Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI TA' L-APPELL
S.T.O. PRIM IMHALLEF
SILVIO CAMILLERI
ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMHALLEF
NOEL CUSCHIERI

Seduta tal-25 ta' Ottubru, 2013
Appell Civili Numru. 867/2006/1

Perit Arkitett u Inġinier Ċivili
Anthony Cassar
v.
WasteServ Malta Limited (C 30560)

1.
Dan huwa appell tal-attur minn sentenza mogħtija
fl-20 ta’ Jannar 2010 mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili li
ċaħdet talba tiegħu għall-ħlas ta’ drittijiet professjonali.
2.
L-attur fisser illi kien imqabbad mis-soċjetà
konvenuta biex jagħmel stima tal-valur kummerċjali ta’
biċċa art. L-attur ħareġ stima ta’ sitt miljuni u seba’ mitt elf
lira (Lm6,700,000) u d-dritt tiegħu, taħt it-Tariffa K
Pagna 1 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

mehmuża mal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili u bit-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, jiġi għalhekk tlieta u
għoxrin elf, seba’ mija u tmintax-il lira (Lm23,718). Billi ssoċjetà konvenuta baqgħet ma ħallsitux, l-attur fetaħ din ilkawża u talab illi l-qorti tikkundanna lill-konvenuta tħallsu
dan id-dritt.
3.
Is-soċjetà konvenuta ressqet dawn l-eċċezzjonijiet:
4.
ma hijiex kontradittriċi leġittima għax l-attur
kien imqabbad minn terzi, mhux mill-attriċi; u
5.
l-istima ma saritx kif iridu l-arti u s-sengħa, u
hija “kuntrattwalment inadempjenti”.
6.
Bis-sentenza li minnha sar dan l-appell l-ewwel
qorti iddeċidiet hekk:
“… filwaqt li tilqa’ l-eċċezzjonijiet ta’ WasteServ Malta
Limited tiċħad it-talbiet tar-rikorrenti.”
7.
L-ewwel qorti waslet għal din id-deċiżjoni wara li
għamlet dawn il-konsiderazzjonijiet:
“… il-fatti f’din il-kawża huma pjuttost inkontestati. Il-Gvern
Malti ried itejjeb l-impjant tal-iskart li jinsab f’Sant’Antnin,
Marsascala, liema impjant huwa operat minn WasteServ
Malta. Għal dan l-iskop kien hemm l-intenzjoni li jintalbu
fondi għall-proġett mill-Cohesion Fund tal-Unjoni
Ewropea. Sabiex tiġi mħejjija l-applikazzjoni għal dan liskop, id-Dipartiment tal-Kuntratti tal-Gvern ta’ Malta kien
iffirma kuntratt fejn tqabbdet is-soċjetà Belgjana
Montgomery Watson Harza biex tagħti l-assistenza
tagħha sabiex jiġi mħejji l-proġett propost.
“Din is-soċjetà MWH inġaggat esperti biex tesegwixxi linkarigu mogħti lilha. Fost dawn l-esperti kien hemm ilPerit Anthony Cassar, rikorrent odjern.
“It-termini li bih ġie inkarigat il-Perit Cassar mis-soċjetà
MWH jinsabu elenkati f’dokument intitolat services
agreement iffirmat fis-27 ta’ Awissu 2003 u estiż fis-27 ta’
Frar 2004 b’dokument ieħor. …
“Jirriżulta mbagħad li f’Mejju tas-sena 2004, l-Inġinier
Stephen
Dimech,
minn
WasteServ,
ikkomunika
telefonikament mal-Perit Cassar u talbu jħejji stima tal-art
li fuqha kien ser isir il-proġett. In segwitu ta’ din ittelefonata, fuq talba tal-Perit Cassar, saret din it-talba
permezz ta’ e-mail mibgħuta lill-Perit mill-Inġinier Dimech
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fit-12 ta’ Mejju 2004. Din l-e-mail tinsab esibita fil-proċess
u taqra hekk:
““As part of the Cohesion Fund Application re the project
for the upgrading of the Sant’Antnin Composting plant, we
require an evaluation (based upon commercial value) of
