QORTI TAL-MAĠISTRATI (GĦAWDEX)
ĠURISDIZZJONI SUPERJURI
SEZZJONI ĠENERALI
MAĠISTRAT DOTTOR PAUL COPPINI LL.D.
Rikors Ġuramentat Numru: 63/2018 PC

Hilda Grech
vs
Loreta Cutajar, u għal kull interess li jista’ jkollha,
L-Avukat Dr. Renata Farrugia, fil-kwalita’
tagħha ta’ kuratriċi ta’ Philip Rapa

sentenza preliminari

Illum it-Tlieta, 9 ta’ April 2019
Il-Qorti,
Rat ir-Rikors Ġuramentat li permezz tiegħu l-attriċi, wara li ppremettiet:
1.

Illi l-attriċi u l-konvenuta huma tnejn fost għaxar aħwa, ulied il mejta Giovanni Rapa
u Rita Rapa. Fost it-tmien ħuthom l-oħra hemm Filiberto sive Philip Rapa (KI 61358
G) (li minn issa ‘l quddiem se ssir referenza għalih bħala Philip Rapa);

2.

Illi l-imsemmi Philip Rapa jbati minn Chronic Paranoid Schizophrenia. Konsegwenza ta’
dan, b’rikors tat-8 ta’ Novembru, 2016, it-Tabib Prinċipali tal-Gvern talab illi l-istess
Philip Rapa jiġi inabilitat u li jiġi nominat kuratur biex jassistih biex ‘ikun salvagwardjat
minn xi esplojtazzjoni’.
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3.

Illi b’digriet tas-7 ta’ Frar, 2017, ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tat-28 ta’ Frar,
2017, il-Qorti laqgħet it-talba proviżorjament, b’dan illi ġiet nominata bħala kuratriċi
tiegħu l-Avukat Dr. Renata Formosa (ir-rikors għall-interdizzjoni, id-digriet, u
dokumenti oħra relattivi qed jiġu annessi bħala faxxikolu wieħed Dok HG 1);

4.

Illi, sakemm mietet omm il-partijiet Rita Rapa, Philip kien jgħix u jorqod għand
ommu fir-residenza tagħha 37, Triq Sant’ Antnin, Għajnsielem. Kien jiekol hemm u,
bħala żvog kien iħobb imur għand ħutu, l-attriċi Hilda Grech u l-konvenuta Loreta
Cutajar. F’ħajjet Rita Rapa, l-omm kienet responsabbli minn Philip Rapa f’kull sens
dment li kienet tiflaħ, u meta saħħitha marret lura f’daqqa fl-aħħar xhur ta’ ħajjitha,
kienu jagħtu daqqa t’id l-aħwa kollha - inkluż tlieta minn ħut il-partijiet li ġew millAwstralja. B’hekk Philip Rapa seta’ jibqa’ jabita ġo dar ommu sa mewtha;

5.

Illi wara l-mewt ta’ omm il-partijiet, imbagħad, fuq parir tal-psikjatra kuranti ta’ Philip,
David Cassar, Philip Rapa beda jqatta’ xahar għand l-esponenti u xahar għand oħtha
Loreta. L-esponenti u oħtha jieħdu ħsieb l-aspetti kollha tal-ħajja ta’ Philip, inkluż li
jżommuh magħhom, jaħsbu għall-bżonnijiet tiegħu u jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet mediċi
tiegħu u dan, kif intqal, xahar b’xahar skont min minnhom ikun imissu.

6.

Illi, kif se jiġi spjegat aktar ‘l quddiem, l-uniku qasam fejn l-attriċi mhijiex involuta
huwa dak marbut mal-flus li jappartienu lil Philip Rapa, u li huma miżmuma u
mħaddma unikament mill-konvenuta Loreta Cutajar.

7.

F’dan ir-rigward, l-attriċi tispjega illi kif jirriżulta mill-affidavit rilaxxjat mill-istess Rita
Rapa (Dok. HG 2) fl-istess ġurnata illi għamlet l-aħħar testment tagħha (atti Nutar
Dr. Maria Vella Magro, tal-20 ta’ Mejju 2011 Dok HG 3), l-imsemmija Rita Rapa
kienet amministrat flus appartenenti lil binha Philip, proprju s-somma ta’ wieħed u
għoxrin elf lira Maltija (Lm 21,000), illum ekwivalenti għal tmienja u erbgħin elf disa’
mija u sittax-il Ewro u erbgħa u tmenin ċenteżmu (€ 48,916.84), fis-sens illi, kif
jingħad fl-affidavit tal-istess Rita Rapa, Rita kienet oriġinarjament għaddiethom lillkonvenuta Loreta Cutajar sabiex din tal-aħħar tibdel id-denominazzjoni tagħhom
minn Lira Maltija għal Ewro;

8.

