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Seduta tat-23 ta' Ottubru, 2013
Citazzjoni Numru. 1295/2002

Adam Bugeja
-vsCharles Falzon u martu Maria Assunta Falzon għal
kull interess li jista’ jkollha

Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni ppreżentata fil-15 ta’ Novembru 2002 li
permezz tagħha l-attur Adam Bugeja ppremetta:
Illi l-konvenuti huma debituri tal-attur fis-somma ta’
ħamest elef erba’ mija u erbgħa Liri Maltin (Lm5,404) jew
somma oħra verjuri, rappreżentanti ammont dovut lillattur bħala s-sehem tiegħu ta’ ħlas għax-xogħol ta’
kostruzzjoni, tibjid, u xogħol ieħor konness li kienu lkontendenti jagħmlu flimkien u bi sħab ugwali, liema
ammont huwa s-sehem tal-attur mill-ħlasijiet li saru lillPagna 1 minn 13
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konvenuti, kollox kif jiġi aħjar ippruvat fil-kors ta’ din ilkawża;
U illi tax-xogħlijiet li saru mill-kontendenti flimkien bi sħab
ugwali bejniethom, il-konvenut tħallas u ġabar il-flus kollha
mingħajr ma ħallas lill-attur s-sehem tiegħu, ossia nofs ilqliegħ u l-introjtu tagħhom flimkien għax-xogħlijiet
minnhom magħmulha f’Ta’ Xbiex, in-Naxxar, il-Madliena u
l-Mtarfa, kollox kif jiġi ppruvat aħjar fil-kors tal-kawża;
U illi meta interpellati sabiex iħallsu permezz t’ittra
interpellatorja tad-19 ta’ Frar 2002 u oħra uffiċjali tal-5
t’April 2002, il-konvenuti baqgħu inadempjenti;
Jgħidu għalhekk il-konvenuti għaliex m’għandhiex din lOnorabbli Qorti:
1.
Tiddikjara illi l-konvenuti għandhom iħallsu lill-attur
s-somma globali ta’ ħamest elef, erba’ mija u erbgħa Liri
Maltin (Lm5,404) jew somma oħra li tiġi hekk likwidata
minn din l-Onorabbli Qorti bħala rappreżentanti s-sehem
tal-attur għax-xogħlijiet li l-kontendenti kienu ħaddmu
flimkien, prevja id-dikjarazzjoni illi huma kienu jaħdmu bi
sħab indaqs u li l-konvenut tħallsu mit-terzi għall-istess
xogħlijiet;
2.
Tikkundanna lill-istess konvenuti jħallsu lill-attur issomma msemmija ta’ ħamest elef, erba’ mija u erbgħa
(Lm5,404) jew somma oħra verjuri li tiġi hekk likwidata.
Bl-ispejjeż kollha, inkluż dawk tal-ittra uffiċjali tal-5 t’April
2002 u l-mandat ta’ sekwestru ppreżentat kontestwalment
ma’ dan l-att u bl-imgħax kontra l-konvenuti, li huma minn
issa nġunti għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-atturi u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenuti ppreżentata fis16 ta’ Jannar 2004, li permezz tagħha eċċepew illi:
Fl-ewwel lok, l-eċċepjenti Maria Assunta Falzon mhijiex
leġittima kontradittura f’din il-kawża u għandha tiġi liberata
Pagna 2 minn 13
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

mill-osservanza tal-ġudizzju, billi hija ma għamlet ebda
xogħol flimkien mal-attur u lanqas ma kellha miegħu xi
ftehim dwar xogħol flimkien.
Fit-tieni lok, l-irritwalita’ tal-azzjoni attriċi peress li ma
tistax tiġi konsidrata talba tal-attur għall-ħlas ta’ sehmu
mill-profitti tal-assoċjazzjoni li kellu mal-konvenut Charles
Falzon f’ġudizzju fejn tintalab il-likwidazzjoni u mhux irreża tal-kontijiet.