the land at Sant’Antnin. I appreciate if we receive this
estimation by this Friday. I thank you in anticipation.
Regards Stephen.”
“Il-Perit Cassar fi żmien jumejn ipprovda lil WasteServ blistima mitluba. …
“Fid-29 ta’ Marzu 2005, il-Perit Cassar bagħat invoice lil
WasteServ fejn talab ħlas ta’ Lm23,718 bħala ħlas
ikkalkulat skond it-Tariffa “K” in relazzjoni mal-istima
magħmula minnu.
“F’dan l-istadju WasteServ irrifjutaw li jħallsu lill-Perit
għaliex jikkontendu li l-istima li saret kienet parti millinkarigu li kellu l-Perit għar-rigward tal-proġett u, jekk kien
qed jippretendi xi ħlas, dan kellu jintalab lis-soċjetà MWH.
Il-Perit Cassar jinsisti li l-inkarigu tiegħu mas-soċjetà MWH
għar-rigward ta’ dan il-proġett kien tlesta żmien qabel u
għalhekk dan l-inkarigu kien kompletament separat millinkarigu preċedenti.
“F’dan ix-xenarju, il-qorti tikkonsidra li, essenzjalment,
huwa l-apprezzament taċ-ċirkostanzi li fihom ingħata u ġie
espletat l-inkarigu li jħollu u jorbtu f’din il-vertenza.
“L-ewwel ma sar jaf il-Perit Cassar bit-talba biex issir
stima kien permezz ta’ telefonata mingħand Stephen
Dimech. F’din it-telefonata l-istess Dimech informa lillPerit li l-espert finanzjarju tas-soċjetà Belgjana MWH kien
talab li ssir stima tal-art li fuqha kien ser isir il-proġett. Fil21 ta’ Ġunju 2007, Stephen Dimech xehed li kien lekonomista tad-ditta mqabbda mill-istess MWH (bħala subcontractor) li kien talab il-valur lil Dimech. Wara din ittelefonata, intbgħatet l-e-mail bit-talba miktuba.
“Wieħed ma jistax ma jikkonsidrax l-isfond kollu ta’ din ilkonversazzjoni. Il-Perit kien qed jaħdem fuq proġett li flaħħarnett kienet ser tkun WasteServ li tibbenifika minnu.
Kien qed jikkollabora ma’ barranin u kien ikun l-istess
Dimech li jinfurmah li dawn ser ikunu għal-laqgħat, kif
jgħid Vincent Magri fir-risposta ġuramentata għan-nom ta’
WasteServ Malta Limited:
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““Illi l-uffiċjali u l-esperti tal- MWH, inkluż ir-rikorrent, kienu
jużaw u jżuru l-uffiċini tal-WasteServ Malta f’Malta bħala lbażi amministrattiva, u, fi żmien dan il-proġett, kien hemm,
naturalment, involviment tal-impjegati tal-WasteServ Malta
Limited fix-xogħol fdat lill- MWH.”
“Dan jixhdu l-istess Perit Stephen Dimech, li wkoll ġieli
attenda mal-Perit għal-laqgħat tal-MEPA. Għalkemm ma
kienx parti mit-team ta’ MWH, lanqas ma jista’ jingħad
b’ebda mod li kien estraneju għall-proġett. Ukoll, kien biss
fl-ambitu ta’ dan l-istess proġett li b’xi mod ikkollaboraw
flimkien il-Perit Cassar u Stephen Dimech. Kif xehed listess Dimech fil-21 ta’ Ġunju 2007: “Qatt ma qabbadna
lill-Perit jagħmel xogħol ieħor”.
“Ta’ min jinnota li x-xiehda tal-istess Stephen Dimech ma
ġiet kontestata jew kontradetta b’ebda mod minn ħadd.
“Wara
l-konversazzjoni
bit-telephone,
imbagħad,
intbagħtet l-e mail, u dan fuq talba tal-istess perit. L-e-mail
tat-12 ta’ Mejju 2004 tgħid, kif ġà kwotat:
““As part of the Cohesion Fund Application re the project
for the upgrading of the Sant’Antnin Composting plant, we
require an evaluation (based on commercial value) of the
land at Sant’Antnin.”
“L-e-mail kien ċar dwar l-iskop tat-talba. Kien suċċint