Illi fil-verita’, jidher illi dawn il-flus intużaw għal akkwist ta’ mmobbli mill-konvenuta,
u kien biss il-biża’ ta’ proċeduri kriminali wara l-mewt t’omm il-partijiet li wassal biex
il-konvenuta eventwalment iddepożitat fir-Reġistru tal-Qorti l-parti l-kbira tassomma li hija kienet rċeviet (u li fil-verita’ tappartjeni lil ħuha Philip) permezz ta’
ċedola numru 90/15;

9.

Illi kemm l-affidavit ta’ Rita Rapa, kemm mit-talba tat-Tabib Prinċipali tal-Gvern
għall-inebilitazzjoni ta’ Philip Rapa, kemm mir-rikors għall-pensjoni tad-diżabilita’ ta’
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Philip, kif ukoll mir-rikors tal-konvenuta quddiem il-Guardianship Board sabiex
tingħata r-responsabilita’ li tamministra ħwejjeġ Philip huma attestazzjoni li Loreta
Cutajar kien ilha snin konxja illi Philip mhuwiex f’pożizzjoni illi jamministra ħwejġu;
10. Illi d-deċiżjoni arbitrarja min-naħa tal-konvenuta, illi tiftaħ iċ-ċedola msemmija fuq,
deliberament iffriżat l-assi ta’ Philip għal snin;
11. Illi effettivament Loreta Cutajar jidher li żammet għandha:
(i) L-imgħaxijiet li setgħu iddekorrew fuq din is-somma;
(ii) Is-somom rispettivi ta’ € 2,830 u € 568.34 illi kienu għaddew għal għand Loreta
Cutajar f’isem ħuha Philip Rapa wara l-mewt ta’ ommhom Rita Rapa;
(iii) Il-pensjoni li għadda d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali lil Philip Rapa, cioe’ middeċess ta’ ommu Rita ‘l hawn;
12. Illi fis-17 ta’ Settembru, 2014, il-konvenuta Loreta Cutajar ressqet rendikont tal-assi
likwidi ta’ ħuha Philip iżda dan jidher li fih nuqqasijiet serji, li huma evidenti anke
mad-daqqa t’għajn, stante li ma jkoprix il-punti elementari msemmija aktar ‘l fuq;
13. Illi skont ftehim verbali ad hoc, l-esponenti kellha tirċievi mill-pensjoni ta’ ħuha tlett
mija u ħamsin Ewro (€ 350) sabiex ikopru l-ispejjeż inkorsi għal bżonnijiet ta’ ħuha
għal kull xahar illi jqatta’ magħha. Madanakollu, fuq għażla tal-attriċi stess, hija rċeviet
dan il-ħlas darba biss, u minn dakinhar ma reġgħetx iżjed talbet jew aċċettat xi ħlas
ieħor;
14. Illi, matul dawn l-aħħar snin, b’xorti ħażina nqala’ diżgwid serju bejn il-partijiet f’din
il-kawża. Dan ġie kkaġunat mill-aġir irraġjonevoli tal-konvenuta Loreta Cutajar illi
qiegħda, fost l-oħrajn, issostni erronjament u falsament illi hija biss kienet tieħu ħsieb
il-ħtiġijiet ta’ Philip Rapa meta ommhom kienet għadha ħajja u li allura hija l-aktar
persuna idonea sabiex tieħu ħsieb ħuha Philip;
15. Illi l-konvenuta kienet qiegħda wkoll tippersisti illi żżomm għandha l-karta talidentita’ ta’ Philip Rapa, anke fix-xhur meta jkun jirrisjedi mal-attriċi. Dan wara illi lkonvenuta saħansitra għamlet allegazzjonijiet, inkluż fatti ġudizzjarji ppreżentati
quddiem il-Qrati, li l-esponenti kellha l-intenzjoni illi tbiddel l-indirizz tar-residenza
ta’ Philip Rapa għal skopijiet malizzjużi - allegazzjoni illi, m’għandniex xi ngħidu, lesponenti tiċħad kategorikament;
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16. Illi kif se jiġi muri aħjar fil-mori ta’ dawn il-proċeduri, dawn ma kinux l-uniċi
allegazzjonijiet inveritjiera u malizzjużi li saru mill konvenuta fil-konfront tal-attriċi;
kien hemm episodji kontinwi ta’ diżgwid intiżi mill-konvenuta li jikkomplikaw, jew
anke jikkompromettu, l-kura komprensiva ta’ Philip fix-xhur li kienet tkun
responsabbli għalih l-attriċi;
17. Illi dan l-aġir tal-konvenuta, inkluż l-allegazzjonijiet diffamanti li hija saħqet fuqhom
fir-rigward tal-attriċi, qed jikkawżaw preġudizzju lill-istess attriċi, fil-konfront talistakeholders kollha involuti;
18. Illi l-attriċi tixtieq li tagħmilha ċara illi, minkejja illi hija taqsam il-kustodja ta’ ħuha
Philip ma’ Loreta kif ġia spjegat, hija qatt ma żammet għandha xi flus minn din issomma li ommha għaddiet lil Loreta Cutajar. Hija tixtieq illi dan il-fatt ikun stabbilit
uffiċjalment u dan sabiex teżimi ruħha minn kwalunkwe responsabbilita’ dwar ilġestjoni ta’ dawn il-fondi u tipproteġi ruħha minn kwalunkwe allegazzjoni kuntrarja
li tista’ ssir fir-rigward;
19. Illi l-attriċi kemm-il darba interpellata lill-konvenuta Loreta Cutajar sabiex tiddeżisti
mill-aġir tagħha iżda hija ppersistiet u għalhekk kellha ssir din il-kawża;
Talbet lill-konvenuta tgħid għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.