F’kull każ u bla preġudizzju għas-sueċċepit it-talbiet attriċi
huma nfondati fil-fatt u fil-liġi u għandhom jiġu respinti blispejjeż billi l-eċċepjenti ma għandhom jagħtu xejn lillattur, u huwa l-attur li għandu jagħti lill-eċċepjenti.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenuti u l-lista taxxhieda.
Rat il-verbali tas-seduti li saru quddiem il-Qorti u dawk
quddiem l-Assistenti Ġudizzjari nominati biex jiġbru lprovi;
Semgħet il-provi u rat l-affidavits;
Rat il-verbal tas-seduta tal-24 ta’ Ġunju 2013 fejn il-kawża
tħalliet għas-sentenza bil-fakolta’ illi l-partijiet jippreżentaw
noti ta’ sottomissjonijiet;
Rat l-istess noti ta’ sottomissjonijiet;
Ikkunsidrat;
Illi kif jidher mill-att promotur l-attur qed jitlob ħlas ta’
somma li qed jallega li hija dovuta lilu in konnessjoni ma’
xogħlijiet li l-partijiet kienu għamlu bi sħab f’diversi
proprjetajiet;
Illi għall-aħjar intendiment tal-pożizzjoni tal-partijiet il-Qorti
se tirriproduċi l-affidavits tal-attur u tal-konvenuti;
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Illi fl-affidavit tiegħu l-attur qal:
“Jiena u l-konvenut fil-kawża (li fil-fatt huwa l-kuġin tiegħi)
konna fi sħab f’xogħlijiet relatati mal-bini. Konna ilna
naħdmu b’dan il-mod għal xi tlett snin.
Fil-bidu ta’ dan l-arranġament kollox kien miexi sew pero’
wara ftit ta’ żmien il-konvenut Charles Falzon beda jkollu
xi jgħid mas-sidien tal-proprjetajiet fejn konna qedgħin
naħdmu.
Dawn il-kwistjonijiet kienu jittrattaw affarijiet żgħar iżda
minħabba l-karattru diffiċli tal-konvenut dawn l-argumenti
bdew jiġru iktar ta’ sikwit. Huwa kellu rasu iebsa u ġieli
kien jinsisti li x-xogħlijiet isiru kif qed jgħid hu, anke jekk issidien ma xtaqux li x-xogħlijiet mitluba isiru b’dak il-mod.
Wara li rajt dan jien ddeċidejt illi ma nibqax naħdem fi
sħab mas-Sur Falzon għaliex ħassejt li kien ikun aħjar
għar-reputazzjoni tiegħi fuq ix-xogħol. Meta ddeċidejna
hekk jien u l-konvenut konna ftehemna illi niġbru l-flus li
kien dovut lilna mis-sidien u naqsmu il-flejjes bin-nofs
bejnietna biex b’hekk ma jkollniex iktar pretensjonijiet lejn
xulxin. Dan l-arranġament kien sar mingħajr ġlied.
Jien bdejt niġri wara l-konvenut biex nagħmlu dak li konna
ftehemna fir-rigward tal-flejjes li kellna niġbru iżda hu beda
jtawwal u jgħidli li kien ser iċempillu hu. Wara ftit ta’
żmien jien erġajt ċempiltlu għaliex baqa ma’ kkuntatjanix u
meta kellimtu qalli illi xi wħud mis-sidien li kellhom
iħallsuna ma riedux ituna l-flus li kienu dovuti lilna. Hu
kien qed jirreferi għal Pierre Vella Petroni, Pasquale
Demajo u Orazio Tanti.
Jien iddeċidejt li mmur inkellimhom waħdi u dawn qaluli li
huma kienu ħallsu lis-Sur Falzon.
