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Rikors Maħluf Numru 793/2017 LM
Catherine Seager (KI 687233M)
vs.
Bank of Valletta plc (C 2833)

Il-Qorti,
Rat ir-Rikors Maħluf ippreżentat fl-1 ta’ Settembru, 2017 mill-attriċi Catherine
Seager (K.I. 687233M) (minn issa ’l quddiem “l-attriċi”), u maħluf minnha
stess, li jgħid kif ġej:
Illi fil-15 ta’ Lulju, 2016 marret fil-branch tas-soċjetà konvenuta fi 38, Labour
Avenue, Naxxar u meta kienet dieħla waqgħet mal-art minħabba tapit li ma kienx
f’postu u ma kienx adegwat sabiex jintuża f’post pubbliku bħal ma hu bank;
Illi bħala konsegwenza l-attriċi kienet kisret il-parti t’isfel ta’ saqajha leminija li
kienet tfisser li għamlet żmien l-isptar. Għaddiet minn operazzjoni taħt general
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anaesthetic. Waqt li kienet l-Isptar Mater Dei ħadet infezzjoni u żviluppat
f’kundizzjoni imsejħa Herpes Zostu;
Illi qabel l-inċident hawn fuq imsemmi l-attriċi kienet attiva ħafna u kienet toħroġ
kuljum u kienet tagħmel il-qadi tagħha;
Illi mill-inċident ’l hawn tilfet l-indipendenza tagħha u għandha bżonn l-għajnuna
kostanti, l-aktar tat-tifel tagħha Mark Seager. Għal Mark Seager kellu jitlef offerti
ta’ xogħol u b’hekk telf ta’ qligħ.
Tgħid is-soċjetà konvenuta għaliex:
1) M’għandhiex tkun dikjarata responsabbli għall-inċident tal-15 ta’ Lulju, 2016
fi 38, Labour Avenue, Naxxar;
2) M’għandhiex tillikwida d-danni b’mod speċjali d-damnum emergens bħala
konsegwenza tal-inċident tal-15 ta’ Lulju, 2016 fi 38, Labour Avenue, Naxxar;
3) M’għandhiex tkun ordnata li tħallas lill-attriċi d-danni hekk likwidati.

Rat ir-Risposta Maħlufa tas-soċjetà konvenuta Bank of Valletta p.l.c. (C2833)
(minn issa ’l quddiem “is-soċjetà konvenuta”), li ġiet ippreżentata fis-6 ta’
Ottubru, 2017, u maħlufa minn Johanna Bartolo (K.I. 125969M) debitament
awtorizzata, li biha eċċepiet:
1. Illi mhux minnu, illi l-inċident imsemmi tal-15 ta’ Lulju, 2016, f’38, Labour Avenue,
Naxxar, seħħ minħabba xi tort jew imputazzjoni oħra addebitabbli lis-soċjetà
konvenuta;
2. Illi, subordinatament u mingħajr ebda preġudizzju, is-soċjetà konvenuta ma
kkawżat l-ebda danni lill-attriċi;
3. Illi, subordinatament u mingħajr ebda preġudizzju, is-soċjetà konvenuta ma
kienet bl-ebda mod negliġenti fl-operat tagħha u ma kkawżat l-ebda danni skont
il-liġi;

4. Illi, subordinatament u mingħajr ebda preġudizzju ma hemm l-ebda danni x’jiġu
likwidati favur l-attriċi, stante li mhux minnu illi l-attriċi sofriet xi danni a kawża
ta’ xi aġir jew nuqqas ta’ aġir tas-soċjetà attriċi;
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5. Illi, it-talbiet attriċi huma kollha infondati fil-fatt u fid-dritt, kif jiġi aħjar spjegat
waqt it-trattazzjoni tal-kawża u għalhekk għandhom jiġu kollha respinti.

Fatti:
1. Illi, dwar il-fatti kif esposti fil-premessi tar-Rikors Ġuramentat, dawn huma
kontestati u jekk l-attriċi trid issostni xi wieħed mill-fatti hemm imsemmija,
għandha ġġib il-prova skont il-liġi.
2. Illi, l-esponenti taf bil-fatti fuq imsemmija di scentia propria.

Rat l-atti kollha tal-kawża.

Rat id-dokumenti li ġew esebiti in atti.