2.

Ai termini tal-artiklu 389 et sequitur tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, tikkundanna lillkonvenuta sabiex, f’terminu perentorju illi din l-Onorabbli Qorti tqis xieraq u ġust,
tipprovdi rendikont sħiħ tal-ġestjoni tagħha ta’ flejjes illi hija setgħet irċeviet f’isem
Philip Rapa;
Tiddikjara illi l-attriċi ma għandhiex f’idejha flejjes appartenenti lil Philip Rapa;

3.

Tiddikjara ulterjorment illi, sa mill-mewt t’omm il-partijiet Rita Rapa, l-attriċi qasmet
ugwalment ma’ oħtha l-konvenuta Loreta Cutajar, il-kura ta’ ħuha Philip Rapa;

4.

Konsegwentement, tiffissa somma xierqa u ġusta illi l-attriċi ħaqqha tirċievi millflejjes appartenenti lil Philip Rapa għal dawk ix-xhur li jkun fil-kustodja tagħha, u dan
limitatament sabiex tkopri spejjeż inkorsi għall-bżonnijiet tiegħu;

5.

Tagħti dawk l-ordnijiet li din il-Qorti jidhrilha xierqa u opportuni, fid-dawl tassuespost;

B’riżerva għal kwalunkwe’ azzjonijiet jew rimedji oħra illi l-attriċi jista’ jkollha u bl-ispejjeż
ġudizzjarji kontra l-konvenuta illi hija minn issa inġunta ghas-subizzjoni.
Rat ir-Risposta ġuramentata tal-konvenuta Loreta Cutajar, li permezz tagħha eċċepiet:
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1. Illi fl-ewwel lok din il-kawża ma setgħetx issir qabel ma jiġi ottenut il-permess millQorti tal-Maġistrati (Għawdex) Bħala Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja biex isiru
proċeduri fil-kontenzjuż. Dan għaliex ġia’ kien hemm proċeduri għaddejjin quddiem
l-istess Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja, liema proċeduri jinvolvu direttament kemm
lir-rikorrenti kif wkoll lill-esponenti u liema proċeduri għadhom mhumiex konklużi.
Għalhekk l-esponenti għandha tiġi liberata mill-osservanza tal-ġudizzju bl-ispejjeż
kontra l-istess rikorrenti;
2. Illi dejjem mingħajr preġudizzju għall-premess, dawn il-proċeduri huma wkoll
intempestivi u assolutament mhux neċessarji stante li dak li qiegħed jintalab filproċeduri odjerni ġia’ qiegħed isir fil-proċeduri li għad hemm pendenti quddiem ilQorti tal-Maġistrati (Għawdex) Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja fl-atti tar-rikors
numru 116/2016 JVC. Per konsegwenza l-esponenti għandha tiġi liberata millosservanza tal-ġudizzju bl-ispejjeż kontra l-istess rikorrenti;
3. Illi dejjem mingħajr preġudizzju għall-premess, fil-mertu t-talbiet tar-rikorrenti huma
infondati fid-dritt u fil-fatt u għandhom jiġu riġettati bl-ispejjeż kontra l-istess
rikorrenti, salv għall-konferma li l-esponenti u r rikorrenti għandhom jkomplu jieħdu
ħsieb lil ħuhom Philip Rapa bl-istess modalita’ li qegħdin jagħmlu fil-preżent, u ċioe’
xahar ir-rikorrenti u xahar l-esponenti, biċ-change over tkun is-sbatax-il (17) ġurnata
ta’ kull xahar;
4. Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt.
5. Illi b’referenza għall-paragrafi tar-rikors ġuramentat, l-esponenti tissenjala s-segwenti:
(a) Illi l-kontenut tal-ewwel (1) paragrafu huwa kontestat peress li b’kollox hemm