Is-Sur Pasquale
Demajo qalli li huwa kien ħallas kollox ħlief għal xi
pagamenti rappreżentanti xogħlijiet illi Charles Falzon kien
għamel hu personalment u mingħajr l-għajnuna tiegħi.
Qalli wkoll li kellhom xi kwistjoni fuq il-kont pendent li sSur Falzon kien talbu għax-xogħlijiet li kien għamel
waħdu.
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Fir-rigward tas-Sur Vella Petroni, dan qalli l-konvenut kien
tħallas tax-xogħlijiet kollha. Is-Sur Orazio Tanti kien qalli
l-istess. Niftakar li konna għamilna xi xogħlijiet favur lImħallef David Scicluna LL.D., liema xogħlijiet kienu saru
bi sħab bejni u l-konvenut. Jiena kont kellimt lill-Imħallef
ukoll fuq il-pagamenti iżda hu kien qalli li peress li kien
irranġa mal-konvenut fuq prezzijiet huwa kien ħallas lilu
direttament meta dawn ix-xogħlijiet tlestew. Jien qatt ma
rċevejt is-sehem tiegħi minn dawn l-ammonti.
Meta skoprejt dan jiena kellimt lill-konvenut iżda hu ċaħad
kollox. Madankollu waqt li kont qed nargumenta miegħu
fuq dak li kien ġara huwa qalli li martu Maria Assunta,
kienet ġabret dawn is-somom u ma qaltlux bihom.
Ngħid ukoll illi irrispettivament ta’ dak illi qalli hawn fuq ilkonvenut xorta baqa’ jinsisti fuq l-istorja oriġinali tiegħu u
baqa’ jgħid illi dawn l-istess somom li fir-realta’ kienu
nġabru, ma kienux inġabru mill-klijenti tagħna u jiena bqajt
ma tħallastx. Hu baqa’ jinsisti fuq l-ewwel verżjoni peress
illi beda jkollu l-problemi ma’ Pasquale Demajo fuq issomma li kien fadallu jħallas u beda jsostni illi l-ammont
dovut lilna kienet fil-fatt dik l-istess somma.
Jien naf illi reċentement il-konvenut kien qed jallega illi
huwa qatt ma’ ħadem fi sħab miegħi. F’dan ir-rigward jien
ngħid illi kellna kont fil-bank li kien fuq ismu iżda li kont
niffirma ċ-ċekkijiet jien. Kien fuq ismu biss peress li kont
għaddej minn proċeduri ta’ separazzjoni u xtaqt
nissalvagwardja l-flus li kont qed indaħħal f’dak il-kont
liema flejjes kienu qegħdin jintużaw biex inħallsu l-ispejjeż
tax-xogħlijiet li konna nagħmlu flimkien.”
Illi prodott in kontro-eżami l-istess attur (a fol 116) xehed
illi:
“Aħna ma għamilniex ftehim bil-kitba jien u l-konvenut.
Kollna ftehmna li naħdmu bi sħab bin-nofs. Hu kien ħareġ
biha din. Hu kien jaħdem fil-construction. Dħalna sħab,
għax ma kellux nies jaħdmu miegħu. Jiena kont naħdem
għal rasi wkoll. Kien jiġi jgħinni missieri, ċjoe’ missieri
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kien impjegat miegħi. Illum missieri għandu 64 sena.
Kont nieħu xogħol ta’ taħmil ta’ bankini u ta’ bini, imma
bini żgħir. Kont nagħmel xogħol ta’ madum u togħrik ta’
madum ukoll. Missieri għadu jiġi miegħi sal-lum. Missieri
ma kienx jaħdem il-madum biss. Meta ftehemt ma’
Charles, ġieli konna mmorru flimkien u ġieli kien imur
waħdu jiftiehem. Jiddependi min iġib ix-xogħol. L-Onor.
Imħallef David Scicluna, Charles ftiehem waħdu miegħu.