għaliex it-talba kienet ġà ġiet spjegata permezz tattelefonata.
“F’dan il-kuntest, il-Perit Cassar isostni li, fil-mument li ġiet
it-talba għall-istima, l-inkarigu tiegħu ma’ MWH kien ġà
espletat u dan xi xahrejn qabel. Fil-fehma ta’ din il-qorti,
dan huwa irrelevanti għall-fini tat-talba tal-istess Perit
illum. Jekk huwa kien ġà għalaq l-eposodju tiegħu ma’
MWH, din kienet materja ta’ diskussjoni bejnu u dik issoċjetà. Lil WasteServ li talbitu l-istima għan-nom talistess MWH huwa dan ma informahiex bih. L-applikazzjoni
għall-fondi kienet għadha mhux finalizzata f’dan l-istadju.
“Ukoll, il-Perit jinsisti li l-ordnijiet f’dan il-proġett huwa kien
jeħodhom mingħand ċertu Molteni li kien contract
manager. Dan jista’ jkun li huwa skond it-termini talingaġġ tiegħu ma’ MWH imma wkoll din hija aspett tarrelazzjoni tiegħu ma’ MWH. Professjonalment, ġaladarba
kien sejjer, fil-fehma tiegħu milli jidher, jiftaħ episodju ġdid
ma’ WasteServ, imissu ċċara l-affarijiet, anke biex jevita
kull possibiltà ta’ konflitt ta’ interess li setgħet tinqala’.
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“F’dawn iċ-ċirkostanzi, għaldaqstant, din il-qorti hi talfehma li l-istima mħejjija mill-Perit Cassar u li hi mertu ta’
dan il-proċess kienet parti mill-inkarigu tiegħu fil-proġett
kollu.”
8.
L-attur appella minn din is-sentenza b’rikors tat-8
ta’ Frar 2010. L-aggravji tiegħu huma dawn:
9.
is-sentenza appellata hija nulla għax ma tatx
deċiżjoni dwar l-eċċezzjoni ta’ illeġittimità tal-persuna
b’kap għaliha, kif igħid u jrid l-art. 730 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;
10.
l-ewwel qorti ma setgħetx tilqa’ leċċezzjonijiet kollha tas-soċjetà konvenuta billi dawn
huma kontradittorji għal xulxin – ma tistax tgħid illi lkonvenuta ma hijiex kontradittriċi leġittima għax ma
hemmx relazzjoni kuntrattwali bejn il-partijiet u fl-istess ħin
tgħid ukoll illi l-istima hija “kuntrattwalment inadempjenti”;
u
11.
l-ewwel qorti żbaljat fl-apprezzament talprovi.
12.
Is-soċjetà konvenuta wieġbet fis-26 ta’ Frar 2010 u
fissret għala, fil-fehma tagħha, l-appell għandu jiġi miċħud.
13.
L-ewwel aggravju tal-attur huwa msejjes fuq l-art.
730 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili:
“730. L-eċċezzjoni ta’ inkompetenza jew ta’ illeġittimità ta’
persuna, u l-eċċezzjonijiet ta’ transazzjoni, arbitraġġ, res
judicata, preskrizzjoni jew nullità ta’ atti, għandhom jiġu
deċiżi b’kapi għalihom, qabel, jew flimkien mas-sentenza
fuq il-meritu.”
14.
L-attur igħid illi l-ewwel qorti iddeċidiet illi “tilqa’ leċċezzjonijiet ta’ WasteServ Malta Limited” u illi “tiċħad ittalbiet tar-rikorrenti” fl-istess kap u ma iddeċidietx leċċezzjoni ta’ nuqqas ta’ leġittimazzjoni passiva b’kap
għalih.
15.
Fil-verità, li għamlet l-ewwel qorti fis-sentenza
appellata kien biss illi laqgħet l-eċċezzjoni ta’ nuqqas ta’
leġittimazzjoni passiva u waqfet hemm għax, la sabet illi
s-soċjetà konvenuta ma kinitx kontradittriċi leġittima, ma
kellhiex għalfejn u, anzi, ma setgħetx tgħaddi biex tqis
ukoll il-meritu. Għalhekk is-sentenza kollha hija
effettivament deċiżjoni fuq dik l-eċċezzjoni u dik lPagna 5 minn 11
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eċċezzjoni biss, u ma ġewx deċiżi eċċezzjonijiet oħra flistess kap.