tlettax (13) aħwa u mhux għaxra (10) kif allegat mir-rikorrenti fir-rikors ġuramentat
tagħha;
(b) illi t-tieni (2) u t-tielet (3) paragrafi mhumiex kontestat. Pero l-esponenti tissenjala
li hija ma kinitx konxja u lanqas involuta fil-proċeduri ta’ inabilitazzjoni u saret taf
bihom biss wara li l-Qorti ħarġet l-ordni ta’ inabilitazzjoni u sar kuntatt malesponenti mill-kuratur Dr. Renata Formosa illum Farrugia;
(c) Illi r-raba’ (4) paragrafu huwa kontestat stante li mhux minnu li Philip kien jgħaddi
l-ġurnata kollha d-dar tar-residenza ta’ ommu. Kien imur għand l-esponenti ta’
kuljum min-nofsinhar (12.00hrs) sas-sebgħa ta’ filgħaxija (19.00hrs) u saħansitra
kien jiekol għand l esponenti u wara nofsinhar kien anke jorqod fid-dar tarresidenza tal-istess esponenti Loreta Cutajar. Kienu waħdiet l-okkażżjonijiet fejn
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dak iż-żmien Philip Rapa kien imur fid-dar tar-residenza ta’ Hilda Grech. Difatti
kien imur fid-dar tar-residenza ta’ Hilda Grech meta ommu kienet tibgħatu b’xi
affarijiet għar-rikorrenti;
(d) Illi mhux minnu wkoll li omm il-kontendenti kienet tieħu ħsieb l-affarijiet ta’ Philip
meta kienet għadha ħajja. Sa mill-1988 - 1989 il-ġenituri tal-kontendenti kienu
iddelegaw dan ix-xogħol lill-istess esponenti u ordnawlha sabiex hija tieħu ħsieb linteressi u l-affarijiet ta’ Philip Rapa. Infatti kien fuq struzzjonijiet speċifiċi ta’
omm il-kontendenti li l-esponenti bdiet tamministra l-affarijiet finanzjarji ta’ Philip
Rapa u baqgħet tagħmel hekk ininterrotament sakemm ġiet maħtura l-kuratriċi Dr.
Renata Formosa. Apparti minn hekk l-aħwa l-oħra ma kinux involuti fil-kura ta’
Philip Rapa jew inkella fix-xogħol tad-dar. Dan b’eċċezzjoni ta’ George Rapa u
Samuel Rapa. George Rapa kien isajjar għal ommu filwaqt li kemm Samuel kif
wkoll George Rapa kienu wkoll jieħdu ħsieb lil Philip. Loreta Cutajar flimkien ma’
uliedha u anke Samuel Rapa kienu jieħdu ħsieb il-faċendi u x-xogħol ta’ tindif taddar. Dan meta r-rikorrenti kienet fl-obbligu li tagħmlu hi. Rita Rapa ma kinitx
indipendenti u kienet tiddependi fuq l-esponenti u uliedha sabiex iwassluha għallqadijiet jew visti mediċi li kien ikollha bżonn minn żmien għal żmien;
(e) Illi l-ħames (5) paragrafu huwa wkoll kontesat peress li kien fuq suġġeriment talistess rikorrenti u mhux tal-psikjatra kuranti li jiġi stabbilit roster ta’ xahar xahar
biex l-esponenti u r-rikorrenti jieħdu ħsieb lil Philip Rapa;
(f) Illi għar-rigward is-sitt (6) paragrafu, jingħad li l-amministrazzjoni tal-flus kienet u
baqgħat f’idejn l-esponenti Loreta Cutajar għaliex il-ġenituri tal-kontendenti hekk
kienu xtaqu u ordnaw u dan skont kif sejjer jirriżulta waqt it-trattazzjoni tal-kawża;
(g) Illi fir-rigward ta’ dak li jintqal fis-seba’ (7) paragrafu huwa minnu li l-ammont ta’
tmienja u erbgħin elf disa’ mija u sittax-il ewro u erbgħa u tmenin ċentezmu (€
48,916.84) ġew mgħoddija lill-esponenti minn ommha Rita Rapa. Imma