Ma’ Petroni ftehemna flimkien miegħu u ma’ Pascal
Demajo ftehemna flimkien miegħu wkoll. F’dawn iż-żewġ
każi, Charles sab ix-xogħol u qalli biex immur miegħu,
ħalli niftehmu magħhom. Hu kien jafhom lil dawn it-tnejn,
pero’ mort miegħu jiena biex niftehmu. Ma’ Petroni
għamilna ftehim. Ma’ Demajo ma għamilniex ftehim. Flaħħar bil-VAT ħdimna magħhom it-tnejn. Ma jidhirlix li
ffirmajtha l-karta ma’ Petroni. Ma niftakarx jekk iffirmahiex
Petroni. Ma nafx iffirmahiex Charles. Ma nafx min kitibha
din il-karta. Ma nafx liema karta qed issemmi ma’ Petroni.
Il-karta kienet tal-prezzijiet u kien għamilha l-Perit
Montalto. Dan kien il-Perit ta’ Charles. Mingħalija ma’
Demajo l-Perit Mintoff kien għamilha l-karta. Ma niftakarx
x’jismu l-Perit Mintoff.
Ta’ Demajo ma niftakarx iffirmajthiex.
Ma niftakarx
iffirmahiex Demajo. Ma niftakarx Charles iffirmahiex.
Charles kellu xi jgħid ma’ Demajo. Demajo ried ix-xogħol
f’ċertu mod u Charles ippretenda li x-xogħol ikun mod
ieħor. Illitigaw dwar il-mod tax-xogħol u mhux il-kwalita’.
Kellu wkoll kwistjoni mal-lavrant ta’ Demajo u mal-ġardinar
ta’ Demajo. Jien ma kellix xi ngħid magħhom. Minħabba
f’hekk jien għidt lil Charles biex nagħmlu x-xogħol li kellna
u ninfirdu. Kien baqalna nagħmlu t-taraġ tal-balavostri u lkonkos madwar il-pool. Ix-xogħol li kien baqa’ ftiehem
magħhom Charles għalih. Ix-xogħol li kellna bejnietna
għamilnih. Imbagħad Charles kompla jaħdem hu ma’
Demajo, ftiehem miegħu hu ma kellix x’naqsam.
Ma nafx kemm dam jaħdem ma’ Demajo wara li tlaqt jien.
Wara li tlaqt minn ma’ Charles, hu kellu xi kwistjoni. Ma
nafx fuq x’hiex. Mhux għax kellu xi jgħid ma’ Petroni
waqaft minn ma’ Charles. Kellu kwistjoni ma’ Orazio, li
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wara mbagħad kompla jibnilu. Ma’ dawk li semmejt kellu
kwistjonijiet. Iż-żmien li tlaqt kollna qed naħdmu għand
Demajo. Charles mhux kellu xi jgħid magħhom, kellu
kwistjonijiet. Qed nippretendi li nitħallas ta’ Demajo,
Petrono, l-Onor. Imħallef David Scicluna u Orazio.
Domna tlett snin naħdmu flimkien. Ma nafx kemm
baqagħli nieħu ta’ Orazio, naħseb xi Lm144, imma m’inix
ċert. Ma nafx kemm baqagħli nieħu tal-oħrajn, għandi
miktub, bl-amment ma niftakarx eżatt.
Ta’ Orazio kelli nithallas tal-garaxx, ma kienx hemm kitba
u lanqas VAT ma ħallas. Għamilnielu xogħol ta’ bricks u
construction ta’ garaxx. Ma nafx kemm kellu jħallas. Kien
baqalna nitħallsu tax-xogħol tal-opramorta ta’ fuq ilgaraxx, għax kien ried itella’ ħames filati biex ma jkunx
hemm periklu. Ma niftakarx kemm tħallast ta’ Orazio.
Ħallasna Orazio u qsamnihom bejnietna. L-ewwel darba
ħallas lil Charles u tani sehmi, t-tieni darba kont wasalt iddar ta’ Charles meta kien għadu kif ħallsu Orazio u
Charles qalli li mbagħad nirranġaw.”