16.
Tassew, kienet tkun aktar korretta l-ewwel qorti li
kieku, flok qalet illi qiegħda “tilqa’ l-eċċezzjonijiet ta’
WasteServ Malta Limited”, qalet illi qiegħda tilqa’ leċċezzjoni ta’ nuqqas ta’ leġittimazzjoni passiva, iżda lużu tal-kelma “eċċezzjonijiet” flok “eċċezzjoni” ma huwiex
difett hekk radikali li jwassal għas-sanzjoni estrema tannullità.
17.
Is-sentenzi li jsemmi l-attur fir-rikors tal-appell –
fejn ġiet annullata s-sentenza tal-ewwel grad għax ma
ħarsitx dak li jgħid u jrid l-art. 730 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – kienu kollha sentenzi
fejn l-ewwel qorti kienet għaddiet biex tqis il-meritu bla ma
tiddeċiedi, qabel jew flimkien mal-meritu, eċċezzjoni minn
dawk imsemmija f’dak l-artikolu. Fil-każ tallum ġara lmaqlub:
l-ewwel qorti laqgħet l-eċċezzjoni, f’dak li
effettivament kien il-kap waħdieni tad-deċiżjoni, u,
loġikament, ma għaddietx biex tqis il-meritu.
18.
Dan l-ewwel aggravju huwa għalhekk miċħud.
19.
It-tieni aggravju jgħid illi l-ewwel qorti laqgħet
eċċezzjonijiet li huma kontradittorji u inkompatibbli ma’
xulxin.
20.
Tassew illi l-eċċezzjoni illi l-konvenuta ma hijiex
kontradittriċi leġittima għax ma hemmx relazzjoni
kuntrattwali bejn il-partijiet u l-eċċezzjoni illi l-istima ma
saritx kif irid il-kuntratt, huma kontradittorji, għax jew ma
hemmx kuntratt u għalhekk ma jistax jinkiser, jew inkiser
kuntratt li kien hemm. Huwa minnu wkoll illi meta qalet illi
“tilqa’ l-eċċezzjonijiet ta’ WasteServ Malta Limited” lewwel qorti tidher illi qiegħda tilqa’ ż-żewġ eċċezzjonijiet.
21.
Meta taqra s-sentenza iżda tara illi ma hemmx
konsiderazzjonijiet dwar it-tieni eċċezzjoni u għalhekk iddeċiżjoni tal-ewwel qorti kienet biss dwar l-eċċezzjoni li
hemm motivazzjoni għaliha, viz. l-eċċezzjoni ta’ nuqqas
ta’ leġittimazzjoni passiva. Għal darba oħra jingħad illi lewwel qorti kien imissha kienet aktar preċiża fl-għażla talkliem, iżda dan in-nuqqas ma jwassalx għan-nullità tassentenza.
22.
Min-naħa l-oħra, ma hemm xejn ħażin illi lkonvenuta tressaq eċċezzjoni u, bħala difiża sussidjarja u
bla ħsara għal dik ewlenija, tressaq ukoll eċċezzjoni biex
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tqisha l-qorti jekk tiċħad l-eċċezzjoni ewlenija. Din hija
ħaġa leċita li ma twassal għal ebda nullità.
23.
It-tieni aggravju huwa wkoll għalhekk miċħud.
24.
It-tielet aggravju jolqot il-meritu tad-deċiżjoni talewwel qorti illi r-relazzjoni kuntrattwali ma kinitx bejn ilpartijiet fil-kawża iżda bejn l-attur u terzi. L-attur igħid illi
din id-deċiżjoni kienet żbaljata għal bosta raġunijiet.
25.
L-ewwel raġuni mressqa mill-attur hija msejsa fuq
il-fatt illi l-ftehim bejnu u t-terzi – is-soċjetà barranija
Montgomery Watson Harza SA/NV [MWH] – huwa regolat
b’kuntratti bil-miktub. L-attur igħid hekk:
“L-ebda wieħed minn dawn id-dokumenti ma jgħid illi lesponenti kellu l-inkarigu illi jagħmel stima tal-art talimpjant ta’ Sant’Antnin ġewwa Marsascala. Għal kuntrarju
tali dokumenti … kienu jelenkaw wieħed wieħed l-obbligi u
inkarigi tal-esponenti li bl-ebda mod ma ġie inkarigat millMWH illi jagħmel xi stima jew valutazzjoni kif mitlub minnu
mill-kumpannija konvenuta appellata. Tabilħaqq, il-proġett