assolutament mhux minnu dak li ġie allegat fil-paragrafu numru tmienja (8) tarrikors ġuramentat li l-esponenti użat jew inkella ippruvat tuża dawn il-flus għaxxiri ta’ propjeta’ immobbli. Din hija gidba faħxija intiża biex tiskredita u
timmalafama u tbaxxi r-reputazzjoni tal-esponenti. Il-flus kienu u għandhom
hemm u l-esponenti ġia’ issottomettiet rendikont dettaljat quddiem il-Qorti talMaġistrati (Għawdex) bħala Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja u tali rendikont
jinsab korraborat b’riċevuti, dokumenti u l-ispjega rilevanti;
(h) Illi fir-rigward tad-disa’ (9) paragrafu qatt ma kien kontestat li Philip Rapa ma kienx
f’posizzjoni li jamministra ħwejġu u kien għalhekk li l-ġenituri tal-kontendenti taw
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struzzjonijiet lill-esponenti sabiex hija tieħu ħsieb l-affarijiet finanzjarji ta’ Philip
Rapa;
(i) Illi għar-rigward tal-għaxar (10) paragrafu l-esponenti kienet kostretta li hija
tiddeposita l-flus ta’ Philip Rapa fil-Qorti u dan in vista tal-allegazzjonijiet li kienu
u għadhom qegħdin isiru mir-rikorrenti Hilda Grech fil-konfront tagħha u anke
minħabba l-fatt li hija kienet qegħda tiġi mhedda mill-istess Hilda Grech tramite llegali tagħha bi proċeduri kriminali. Mhux talli hekk, iżda talli l-esponenti kienet
ġiet imsejħa fid-Depot tal-Pulizija propju minħabba dawn l-istess flus. Dan wara
rapport li sar mill-istess Hilda Grech fil-konfront tagħha;
(j) Għar-rigward il-ħdax (11)-il paragrafu, mhux minnu li l-esponenti żammet
għandha xi imgħaxxijiet. Ma kien hemm l-ebda imgħaxxijiet fuq flus li kienu
qegħdin għandha d-dar. Il-flus li għad baqa’ għandha huma kollha accounted for u lesponenti infurmat lill-kuratriċi Dr. Renata Formosa bl-ammont kollu li hija
għandha. Għar-rigward il-pensjoni din kienet u għadha tiġi depositata f’kont malBank of Valletta u kull ammont li ġie prelevat mill-istess kont jinsab kopert blirċevuti, dokumenti jew l-ispjegazzjoni neċessarja, liema riċevuti, dokumenti u
spjegazzjoni ġia’ ġew mgħoddija lill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Sezzjoni ta’
Ġurisdizzjoni Volontarja. Kull ċenteżmu li ntuża mill-esponenti mill-pensjoni ta’
Philip Rapa intuża għall-bżonnijiet ta’ Philip Rapa u l-esponenti ma approprijatx
ruħha minn ċenteżmu wieħed minn din il-pensjoni. Dan qiegħed jingħad b’riżerva
għad-dritt li hija titlob kumpens għas-serviġi, kuri u assistenzi li l-esponenti tat u li
għadha tagħti lil ħuha Philip Rapa;
(k) Illi t-tnax (12)-il paragrafu huwa wkoll kontestat peress li l-esponenti dejjem
ippreżentat rendikonti li kienu korretti u veritieri. L-esponenti la kellha u lanqas
għandha x’taħbi għaliex hija dejjem imxiet b’responsabbilita’ fl-amministrazzjoni
tal-ħwejjeġ ta’ ħuha Philip Rapa. Fi kwalunkwe każ wkoll ir-rendikont tas-17 ta’
Settembru 2014 ġie superat bir-rendikont li ġie preżentat issa mill-esponenti
quddiem il-Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja;