Illi min-naħa tiegħu il-konvenut Charles Falzon qal hekk:
“Jiena xogħli fil-ġebel nibni għal rasi. Għandi l-liċenzja ta’
bennej skond il-liġi. Ilni f’dan ix-xogħol sitta u għoxrin
sena, għalkemm mhux dejjem għal rasi.
Adam Bugeja jiġi kuġin tiegħi. Hu kien xogħlu jogħrok ilmadum u ġieli jaħdem iqiegħed xi kurdun tal-bankina.
Dan m’għandux liċenzja tal-bini.
Għall-ħabta tal-1998, Adam Bugeja kien ġie jkellimni
għaliex ma kellux xogħol u talabni biex inħaddmu. Jien
ma stajtx inħaddmu miegħi, pero’ ftehemna li nagħmlu xi
xogħol flimkien bi sħab. Jiena kelli l-għodda kollha
meħtieġa, pero’ hu ma kellu xejn għajr il-karozza li kien jiġi
biha għax-xogħol. Il-ftehim kien li naħdmu bil-liċenzja
tiegħi, u naturalment rigward is-sengħa, bl-esperjenza
tiegħi wkoll; ix-xogħol li nagħmlu flimkien l-ewwel jitħallsu
l-ispejjeż tal-materjal, u għall-użu tal-inġenji li kont
nissuplixxi jien, u li jibqa’ naqsmuh skond ix-xogħol. Hekk
meta xi ħadd ma kienx jikkontribwixxi għax-xogħol jew ma
jmurx għax-xogħol, ma kienx jitħallas.
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L-ewwel xogħol li ħadna kien razzett ta’ Adrian Vella.
Konna għamilna diversi xogħlijiet u wara li tħallasna
konna naqqasna l-materjal u l-ispejjeż tiegħi tal-inġenji u
kull wieħed ha sehmu.
Wara għamilna showroom il-Pieta’ fejn imxejna bl-istess
mod.
It-tielet xogħol li ħadna flimkien kien ta’ showroom inNaxxar ta’ Pierre Vella Petroni. Ta’ dan ix-xogħol Pierre
Vella Petroni ħallas kollox. L-aħħar ċekk fl-ammont ta’
Lm2,800 kien tah lil Adam Bugeja, u sal-lum dan għadu
ma tagħnix sehmi.
Kellna xogħol ieħor l-iskola primarja ta’ Birkirkara. Ilftehim kien ha ħsiebu Adam Bugeja u rċieva l-ħlas hu
wkoll. Sal-lum baqa’ ma ħallasnix sehmi.
Ħdimna xogħol ta’ madum il-fabbrika VF. Ix-xogħol kien
ħadu l-attur u sal-lum la naf kemm kien il-kont u lanqas
ma tħallast. Konna għamilna flimkien, erba’ ġimgħat
xogħol.
Ħadna b’Lm900 xogħol bil-materjal b’kollox fid-dar ta’
Pierre Vella Petroni. Sal-lum għadna ma tħallasniex.
Konna morna flimkien inkellmu lil Pierre Vella Petroni filħanut tiegħu, il-Mosta. Dan pero’ ppretenda li kien diġa’
ħallas u anke allega li kont iffirmajtlu jien. Dan mhux
minnu u dak il-ħin stess jien kont tlabtu quddiem Adam
Bugeja, pero’ hu sal-lum baqa’ ma pproduċa ebda firma
jew prova ta’ ħlas. Nerġa ntenni li jiena mhux veru tħallast
u għalhekk dwar dan ix-xogħol sal-lum ma hemmx
x’naqsmu jien u l-attur. Irrid ngħid li l-attur naf li kellu
kuntatt ieħor ma’ Vella Petroni u kien anke ħa mingħandu
air conditioner li sa fejn naf jien baqa’ ma ħallsux.