Semgħet ix-xhieda prodotti mill-partijiet.
Rat il-verbal tal-udjenza tas-6 ta’ Frar, 2019 fejn il-partijiet ingħataw il-fakultà
li jippreżentaw noti ta’ sottomissjonijiet u fejn il-kawża tħalliet għal-lum għassentenza.
Rat in-noti ta’ sottomissjonijiet ippreżentati mill-partijiet.

Il-kwistjoni bejn il-partijiet
Parmezz tal-kawża odjerna l-attriċi talbet li tingħata d-danni mis-soċjetà
konvenuta wara li waqgħet meta hija u dieħla fil-fergħa tal-bank fin-Naxxar,
żelqet fuq tapit li kien proprju fid-daħla tal-fergħa, u konsegwenza ta’ dan hija
sofriet ksur f’saqajha. Minħabba dan il-ksur l-attriċi kellha tqatta’ xi żmien lPaġna 3 minn 22
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isptar wara intervent li kellu jsir fuqha sabiex jagħqad il-ksur, u
sussegwentement l-attriċi qabadha wkoll il-virus tal-herpes zoster, li hija
tallega li kien qabadha kawża tal-istress li għaddiet minnu minħabba f’dan linċident. L-attriċi tgħid li kawża ta’ dan l-inċident spiċċat tilfet l-indipendenza
tagħha, u għal perijodu ta’ tliet xhur hi kienet tiddependi fuq l-għajnuna u lassistenza ta’ binha Mark Seager li kien jieħu ħsiebha hu flok ma ingaġġat isservizzi ta’ carer.
Min-naħa tagħha s-soċjetà konvenuta ċaħdet li għandha xi forma ta’
responsabbilità għall-inċident mertu tal-kawża, jew li b’xi mod kienet
negliġenti fl-operat tagħha. Inoltre s-soċjetà konvenuta eċċepiet ukoll li hi ma
kkawżat l-ebda danni lill-attriċi u konsegwentement m’għandhiex tiġi
kkundannata tagħmel tajjeb għal xi danni li setgħu ġew sofferti minnha.

Provi u riżultanzi
Flimkien mar-rikors promutur, l-attriċi esebiet kopja ta’ ċertifikat mediku
maħruġ minn Dr Konrad Zammit1, li jgħid li l-attriċi ġiet milquta minn tip ta’
virus magħruf bħala herpes zoster, il-ħruq ta’ Sant’Antnin, li ħakimha lejn laħħar ta’ Lulju tas-sena 2016. Dr Zammit qal li din il-kundizzjoni ġiet ikkawżata
minn immunità baxxa konsegwenza ta’ avvenimenti stressanti. Ġiet esebita
wkoll kopja tal-case summary li nħarġet mar-rilaxx tal-attriċi mill-isptar2, fejn
jirriżulta li l-attriċi ġiet operata wara l-waqgħa mertu tal-kawża.
Permezz ta’ nota tad-9 ta’ Ottubru, 2017, l-attriċi ppreżentat għadd ta’
dokumenti fosthom irċevuti marbuta mal-kura li rċeviet konsegwenza tal1
2