(l) Illi fir-rigward dak li jingħad fit-tlettax (13)-il paragrafu kienet għażla ħielsa tarrikorrenti li hija ma tibqax tieħu l-ammont ta’ tlett mija u ħamsin ewro (€ 350) fixxahar. Li ma qalitx ir-rikorrenti huwa li hija kienet qegħda tippretendi l-intier talpensjoni ta’ Philip Rapa talli dan joqgħod magħha xahar sħiħ u dan mingħajr ma
tippreżenta riċevuti, ħaġa li l-esponenti dejjem oġġezzjonat għaliha;
(m) Illi l-kontenut tal-erbatax (14)-il paragrafu huwa wkoll kontestat. Ir-rikorrenti
dejjem ippretendiet u għadha qed tippretendi li hija tidħol fl-amministrazzjoni
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finanzjarji tal-affarijiet ta’ Philip meta tali amministrazzjoni dejjem kienet f’idejn lesponenti u dan in vista’ tal-istruzzjonijiet li kienu taw il-ġenituri tagħha;
(n) Illi l-kontenut tal-ħmistax (15)-il paragrafu huwa inveritier wkoll. Ir-rikorrenti
mhux biss ippruvat iżda saħansitra kienet biddlet l-indirizz tal-karta tal-identita’ ta’
Philip Rapa u dan mingħajr l-ebda ftehim bejn il-partijiet. Għalhekk l-esponenti
kellha kull raġuni li hija żżomm l-karta tal-identita’ ta’ Philip Rapa. Fi kwalunkwe
każ wkoll illum il-karta tal-identita’ tkun fuq il-persuna ta’ Philip u jkun
responsabbli dak mill-kontendenti li jkun qiegħed jieħu ħsieb Philip f’dak ix-xahar
partikolari. Dan qiegħed isir in vista’ ta’ direzzjoni li kienet ġiet mogħtija mill-Qorti
tal-Maġistrati (Għawdex) Bħala Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja;
(o) Illi lanqas il-kontenut tas-sittax (16)-il paragrafu m’huwa korrett. Id-diżgwid bejn
il-partijiet inqala’ propju għaliex ir-rikorrenti ma tagħtix hand over adegwata meta
Philip jkun imissu jmur mal-esponenti. Saħansitra kien hemm okkazzjonijiet fejn
Philip Rapa tilef appuntamenti mediċi għaliex ir-rikorrenti ma avżatx u ma tatx
informazzjoni lill-esponenti bl-appuntamenti li jkunu saru għal Philip Rapa waqt
li l-istess Philip Rapa jkun qiegħed mar-rikorrenti;
(p) Illi l-esponenti tiċħad dak li jingħad fis-sbatax (17)-il paragrafu li hija qegħda
tagħmel xi allegazzjonijiet fil-konfront tar-rikorrenti. Dak li dejjem qalet lesponenti kienet il-verita’ u għandha x-xhieda li jikkonfermaw dak li dejjem
sostniet hi;
(q) illi l-esponenti qatt ma allegat li r-rikorrenti kellha xi flus minn dawk li omm ilkontendenti għaddiet lill-esponenti għall-kura ta’ ħuha Philip. Anzi kienet l-istess
rikorrenti li bdiet tallega li l-esponenti użat dawn il-flus għall-skopijiet oħra u
saħanistra l-istess rikorrenti għamlet rapport kontra l-esponenti mal-Pulizija.
Għalhekk il kontenut tat-tmintax (18)-il paragrafu huwa wkoll kontestat;
(r) Illi l-kontenut tad-dsatax (19)-il paragrafu huwa wkoll kontestat għaliex dan laħħar r-rikorrenti ma bagħtet l-ebda ittra fejn ressqet xi waħda mit-talbiet li
qegħdin jiġu proponuti f’dan ir-rikors ġuramentat;
(s) Illi per konsegwenza t-talbiet tar-rikorrenti Hilda Grech għandhom jiġu miċħuda
bl-ispejjeż kontra tagħha, salv li l-esponenti u r rikorrenti għandhom jkomplu
jieħdu ħsieb lil ħuhom Philip Rapa bl-istess modalita’ li qegħdin jagħmlu filpreżent u ċioe’ xahar ir-rikorrenti u xahar l-esponenti, biċ-change over tkun is-sbatax