Min-naħa tiegħi darba kellimni Vella Petroni biex
nirranġaw u nerġgħu nibdew nitkellmu. Jiena nsistejt
miegħu li qabel xejn kellu imqar iħallas nofs il-kont lill-attur
anke jekk ma jħallasx lili. Dan pero’ baqa’ jinsisti li ma
Pagna 8 minn 13
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

kellux għalfejn jerġa’ jħallsu lil Bugeja.
ifisser b’dan id-diskors.

Ma nafx x’ried

L-aħħar xogħol li għamilna bi sħab kien dak għand
Pasquale Demajo. Dan ix-xogħol ftehimt għalih jien.
Konna għamilna diversi xhur xogħol, minn Frar ta’ Awissu,
għalkemm mhux kuljum.
Waqt li konna għaddejjin bix-xogħol għand Pasquale
Demajo kont ħadt xogħol żgħir mingħand Orazio Tanti, u
mingħand l-Imħallef David Scicluna. Ta’ Orazio Tanti lattur kien ġie darbtejn u ma ġiex iżjed.
Ix-xogħol
komplejtu jien waħdi fil-għaxijiet. Tħallas u dakinhar xorta
waħda qbadt u tajt nofs il-qliegħ lil Bugeja.
Fil-każ tal-Imħallef Scicluna konna għamilnielu jumejn
xogħol flimkien – u dan dan l-attur ha sehmu. Ilkumplament tax-xogħol kont għamiltu jien waħdi u ta’ dan
ma għandix x’inħallas xejn.
Lil Pasquale Demajo, kif għidt, domna diversi xhur
naħdmulu. Il-materjal kont nixtrih u nħallsu jien u anke linġenji u l-għodda kienu tiegħi. Demajo kien iħallas
akkont u konna naqsmu wara li jitnaqsu l-ispejjeż.
F’Settembru tas-sena 2000 kelli bżonn indaħħal lill-mara lisptar t’Għawdex minħabba li kien ser ikollha tarbija.
Minħabba li nqalgħu komplikazzjonijiet, mort għal tlett
ijiem u spiċċajt domna tlett ġimgħat bil-mara l-isptar. Meta
ġejt lura Malta, Bugeja kien qalli li ma setax jiġi għaxxogħol u jien mort waħdi għand l-Imħallef Scicluna.
Bugeja xorta waħda ppretenda li nagħtih nofs il-qliegħ ta’
dan ix-xogħol li għamilt waħdi pero’ jiena ma qbiltx.
Minħabba f’hekk Adam Bugeja ma ġiex iżjed għax-xogħol.
Minħabba f’hekk ix-xogħlijiet li kien fadal komplejtu waħdi
bl-għodda u l-inġenji tiegħi. Bugeja ħadem bi sħab miegħi
sal-15 ta’ Settembru 2000.
Nispjega li tax-xogħol li għamel miegħi fejn ġbarna l-flus
Bugeja tħallas. Baqalna niġbru xi flus mingħand Pierre
Vella Petroni u mingħand Pasquale Demajo. Kif ġja’ għidt
fil-każ ta’ Pierre Vella Petroni, dan jallega li ħallas li kellu
jħallas fuq ix-xogħlijiet li għamilnilu d-dar, pero’ dan mhux
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minnu. Lili żgur li ma ħallasnix, u jekk ħallas xi ħaġa lillattur jien ma ħadt xejn. Jekk Vella Petroni għandu xi
rċevuta kulma jrid jippreżentaha.
Fil-każ ta’ Pasquale Demajo, lil Bugeja, missieri kien qallu
quddiemi biex immorru flimkien ħalli nitħallsu, pero’
Bugeja qatt ma ġie. Sal-lum Demajo għadu ma ħallasx u
għalhekk m’hemmx x’naqsmu.
