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MALTA

TRIBUNAL GĦAL TALBIET ŻGĦAR
ĠUDIKATUR DR.
NADIA H. VELLA

Seduta tal-15 ta' Lulju, 2014
Talba Numru. 498/2012

Alfred Gatt
vs.

Donald Micallef

SENTENZA PRELIMINARI

It-Tribunal

Preliminari

Ra l-Avviż tat-talba fl-ismijiet premessi, ippreżentat fid-19 ta’ Lulju 2012, li permezz
tiegħu l-attur talab il-ħlas mingħand il-konvenut tas-somma ta’ elf, mija u ħamsa u
sittin euro (€1165) li huma bilanċ ta’ prezz ta’ xogħol u materjal ordnat minnu
mingħand l-attur, liema xogħol tlesta u ġie kkonsenjat lill-istess konvenut f’April 2011
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u liema somma l-konvenut ma ħallasx lill-attur minkejja illi ġie debitament interpellat
sabiex jagħmel dan permezz ta’ ittra uffiċjali ddatata 4 ta’ Novembru 2011 u
nnumerata 4145/11.

Ra r-Risposta tal-konvenut ippreżentata fl-10 ta’ Jannar 2013, fejn huwa qed
jeċċepixxi :
Illi preliminarjament u fl-ewwel lok, it-talba kif dedotta hija preskritta a
tenur tal-Artikolu 2148(A) tal-Kap 16 tal-liġijiet ta’ Malta.
Illi fit-tieni lok u dejjem preliminarjament l-intimat mhuwiex il-leġittimu
kontradittur u ma għandu ebda relazzjoni ġuridika mal-attur.
Illi subordinatament u mingħajr preġudizzju għall-premess, ebda bilanċ
ta’ ammont ta’ flus kif mitlub mill-attur mhu dovut stante ix-xogħol ma
sarx skont l-arti u s-sengħa.
B’riserva għal kull azzjoni spettanti lill-intimat.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Bl-ispejjeż.

Ra d-dokumenti kollha esebiti;
Sema’ x-xhieda limitatament dwar l-eċċezzjonijiet preliminari sollevati mill-konvenut;

Ra l-verbal tal-21 ta’ Marzu 2014 fejn il-kawża ġiet differita għas-seduta odjerna
sabiex tingħata s-sentenza.

Fatti

L-attur ħadem żewġ turġien magħrufa bhala spiral staircases, bil-ħadid, liema żewġ
turġien ikkonsenjahom u installahom wieħed fir-residenza tal-konvenut u l-ieħor firresidenza ta’ ibnu Steve Micallef. Il-konsenja tat-turġien saret f’April 2011
Illi l-konvenut ma ħallasx l-ammont intier miftiehem bħala l-prezz ta’ dan ix-xogħol.
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Għaldaqstant l-attur interpellah sabiex iħallas il-bilanċ ta’ elf mija u ħamsa u sittin
Ewro (€1,165) permezz ta’ ittra uffiċċjali mibgħuta ai termini tal-Artikolu 166A talKapitlu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, datata 4 ta’ Novembru 2011 u numerata 4145/11. Millatti proċesswali, jirrżulta li din l-ittra uffiċċjali ma ġietx notifikata lill-konvenut.
Għalhekk l-attur intavola din il-kawża sewwasew fid-19 ta’ Lulju 2012, fejn l-avviż
tas-smigħ u l-avviż tat-talba relattivi ġew notifikati lill-konvenut fis-6 ta’ Diċembru
2012.
Illi l-konvenut qiegħed jeċċepixxi preliminarjament, inter alia, l-preskrizzjoni ta’
tmintax-il xahar ai termini tal-Artikolu 2148(a) tal-Kap. 16 tal-Ligijiet ta’ Malta illi
jistipula:
2148. L-azzjonijiet hawn taħt imsemmija jaqgħu bi preskrizzjoni blegħluq 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, għall-prezz tal-opri jew tax-xogħlijiet tagħhom, jew talmaterjal li jfornu;

Konsiderazzjonijiet

Illi fl-ewwel lok it-Tribunal irid jikkonsidra jekk l-Artikolu preskrittiv sollevat millkonvenut u hawn fuq iċċitat huwiex applikappli għall-każ odjern. Jirriżulta millirċevuta fiskali esebita fol. 45 tal-proċess illi l-attur jeċerżita l-kummerċ bl-isem
“Original Iron Works”. Jirriżulta wkoll mill-istess dokument, kif ukoll minn dokumenti
oħra ppreżentati, illi l-prodott maħdum għall-konvenut kien tal-materjal ħadid u l-ħlas
mitlub f’din il-kawża jirrappreżenta sewwasew il-prezz tal-galvanizzar tal-istess
turġien tal-ħadid.
Illi għaldaqstant m’hemmx dubju fil-fehma tat-Tribunal illi l-attur huwa ħaddied fittermini tal-Artikolu 2148(a) ċċitat, u lanqas hemm dubju li l-azzjoni odjerna taqa’ flambitu tal-istess artikolu stante li qed jintalab “prezz tal-opri jew tax-xogħolijiet
tagħhom, jew tal-materjal fornut”.
Għaldaqstant it-Tribunal għandu jgħaddi biex jikkonsidra jekk skattax it-terminu
preskrittiv ta’ tmintax-il xahar. Huwa paċifiku bejn il-partijiet li l-konsenja tat-turġien
saret f’April 2011.
Illi l-ewwel darba li l-konvenut ġie notifikat bl-interpellazzjoni tal-attur kien fis-6 ta’
Diċembru 2012 u cioe wara t-trapass ta’ tmintax-il xahar. Illi l-ittra uffiċċjali mibugħta,
ladarba ma ġietx notifikata, ma servietx biex tinterrompi l-preskrizzjoni.
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Inoltre l-Avviż tat-talba u l-Avviż tas-Smigħ damu ħames xhur biex ġew notifikati lillkonvenut u għaldaqstant it-terminu preskrittiv laħaq skada mingħajr ma ġie
debitament interrot. Dana ai termini tal-Artikolu 2130(1) tal-Kodiċi Ċivili illi jistipula “Ilpreskrizzjoni ma tinkisirx jekk in-notifika tal-att ma ssirx qabel ma jagħlaq xahar li
għandu jibda jgħodd mill-aħħar jum taż-żmien li hemm għall-preskrizzjoni.” Fil-każ
odjern, it-terminu preskrittiv skada f’Ottubru 2012, u f’egħluq ix-xahar, cioe sa
Novembru 2012 kien għadu ma ġiex notifikat il-konvenut.
Għaldaqstant jirriżulta illi t-terminu preskrittiv ta’ tmintax-il xahar kien laħaq għadda
mingħajr ma ġie interrott u għalhekk l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni kif sollevata millkonvenut qed tiġi milqugħa mit-Tribunal.

Deċide

Għar-raġunijiet suesposti, it-Tribunal qiegħed jiddeċiedi din il-kawża billi jilqa’ leċċezzjoni tal-preskrizzjoni sollevata mill-konvenut u cioe qiegħed jiddikjara t-talba
attriċi preskritta ai termini tal-Artikolu 2148(A) tal-Kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
In vista ta’ dan, it-Tribunal qiegħed jastjeni milli jieħu konjizzjoni ulterjuri taleċċezzjoni preliminari l-oħra sollevata mill-konvenut u jastjeni wkoll milli jżomm iktar
seduti għas-smigħ u deċiżjoni dwar il-mertu.
L-ispejjeż ikunu a karigu tal-attur.
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