(17)- il ġurnata ta’ kull xahar.
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Rat ir-Risposta ġuramentata tal-konvenuta l-avukat dottor Renata Farrugia nomine, li
permezz tagħha eċċepiet:
1. Illi l-esponenti taqbel mal-ewwel (1) u r-raba’ (4) talba imressqa mill-attriċi u dana
peress li l-esponenti nniffisha fil-kwalita’ tagħha ta’ kuratriċi permezz ta’ żewġt (2)
rikorsi ta’ nhar it-Tlieta, 31 ta’ Lulju 2018 intavolati quddiem il-Qorti tal-Maġistrati
(Għawdex), Ġurisdizzjoni Superjuri fis-Sezzjoni Volontarja resqet inter alia talbiet
simili għal dawk imsemmija. Vera kopja ta’ dawn ir-rikorsi qiegħdin jiġu hawn annessi
u mmarkati bħala Dok A u Dok B;
2. Illi mill-banda l-oħra l-esponenti ma taqbilx mal-mod kif ġiet intavolata l-kawża. Llattriċi kellha l-possibilita’ li qabel ma tipproċedi bil-kawża tressaq rikors f’dan is-sens
quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri (Sezzjoni
Volontarja), jew tinforma lil kuratriċi bil-ħsieb li tinfetaħ kawża, ħaġa li f’dan il-każ ma
saritx. Għalhekk l-esponenti toġġezzjona bis-sħiħ li hija għandha tbati xi tip ta’ spejjeż;
3. Illi fir-rigward tat-tieni (2) talba, sa fejn hija edotta mill-fatt l-esponenti ma jirriżultaliex
li l-attriċi xi darba kellha flejjes f’idejha appartenenti lil inabilitat Philip Rapa u tirriserva
kwaluque dritt jekk minn x’imkien jirriżulta mod ieħor;
4. Illi fir-rigward it-talbiet l-oħra, l-esponenti bħala kuratriċi tirrimetti ruħha għaddeċiżjoni tal-Onorabbli Qorti u mhux ser tidħol fi kwistjoni li jista’ jkun hemm bejn
iż-żewġt partijiet. Il-esponenti tħoss li ma huwiex fl-aħjar interess tal-inabilitat li
jkomplu jikbru l-kwistjonijiet ta’ bejniethom u dana fid-dawl li l-inabilitat jgħix xahar
ma’ waħda u xahar ma’ oħra. Jekk l-inabilitat jiġi bejn il-kunfitt tagħhom dan jista’ jiġi
affetwat ħafna;
5. Illi l-esponenti ma għandiex tbati spejjeż in konnessjoni ma’ din il-kawża u dan għarraġunijiet esposti;
6. Salvi eċċezzjonijiet oħra fil-fatt u fid-dritt.
Rat id-digriet tagħha tat-22 ta’ Novembru 2019 fejn ordnat l-allegazzjoni tal-atti tarRikors Numru 116/2016 quddiem din il-Qorti fil-Ġurisdizzjoni Volontarja Tagħha.
Rat id-digriet tagħha tat-13 ta’ Frar 2019 fejn ħalliet il-kawża għal-lum għas-sentenza dwar
l-eċċzzjonijiet preliminari tal-konvenuta Loreta Cutajar.
Semgħet it-trattazzjoni tad-difensuri rispettivi tal-attriċi u ta’ l-istess konvenuta dwar
dawn l-eċċezzjonijiet.
Rat l-atti tal-kawża u ta’ dawk imsemmija quddiem il-Qorti Volontarja.
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Ikkunsidrat:
Illi permezz ta’ din il-kawża l-attriċi qegħdha tagħmel diversi talbiet in konnessjoni malkura li hija u oħtha l-konvenuta Loreta Cutajar jagħtu lil ħuhom inabilitat Philip Rapa u
l-amministrazzjoni tal-beni tiegħu. Bi ftehim bejn dawn iż-żewġt aħwa, l-inabilitat
jirrisjedi xahar għand waħda minnhom u x-xahar ta’ wara għand l-oħra. Imma minn meta
mietet ommhom, inqalgħu diversi diverġenzi bejniethom, u saħansitra fuq talba tat-Tabib