A fol. 3 tal-proċess.
A fol. 5 tal-proċess.
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inċident inkwistjoni, kif ukoll sensiela ta’ ritratti li juru l-ġrieħi sostnuti minnha
minħabba l-inċident.3 L-attriċi esebiet kopja ta’ ittra li ġiet mibgħuta fil-21 ta’
Lulju 2016 minn Captain Ian D. Cosh lil binha Mark Seager, fejn ġie infurmat li
s-ship manager tal-MY Shaha qabel li hu jiġi ingaġġat fuq dan il-vapur bħala
inġinier, u ta’ dan ix-xogħol kien ser jitħallas bir-rata ta’ €150 kull jum.4
L-attriċi fl-affidavit tagħha qalet5 li meta seħħ l-inċident hija kellha 83 sena.
Qalet ukoll li qabel seħħ l-inċident hija kienet għadha attiva, tant hu hekk
kienet għadha toħroġ waħedha, issuq u kienet tħobb tissoċjalizza. Qalet li fil15 ta’ Lulju, 2016 hija marret fil-fergħa tal-Bank of Valletta tan-Naxxar sabiex
tiġbed xi flus, u hekk kif fetħilha l-bieb il-pulizija li kien hemm għassa malbank, hi żelqet fuq tapit li kien wara l-bieb u ġiet fuq ġenbha tal-lemin. L-attriċi
ddeskriviet dak li ġralha bħallikieku kienet żelqet fuq is-silġ, u żiedet tgħid li żżarbun li kellha f’saqajha dak il-ħin kien ċatt u kienet ilha tużah is-snin. L-attriċi
qalet li hi ma kienet qiegħda ssofri minn l-ebda debilità ta’ saħħa, tant hu hekk
li l-lejl ta’ qabel kienet għadha kemm waslet minn vaganza fl-Iskozja. Żiedet
tispjega li hekk kif waqgħet indunat li kienet kisret parti minn saqajha, u
minnufih marru jassistuha l-pulizija u l-impjegati tal-bank. L-attriċi qalet li dak
il-ħin hi kienet muġugħa ħafna, u l-impjegati tal-bank għamlu kuntatt mat-tifel
tagħha. Qalet li anki binha induna li kellha ksur f’saqajha, u minkejja l-uġigħ
ovvju li kienet qiegħda tħoss, l-impjegati tal-bank bdew jaraw x’ser jagħmlu
biex iċaqalquha ħalli fil-bank ikunu jistgħu jibqgħu deħlin il-klijenti. Żiedet
tgħid li wara xi ħin waslet l-ambulanza li wasslitha l-isptar, u t-tobba li
eżaminaw l-x-rays iddeċidew li jpoġġulha saqajha fil-ġibs u wara xi ħin
intbagħtet id-dar wara li ngħatat pilloli kontra l-uġigħ. L-attriċi kompliet tgħid
3

Dokumenti a fol. 21 et seq. tal-proċess.
A fol. 34 tal-proċess.
5
A fol. 98 tal-proċess.
4
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li wara xi ħin ġiet ikkuntattjata mill-isptar minħabba li xi tobba li kienu raw l-xrays tagħha kienu ddeċidew li jkun aħjar jekk hi tiġi operata u tiddaħħal pjanċa
f’saqajha minħabba l-biżgħa li jekk saqajha tinżamm fil-ġibs, l-attriċi ma terġax
timxi iżjed. Qalet li ftit tal-ħin wara marret ambulanza għaliha d-dar u millewwel ħaditha lejn it-teatru tal-operazzjonijiet sabiex isir l-intervent li kien
meħtieġ bil-loppju ġenerali. Żiedet tgħid li hi infurmat lit-tim mediku li xi snin
qabel kellha problemi ta’ saħħa wara li kienet ingħatat il-loppju ġenerali, iżda
minkejja dan it-tobba infurmawha li l-proċedura li kienet ser issir fuqha kienet
tirrikjedi loppju sħiħ. Kompliet tgħid li fit-22 ta’ Lulju, 2016 ħassitha ma tiflaħx
b’uġigħ f’sidirha u b’polz irregolari, u fil-ħamsa ta’ filgħodu binha sejjaħ lambulanza sabiex terġa’ tittieħed l-Isptar. Hemmhekk ġiet infurmata li kienet
qabditha infezzjoni, u nżammet l-Isptar għal xi 36 siegħa taħt osservazzjoni. Lattriċi qalet ukoll li meta ntbagħtet id-dar żviluppawlha kumplikazzjonijiet
oħra, u ġiet mgħarrfa li l-kundizzjoni li kellha kienet dik ta’ herpes zoster. Lattriċi spjegat kif dan l-inċident affettwalha ħajjitha tant li l-mobilità tagħha
ġiet limitata serjament, u għandha problema biex titla’ jew tinżel it-taraġ.
Kompliet tgħid li hi tiddependi fuq binha għal ħafna mill-affarijiet tal-ħajja ta’
kuljum, u saħansitra kellha tbiegħ il-karozza tagħha minħabba li ma tistax
issuqha aktar. Qalet li hi talbet lill-bank jiffinanzja x-xiri ta’ stair lift li għandu
jgħinha ttejjeb il-mobilità tagħha, u wara l-inċident binha Mark kellu jirrifjuta
ħafna offerti ta’ xogħol li kellu sabiex ikun jista’ jieħu ħsiebha. Qalet li hi
tippreferi tħallas lil binha milli timpjega carer.
Iben l-attriċi, Mark Seager fl-affidavit tiegħu qal6 li qabel l-inċident ommu
kienet mara indipendenti, tant hu hekk kienet issuq u toħroġ fuq bażi regolari,
6

