aluminium Limited
Versus
Rita Schembri u Joseph Schembri bħala kap talkomunjoni ta’ l-akkwisti u għal kull interess li jista’
jkollu
F’din il-kawża s-soċjetà attriċi qiegħda tfittex għall-ħlas talbilanċ tal-prezz ta’ xogħol magħmul mill-attriċi għallkonvenuti.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi s-soċjetà attriċi kienet għamlet
xogħlijiet ta’ ħġieġ u aluminju fuq ordni tal-konvenuti, u ta’
dawn ix-xogħlijiet il-konvenuti fadlilhom jagħtu bilanċ ta’
erbat elef, mitejn u ħamsa u sittin lira u sittin ċenteżmu
(Lm4,265.60). Billi għalxejn sejħet lill-konvenuti, ukoll
b’ittra uffiċjali, biex iħallsu, is-soċjetà attriċi fetħet din ilkawża u qiegħda titlob illi l-qorti:
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1. tgħid illi l-konvenuti għandhom jagħtu lis-soċjetà attriċi
erbat elef, mitejn u ħamsa u sittin lira u sittin ċenteżmu
(Lm4,265.60), bilanċ ta’ somma akbar prezz ta’ xogħol
magħmul mill-attriċi; u
2. tikkundanna lill-konvenuti jħallsu lill-attriċi din is-somma
ta’ erbat elef, mitejn u ħamsa u sittin lira u sittin ċenteżmu
(Lm4,265.60), flimkien ma’ l-ispejjeż, fosthom dawk ta’ littra uffiċjali tal-10 ta’ Mejju 1991, u l-imgħaxijiet
kummerċjali minn dakinhar tal-konsenja sa meta jsir ilħlas.
Il-konvenuti ressqu dawn l-eċċezzjonijiet:
1. ix-xogħlijiet li għamlet l-attriċi mhux biss ma sarux kif
iridu l-arti u s-sengħa iżda wkoll qegħdin jagħmlu ħsara
lill-konvenuti; u
2. bla ħsara għall-ewwel eċċezzjoni, l-ewwel talba hija
żejda għax involuta fit-tieni waħda, u għalhekk, f’kull każ,
l-ispejjeż relativi għandha tħallashom l-attriċi.
B’dikriet tas-27 ta’ Jannar 1992 inħatar espert tekniku
sabiex jirrelata dwar il-każ. B’dikriet ieħor tas-6 ta’ Frar
1995 tħassret il-ħatra ta’ l-espert u nħatar ieħor floku; billi
dan it-tieni espert kien ġà ta opinjoni dwar il-każ, din ilħatra wkoll tħassret u nħatar espert ieħor b’dikriet tad-19
ta’ Mejju 1995. Dan l-aħħar espert eventwalment ħalef irrapport tiegħu fid-9 ta’ Diċembru 2005.
L-ilment tal-konvenuti ma huwiex dwar il-quantum tattalba iżda għax qegħdin igħidu illi l-aluminju mqiegħed
mis-soċjetà attriċi kien imtebba’.
L-espert tekniku sab illi l-aluminju jkollu kisja li tħarsu minn
ħsara sakemm jitqiegħed fil-post, u tħarsu wkoll minn
tiċpis ta’ tibjid u ġir, u għalhekk, wara li jitlesta x-xogħol
kollu fil-post, l-aluminju għandu jitnaddaf b’kimika.
Lespert sab ukoll illi t-tbajja’ li raw il-konvenuti ma humiex
ħlief dan il-kisi li baqa’ ma tnaddafx, u mhux xi difett filmaterjal jew fix-xogħol ta’ tqegħid. Fil-fatt, impjegati tassoċjetà attriċi kienu marru darbtejn għand il-konvenuti biex
inaddfu l-aluminju, iżda l-konvenuti ma ħallewhomx għax
bdew jinsistu illi l-materjal kien difettuż.
B’nota tat-28 t’April 2006 il-konvenuti għamlu mistoqsijiet
għall-eskussjoni ta’ l-espert tekniku, u dan wieġeb bilmiktub fit-3 ta’ Novembru 2006, u baqa’ jtenni l-fehma
tiegħu.
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Din il-qorti, wara li rat ir-relazzjoni ta’ l-espert u t-tweġibiet
tiegħu, hija tal-fehma illi għandha toqgħod fuq il-fehma ta’
l-espert. Għalhekk issib illi ma hux minnu illi, kif tgħid lewwel eċċezzjoni, ix-xogħol ma sarx kif iridu l-arti u ssengħa.
Dik l-eċċezzjoni, għalhekk, hija miċħuda.
It-tieni eċċezzjoni, iżda, hija tajba, għax l-ewwel talba tassoċjetà attriċi ma hijiex meħtieġa, u tiswa biss biex iżżid
għalxejn l-ispejjeż.
Rajna illi ma hemmx kontestazzjoni dwar il-quantum tattalba, ħlief illi l-bilanċ mitlub jiġbor fih ukoll il-prezz ta’ fly
screens li baqgħu ma ġewx konsenjati minħabba filkwistjoni li nqalgħet bejn il-partijiet u li dwarha saret din ilkawża.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta’ l-kawża billi tiċħad lewwel eċċezzjoni tal-konvenuti, tilqa’ t-tieni talba tassoċjetà attriċi u tikkundanna lill-konvenuti jħallsu lissoċjetà attriċi s-somma ta’ erbat elef, mitejn u ħamsa u
sittin lira u sittin ċenteżmu (Lm4,265.60) flimkien ma’ limgħaxijiet minn dakinhar li saret talba għall-ħlas b’att
ġudizzjarju sa meta jsir il-ħlas, b’dan illi, minnufih wara li
jsir il-ħlas, is-soċjetà attriċi għandha tikkonsenja l-fly
screens lill-konvenuti.
Ma tqisx l-ewwel talba, tilqa’ t-tieni eċċezzjoni u
tikkundanna lill-konvenuti jħallsu l-ispejjeż ġudizzjarji
kollha ħlief dawk ta’ l-ewwel talba fiċ-ċitazzjoni, li
għandhja tħallashom is-soċjetà attriċi.
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