Nixtieq inżid li marti Maria Assunta Falzon qatt ma kellha
x’taqsam mal-ftehim ta’ bejni u l-attur, wisq anqas maxxogħlijiet jew il-ħlas tagħhom.
Dwar l-allegazzjoni ta’ Bugeja, li għandna nħallsu xi flus lil
Carmel Vella Limited, dan mhux minnu. Jiena ma’ Carmel
Vella Limited ma għandix pendenzi.
Kulma nixtri
mingħandu xi ftit ramel u dejjem ħallastu mill-ewwel dak ilħin stess mal-użin.
Nikkonferma li jiena lill-attur ma għandi ntih xejn, anzi
nieħu għandi tax-xogħol li għamilna fl-iskola ta’ Birkirkara
u l-fabbrika tal-VF.”
L-EWWEL EĊĊEZZJONI
Illi l-Qorti qabel xejn taqbel mal-konvenuti illi l-ftehim u
rapport ġuridiku kien strettament wieħed ta’ negozju bejn
l-attur u l-konvenut, għalhekk il-konvenuta għandha tiġi
liberata mill-osservanza tal-ġudizzju, għaliex l-istess
ftehim huwa estranju għall-komunjoni tal-akkwisti bejn ilkonvenuti (Artikolu 1324 tal-Kodiċi Ċivili).
IT-TIENI EĊĊEZZJONI
Illi madankollu l-Qorti jidhrilha li t-tieni eċċezzjoni mhijiex
fondata ġuridikament; m’hemm xejn li jżomm lill-attur li
jfittex għal sehmu minn xogħol li qed jallega li huwa
għamel bi sħab mal-konvenut. Donnu l-konvenut qed
jimplika li l-unika azzjoni li hu seta’ jistitwixxi kienet dik li
semma hu. Dan ma jirriżulta minn imkien u l-attur seta’
jipproċedi għall-flus allegatament dovuti lilu mill-konvenut
mingħajr ma jitlob it-tmiem tal-ftehim bejn il-partijiet.
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EĊĊEZZJONIJIET OĦRA
Illi l-konvenut fin-nota ta’ sottomissjonijet tiegħu semma
wkoll li l-attur m’għandux liċenzja ta’ bennej u allura ma
jistax jitlob ħlas għal xogħol li għamel bħala tali. Il-Qorti
ma taqbilx; huwa seta’ jkun passibbli ta’ azzjoni kriminali
iżda jekk ħaddiem għandu dritt jitħallas ta’ xogħlu.
Illi jibqa’ allura jiġi deċiż jekk bħala fatt it-talba attriċi
għandhiex tiġi milqugħa fil-konfront tal-konvenut.
IL-MERTU TAL-KAWŻA
Illi naturalment huwa l-attur li jrid jipprova li t-talba tiegħu
hija fondata u li għandha tiġi milqugħa; u dan skond iddettam “Onus probandi incubit qui dicit non ei qui negat’ –
(ara l-kawżi “Lenicker vs Camilleri”, deċiża mill-Prim’
Awla tal-Qorti Ċivili fil-31 ta’ Mejju 1972; u “Aquilina vs
Vella”, deċiża mill-Appell Inferjuri fit-2 ta’ Mejju 1995), kif
anke jgħid fi kliem ieħor l-arikolu 562 tal-Kodiċi talProċedura Ċivili.
Illi fl-aħħar sentenza msemmija ngħad illi: “l-attur f’kawża
ma jistax jistenna li l-Qorti tagħmel ix-xogħol tiegħu u dan
l-aktar meta huwa min jallega li jrid jipprova.”
Illi l-Qorti qiegħda tagħmel din id-dikjarazzjoni f’dan listadju għaliex jidhrilha li l-attur kien approssimattiv wisq
meta ressaq il-provi tiegħu, u ma għandux jistenna li lQorti temmnu f’kollox meta l-allegazzjonijiet tiegħu huma
respinti mill-konvenut, u minnu naqas illi jressaq provi
konkreti ta’ dak li allega.