A fol. 100 tal-proċess.
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u minkejja li dak iż-żmien hu kien jgħix magħha, huma t-tnejn kellhom ħajja
indipendenti minn xulxin. Spjega kif dakinhar tal-inċident tal-15 ta’ Lulju 2016,
hu kien wassal lil ommu fil-fergħa tal-Bank of Valletta fin-Naxxar, minħabba li
ommu kellha bżonn tiġbed xi flus, meta waqt li kien għadu qiegħed ifittex
parkeġġ irċieva telefonata mill-bank fejn ġie infurmat li ommu kienet
waqgħet. Ix-xhud qal li kif wasal il-bank sab lil ommu viċin id-daħla tal-bank,
b’għadd ta’ persuni qegħdin jassistuha, u qal li dak il-ħin hu sema’ lil ommu
tgħidilhom biex ma jkaxkruhiex mal-art huma u jressquha minn ħdejn id-daħla
tal-bank. Fil-fatt wara ftit ħin ommu tpoġġiet fuq siġġu u saqajha ġiet elevata
fuq dustbin. Ix-xhud żied jispjega li wara ftit ħin hu talab lill-manager tal-bank
iżomm il-footage mill-cameras tas-sigurtà, u dan min-naħa tiegħu wiegħdu li
kien ser jibgħatlu kopja tal-filmat, għalkemm ix-xhud żied jgħid li tali kopja
qatt ma waslet għandu. Ix-xhud qal li hu saq wara l-ambulanza u wara li ommu
ttieħdulha xi x-rays, kien ġie deċiż li saqajha kellha titpoġġa fil-ġibs, filwaqt li
ngħatat xi mediċina kontra l-uġigħ. Qal li l-ewwel mediċina li ngħatat
għamlitilha ħażin u kellha tinbidel. Żied jispjega li l-għada filgħodu, ommu
rċeviet telefonata fejn ġiet infurmata li xi tobba li kienu raw l-x-rays tagħha
ddeċidew li kellha tiġi operata u dan minħabba riskju li jekk saqajha tinżamm
fil-ġibs, ma terġax timxi iżjed. Qal li wara li sar l-intervent u ommu ntbagħtet
id-dar, hi bdiet tħossha ma tiflaħx, tant li bdiet taqta’ nifisha u tilmenta minn
uġigħ f’sidirha. Kompla jgħid li ommu reġgħet ittieħdet l-Isptar, u mit-testijiet
li sarulha ġie stabbilit li wara l-intervent li sar fuqha kienet qabditha infezzjoni.
Ix-xhud qal ukoll li wara xi jiem ommu ntbagħtet lura d-dar, fejn kompliet
tieħu trattament għall-infezzjoni li kienet qabditha. Żied jgħid li ommu
ddeterjorat ħafna wara l-inċident, tant li m’għadhiex indipendenti kif kienet
qabel, u hu jqatta’ ħafna ħin id-dar magħha. Qal ukoll li saret impossibbli
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għaliha li joħroġha mid-dar. Qal li hu pprefera li joqgħod id-dar idur b’ommu
milli jirritorna għax-xogħlu bħala inġinier marittimu, u dan minħabba li f’dan
ix-xogħol hu spiss ikollu jqatta’ tliet xhur fuq il-baħar, xi ħaġa li m’għadux jista’
jagħmel iżjed minħabba fil-qagħda li tinsab fiha ommu. Ix-xhud ikkonferma li lavukati ta’ ommu talbu lis-soċjetà konvenuta tiffinanzja x-xiri ta’ stairlift
sabiex ommu tiġi megħjuna tkun indipendenti, iżda min-negozjati li saru ma
jidhirx li l-bank konvenut kien aċċetta din il-proposta.
L-attriċi ppreżentat korrispondenza li ntbagħtet għan-nom tagħha lillKummissarju għall-Protezzjoni tad-Data minħabba li s-soċjetà konvenuta bdiet
tirrifjuta li tirrilaxxja filmati meħuda mill-cameras tas-sigurtà dakinhar li seħħ linċident għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data7, flimkien mar-risposta relattiva
mingħand il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data.8
Fl-udjenza tal-20 ta’ Novembru, 2017 il-Qorti ħatret lil Mr Frederick Zammit
Maempel bħala espert mediku sabiex wara li jeżamina lill-attriċi jirrelata dwar
il-konsegwenzi tal-inċident imsemmi fir-rikors maħluf fuq l-istat ta’ saħħa talattriċi u jekk konsegwenza tal-istess inċident l-attriċi ġarrbitx xi debilità
permanenti u f’liema grad.
Fl-udjenza tas-16 ta’ Frar, 2018 xehed Dr Alexander Miruzzi9, li qal li x-xogħol
tiegħu jikkonċerna s-sigurtà fil-bank, u spjega lill-Qorti li t-talba tal-attriċi
sabiex dettalji ta’ persuni li m’għandhom x’jaqsmu xejn mal-każ jiġu nebbjati
sabiex ma jkunux jintgħarfu, hi xi ħaġa li ma tistax issir minħabba li x-xogħol
tas-sigurtà huwa li tiġi kkonservata l-evidenza kif inhi. Ix-xhud qal li iżda jista’