Prinċipali tal-Gvern infethu proċeduri quddiem din il-Qorti fil-Gurisdizjzoni Volontarja
Tagħha li għadhom pendenti, u ġiet anke nominata l-konvenuta l-oħra dottor Renata
Farrugia bħala kuratriċi proviżorja tiegħu.1
Din is-sentenza titratta biss iż-żewġ eċċezzjonijiet preliminari mressqa mill-konvenuta
Loreta Cutajar.
Permezz tal-ewwel eċċezzjoni tagħha l-konvenuta Cutajar targumenta li l-attriċi kienet
tenħtieġ l-awtorizzazzjoni tal-Qorti fil-Ġurisdizzjoni Volantarja Tagħha biex tipproċedi
b’din il-kawża, ħaġa li huwa ammess li ma ntalbitx. Pero’ billi, kif ġia’ ingħad, l-proċeduri
quddiem dik il-Qorti ma ġewx inizjalati mill-attriċi u din lanqas hija l-kuratriċi talinkapaċitat imsemmi, mhux il-każ li l-attriċi kellha titlob xi awtorizzazzjoni minn dik ilQorti biex tkun tista’ tipproċedi b’din il-kawża. Anzi dik il-Qorti rrikonoxxiet li ġiet
intavolata l-kawża presenti, tant li ddeċidiet illi tastjeni milli tieħu ċerti deċiżjonijiet dwar
il-kurazija biex ma jiġux ippreġudikati t-talbiet attriċi f’din il-kawża.2 Din l-eċċezzjoni sejra
tiġi għalhekk miċħuda.
It-tieni eċċezzjoni tal-konveuta Loreta Cutajar tirrigwarda l-intempestivita’ tal-azzjoni talattriċi, in vista tal-proċeduri ġia’ pendenti quddiem il-Qorti fil-Ġurisdizzjoni Volontarja
Tagħha u r-repetizzjoni ta’ talbiet simili li ġia’ saru quddiem dik il-Qorti. Jiġi nnotat pero’
li din il-kawża ġiet intavolata fis-16 ta’ Lulju 2018, mentri t-talbiet fl-atti tar-Rikors Numru
116/2016 biex il-kuratriċi proviżorja tingħata rendikont mill-aħwa tal-inkapaċitat,
partijjiet f’din il-kawża, sabiex din tkun f’posizzjoni tiffissalhom somma xierqa għallħtiġijiet tal-inkapaċitat matul iż-żmien li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebu, saru biss ħmistaxil ġurnata wara, u ċioe’ fil-31 ta’ Lulju 2018. L-attriċi żgur ma tistax tiġi attribwita bid-don
tal-profezija biex setgħet tkun taf minn qabel x’kien sejjer jiġri wara li ppresentat il-kawża
tagħha, iżjed u iżjed meta l-kuratriċi kienet għadha ma aġġixxiet f’dan ir-rigward minkejja
li kienet ilha nominata sa mit-8 ta’ Novembru 2016.3 Terġa’ f’din il-kawża qegħdin isiru
talbiet oħra, x’aktarx kontenzjuzi fin-natura tagħhom, li għadhom ma ġewx indirizzati
mill-Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja. Anzi b’mod prudenti dik il-Qorti għażlet li ma
Ara atti tar-Rikors Nru 116/2016 quddiem dik il-Qorti
Ara digriet ta’ dik il-Qorti tas-17 ta’ Ottubru 2019 fl-atti tar-Rikors Nru. 116/2016
3 Ara digriet tan-nomina a fol. 9 tar-Rikors N ru. 116/2016
1
2
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tippronunzjax ruħha dwarhom biex ma jiġux ippreġudikati dawn it-talbiet.4 Din leċċezzjoni wkoll, għalhekk, ma timmeritax li tiġi milqugħa.
Għaldaqstant tiddeċidi dwar iż-żewġ eċċezzjonijiet preliminari tal-konvenuta Loreta
Cutajar billi tiċħadhom, u tħalli l-kawża għal kontinwazzjoni fuq il-mertu.
L-ispejjeż jibqgħu riservati.

(ft) Paul Coppini
Maġistrat
(ft) Silvio Xerri
D/Reġistratur

Vera Kopja

Għar-Reġistratur
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