Illi jirriżulta ċar mill-istess provi mressqa li fir-rigward taxxogħol li għalihom l-attur qed jitlob ħlas, kien il-konvenut
illi kif ngħidu “ħa x-xogħol”. Tant huwa hekk li l-persuni
msemmija mill-attur ħallsu lilu għaliex kien miegħu li huma
ftehmu. Fl-istess ħin il-Qorti tħoss wara li eżaminat fiddettal id-depożizzjonijiet in kwistjoni, li l-attur għandu jieħu
xi ħlasijiet li l-konvenut qed iċaħħdu minnhom. Dawn
pero’, żgur ma jwasslux għas-somma mitluba minnu.
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Illi wieħed mill-persuni li ħallas lill-konvenut kien Orazio
Tanti li meta xehed ikkonferma li l-attur ħadem għandu
mal-konvenut u ħallas lill-konvenut mitejn, tmienja u
tmenin liri Maltin (Lm288). Għalhekk f’din it-tranżazzjoni lattur kellu jieħu mija erbgħa u erbgħin lira Maltin (Lm144)
– ossija tliet mija, ħamsa u tletin Ewro u tlieta u erbgħin
ċenteżmu (€335.43).
Illi skond dokument (a fol 56 tal-proċess), il-konvenut
irċieva wkoll erbgħa u tmenin lira Maltin (Lm84) mingħand
is-soċjeta’ Central Asphalt Ltd, li minnhom l-attur għandu
jiehu tnejn u erbgħin lira Maltin (Lm42) – ossia sebgħa u
disgħin Ewro u tlieta u tmenin ċenteżmu (€97.83). LOnorevoli David Scicluna kkonferma li ħallas b’kollox
tmien mija u ħamsa u għoxrin lira Maltin (Lm825) lillkonvenut u kkonferma li l-attur kien preżenti meta saru xxogħlijiet; għalhekk l-attur kellu jieħu erba’ mija u tnax-il
lira Maltin u ħamsin ċenteżmu (Lm412.50) – ossia disa’
mija u sittin Ewro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (€960.87).
Fl-aħħarnett, Pierre Vella Petroni kkonferma li ħallas disa’
mitt lira Maltin (Lm900) lill-konvenut u għalhekk l-attur
kellu jieħu erba’ mija u ħamsin lira Maltin (Lm450) – ossia
elf u tmienja u erbgħin Ewro u tnejn u għoxrin ċenteżmu
(€1,048.22). Għalhekk it-total dovut huwa ta’ circa
elfejn, erba’ mija u tlieta u erbgħin Ewro (€2,443).
Illi l-attur ipproduċa wkoll rappreżentant tal-Bank firrigward ta’ kont bankarju f’isem il-konvenut li pero’ kien
awtoriżża lill-attur biex jiżbanka minnu; presumibbilment
dan kien użat għan-negozju bejniethom; pero’ ma hemm
ebda prova dwar min effettivament żbanka l-flus minnu u
allura l-Qorti ma tistax tinkludi xi ammonti fis-somma
dovuta lill-attur.
DEĊIŻJONI
Għal dawn il-motivi l-Qorti tiddeċiedi din il-kawża billi
tilqa’ l-ewwel eċċezzjoni tal-konvenuti u tillibera lillkonvenuta mill-osservanza tal-ġudizzju; tiċħad leċċezzjonijiet l-oħra tal-konvenuti kif se jingħad; u
tilqa’ t-talba tal-attur limitatament għas-somma ta’
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elfejn, erba’ mija u tlieta u erbgħin Ewro (€2,443) u
tikkundanna lill-konvenuti iħallas din is-somma lillattur.
L-ispejjeż jitħallsu kwantu għal kwint (1/5) millkonvenuti u erbgħa minn ħamsa (4/5) mill-attur.
Moqrija.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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