illi fuqu tqabbad l-esponenti kien jirrigwarda upgrading talimpjant ta’ Sant’Antnin u ma kellu xejn x’jaqsam ma’
valutazzjoni jew stima tal-istess;
“… l-ewwel onorabbli qorti naqset għal kollox milli tagħmel
kwalsijasi referenza għall-imsemmi Inception Report illi
kien juri b’mod dettaljat u ċar x’kien I-inkarigu talesponenti …;
“Għalhekk meta l-ewwel onorabbli qorti dehrilha jew
ħasset illi I-istima mħejjija kienet parti mill-progett kollu
hija … kienet qiegħda tiżbalja għal darbtejn. L-ewwel u
qabel kollox għaliex għażlet arbitrarjament u mingħajr
ebda tip ta’ raġuni illi tinjora l-inkarigu bil-miktub illi lesponenti kellu maI-MWH u fit-tieni lok għaliex l-inkarigu
tal-esponenti maI- MWH ma kienx b’mod ġenerali għaIlproġett kollu iżda kien ċirkoskritt bil-parametri imniżżla fiddokumenti hawn fuq imsemmija. …”
26.
Fil-fehma ta’ din il-qorti ma huwiex korrett illi tgħid
illi l-kuntratt bejn l-attur u MWH ma kienx jaħseb ukoll għal
stima. L-annex I mehmuż mal-ftehim, dwar Expert’s
Terms of Reference, igħid illi “The requested services
include … other input required for the completion of the
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project application to the Cohesion Fund”1. Fl-affidavit
tiegħu maħluf fil-21 ta’ Diċembru 2006 l-attur igħid hekk:
“Ippreparajt cost summary għall-proġett kollu fejn għamilt
lista tal-items, tagħmir u bini kollu u xogħli ġie ppreżentat
mal-input tal-esperti l-oħra kollha lill-beneficiary ossia lil
WasteServ nhar it-30 ta’ Marzu 2004. … Kif jidher … minn
dan id-dokument, aħna ma konniex inkarigati illi nagħmlu
land valuation. Fil-fatt fejn land valuation fl-istess
dokument hemm il-figura 0 għax ma kenitx parti millinkarigu. L-ikarigu illi nagħmel land acquisition/valuation
ġie wara illi kont lestejt u ppreżentajt l-input tiegħi ai
termini tal-ftehim mal-MWH.”2
27.
Il-fatt iżda li fid-dokument kien hemm post għal
entry dwar stima li tħalla vojt jew li fih tniżżlet il-figura 0 juri
x’aktarx illi l-istima kienet meħtieġa u ma saritx milli li ma
kinitx meħtieġa biex jitħarsu l-kondizzjonijiet tal-Cohesion
Fund. Fil-fatt it-talba lill-attur biex jagħmel l-istima saret
hekk: “As part of the Cohesion Fund application re the
project for the upgrading of the Sant’Antnin Composting
plant, we require an evaluation (based upon commercial
value) of the land at Sant’Antnin”.
28.
Fil-fehma tal-qorti għalhekk l-istima kienet ħaġa li
setgħet tintalab mingħand l-attur bħala input required for
the completion of the project application to the Cohesion
Fund taħt il-ftehim bejnu u MWH. Għal din ir-raġuni ma
taqbilx ma’ dan l-argument tal-attur.
29.
It-tieni raġuni l-attur ifissirha hekk:
“Fit-tieni lok, … l-inkarigu illi ssir l-istima mertu ta’ din ilvertenza kien ġej mill-kumpannija konvenuta appellata u
ħadd ħliefha, u dan wara email illi ntbagħat lill-esponenti
minn uffiċjal tal-kumpannija konvenuta appellata. L-istima
nħarġet kif “instructed by WasteServ Malta Limited” kif
jingħad fl-istess stima. Jekk il-kumpannija konvenuta
appellata ma kenitx hi li tat struzzjonijiet illi tinħareġ dik listima għaliex ma oġġezzjonatx għaliha meta rċevietha?
Għaliex ma oġġezzjonatx għall-fatt illi l-esponenti kien
qiegħed igħid illi l-klijenta tiegħu kienet il-kumpannija
1

Fol. 36 tal-proċess tal-ewwel qorti.

2

Fol. 23 tal-proċess tal-ewwel qorti.
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konvenuta appellata? ll-fatt waħdu illi l-kumpannija
konvenuta appellata ma oġġezzjonatx b’mod tempestiv u
fil-mument propizju iżda minflok għaddiet biex użat listima mħejjija mill-esponenti fuq struzzjonijiet tagħha u
lmentat biss meta azzjonata għall-ħlas juri l-assoluta mala
fede tal-kumpannija konvenuta appellata.”
30.
Il-qorti tosserva illi l-kliem “I have been instructed
by WasteServ Malta Limited” fuq l-istima tniżżel mill-attur
stess, u scriptura non probat nisi contra scribentem.
Tassew illi l-konvenuta ma oġġezzjonatx għal dan il-kliem
u nqdiet bl-istima; dan iżda ma jwassalx għall-konklużjoni
li jrid l-attur illi b’hekk inħoloq kuntratt bejnu u l-konvenuta.
Kif jingħad fl-annex I mehmuż mal-ftehim bejn l-attur u
MWH, il-konvenuta kienet tirrappreżenta lill-Gvern ta’ Malta
bħala l-benefiċjarju tal-proġett3 u għalhekk dak li kienu
qegħdin jagħmlu MWH u, indirettament, l-attur kien flinteress tal-konvenuta u, għall-inqas indirettament, fuq
struzzjonijiet tagħha. Kien forsi jkun aktar proċeduralment
korrett li kieku l-istruzzjonijiet ingħataw lil MWH biex din
imbagħad tgħaddihom lin-nies tagħha, f’dan il-każ lill-attur,
iżda l-fatt illi, forsi għall-pratiċità, l-istruzzjonijiet ingħataw
direttament lill-attur ma jfissirx li b’hekk dawn inħarħġu
mill-ambitu tal-proġett li kien għaddej.
31.
Lanqas ma taqbel il-qorti illi l-fatt illi l-konvenuta ma
oġġezzjonatx għall-kliem li uża l-attur fuq l-istima – illi “I
have been instructed by WasteServ Malta Limited” – juri
“assoluta mala fede” tal-konvenuta; anzi, huwa l-użu ta’
dak il-kliem mill-attur li x’aktarx juri li kien qiegħed iħejji ttriq għal argument biex ikun jista’ jitlob ħlas barra dak li ġà
kien miftiehem ma’ MWH għal kull “input required for the
completion of the project application to the Cohesion
Fund”. Sewwa qalet l-ewwel qorti illi jekk l-attur kien
qiegħed jippretendi illi jitħallas apparti mingħand ilkonvenuta għall-istima f’kuntest li fih kien qiegħed jagħti
servizzi fl-ambitu tal-ħatra li kellu minn MWH, kien ikun
ferm iżjed korrett illi dan il-ħsieb jagħmlu ċar mill-bidunett
u mhux iżerżqu bil-mod li għamel.
32.
Għal din ir-raġuni l-qorti ma taqbilx ma’ dan largument tal-attur.
3

Fol. 35 tal-proċess tal-ewwel qorti.
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33.
Raġuni oħra mressqa mill-attur biex isaħħaħ ittielet aggravju tiegħu hija illi “l-kumpannija konvenuta
appellata ma kellha ebda jedd illi tagħti xi struzzjonijiet lillesponenti [l-attur] f’isem l-MWH. Kjarament għalhekk linkarigu kien ġej mill-kumpannija konvenuta appellata u
ħadd ħliefha”.
34.
Din il-qorti ġà osservat illi kien ikun aktar proċeduralment korrett li kieku l-istruzzjonijiet ingħataw lil
MWH biex din imbagħad tgħaddihom lill-attur flok ma
jingħataw direttament lill-attur. Madankollu, meta tqis illi lproġett kien qiegħed isir għall-benefiċċju tal-konvenuta, u
għalhekk dak li kienet qiegħda tagħmel MWH kien għallbenefiċċju tal-konvenuta, illi MWH kienet ġà ħasbet biex
tqabbad nies, fosthom l-attur, biex jagħtu kull “input
required for the completion of the project application to the
Cohesion Fund”, u illi l-istruzzjonijiet mogħtija lill-attur
kienu maħsuba għal dan il-għan, il-qorti ma tarax illi lforma li fiha ngħataw l-istruzzjonijiet għandha twassal
għall-konklużjoni illi nħolqot relazzjoni ġdida u diretta bejn
l-attur u s-soċjetà konvenuta.
35.
Argument ieħor tal-attur ġie minnu mfisser hekk:
“… l-ewwel onorabbli qorti tiżbalja wkoll fejn tgħid, fissentenza tagħha, illi huwa irrilevanti illi l-inkarigu talesponenti mal-MWH kien mitmum meta ġie nkarigat millkumpannija konvenuta appellata u illi kellu jiddiskuti listess mal-MWH. … L-esponenti kien espleta l-inkarigu illi
kellu maI-MWH sa minn Marzu tas-sena 2004. Dwar dan linkarigu għandu jingħad illi l-esponenti tħallas, ma kienx
hemm vertenzi u b’hekk l-inkarigu u r-relazzjoni tiegħu
mal-MWH kienet intemmet. It-talba għal servizzi jew aħjar
inkarigu da parti tal-kumpannija konvenuta appellata ġie
f’Mejju tal-istess sena jiġifieri xi xahrejn wara.”
36.
Oriġinalment il-ftehim bejn l-attur u MWH kien igħid
illi x-xogħol tal-attur jintemm fil-11 ta’ Jannar 20044.
Wara, iżda, sar addendum għall-ftehim li jgħid illi “the date
of completion of the Expert’s input is planned on
completion of the work”5. Huwa diskutibbli kemm jista’
jingħad illi kien tlesta x-xogħol meta fuq il-formuli
4

Para. 2.1 tal-ftehim, fol. 28 tal-proċess tal-ewwel qorti.

5

Fol. 35 tal-proċess tal-ewwel qorti.
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meħtieġa għall-għanijiet tal-Cohesion Fund kien hemm
post għal indikazzjoni tal-valur u, kif qal l-attur stess, f’dak
il-post tniżżlet iċ-ċifra 06, b’mod illi l-konvenuta kellha tiġi
lura u titlob dik l-istima.
37.
Il-qorti għalhekk lanqas ma’ dan l-argument ma
taqbel.
38.
L-aħħar argument tal-attur igħid hekk:
“L-esponenti ma jistax ma jirrilevax għal darb’oħra illi leċċezzjoni fil-mertu mqajma mill-kumpannija konvenuta
appellata, fis-sens li l-istima mhijiex “adempjenti
kuntrattwalment” ma hija xejn ħlief ammissjoni illi bejn ilkontendenti kien hemm relazzjoni kuntrattwali.”
39.
Ġà ingħad7 illi għall-konvenut huwa permess illi,
wara li jressaq id-difiża ewlenija tiegħu, u bla ħsara għal
dik id-difiża, iressaq oħra sussidjarja fil-każ illi l-ewwel
waħda ma tirnexxix. L-argument illi l-istima ma hijiex
“adempjenti kuntrattwalment” għalhekk ma tistax titqis
bħala ammissjoni tal-eżistenza ta’ kuntratt.
40.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tiċħad l-appell u
tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjeż kontra l-attur
appellant.

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

6

Para. 26 et seqq. supra.

7

Para. 22, supra.
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