7

A fol. 92 tal-proċess.
A fol. 104 tal-proċess.
9
A fol. 122 tal-proċess.
8
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jsir face blurring sabiex l-uċuħ tal-persuni li kienu preżenti l-bank fil-ħin li fih
seħħ l-inċident ma jibqgħux jintgħarfu. Ix-xhud esebixxa kopja tal-filmat10 li
ttieħed fil-inċident tal-attriċi, sal-ħin meta waslet l-ambulanza fuq il-post biex
tieħu lill-attriċi l-Isptar.
Ir-rapport tal-espert mediku Mr Frederick Zammit Maempel ġie ppreżentat
fil-31 ta’ Jannar, 2018. 11 Fir-rapport tiegħu l-espert mediku ġudizzjarju
kkonstatata skont dak li qaltlu l-attriċi, li l-inċident seħħ fil-15 ta’ Lulju, 2016
waqt li l-attriċi kienet dieħla l-fergħa tal-Bank of Valletta tan-Naxxar, meta
żelqet fuq tapit u hi u taqa’ mal-art inbarmet b’mod li ġiet fuq ġenbha.
Konsegwenza ta’ din il-waqgħa l-attriċi sofriet ksur u wara xi ġranet ġie deċiż li
jkun aħjar jekk tiġi operata sabiex issirilha pjanċa bil-viti. L-espert mediku
spjega xi ġralha l-attriċi wara l-operazzjoni, fejn wara xi jiem din żviluppat ilvirus tal-herpes zoster, ossija l-ħruq ta’ Sant Antnin, li affettwalha nerv fuq ilqadd ta’ żaqqha. Mr Zammit Maempel ikkonstatata li wara li l-attriċi għamlet
sitt ġimgħat fil-ġibs, kellha tattendi għal sessjonijiet tal-fiżjoterapija, u bdiet
timxi bil-krozzi madwar erba’ xhur wara l-inċident. Konsegwenza tal-inċident,
l-attriċi għadha tħoss uġigħ kontinwu fl-għaksa tal-lemin, tant hu hekk kellha
tieqaf issuq u tbati ħafna meta timxi fit-tul jew titla’ taraġ. L-espert mediku Mr
Frederick Zammit Maempel ikkonluda r-rapport tiegħu b’dan il-mod:
“Jiena eżaminajt lis-Sinjura Catherine Seager 18-il xahar wara l-inċident. Hija
ġarrbet ksur tal-għaksa leminija li kien trattat b’operazzjoni u llum jinstab
magħqud f’pożizzjoni anatomika. Dan il-ksur ħalla kemmxejn restrizzjoni f’xi
movimenti tal-ġog, meta komparat ma’ tax-xellug. Il-‘hammertoe deformity’ fisswaba (mhux is-saba’ l-kbir) tal-lemin, li hija preżenti fuq l-ewwel x-ray li ttieħed
meta waslet l-Isptar, u li tidher anki fis-swaba’ tax-xellug, mhix riżultat tal-inċident
u ssir aktar komuni aktar ma wieħed jixjieħ. B’konklużjoni, is-Sinjura Catherine
10
11

A fol. 125 tal-proċess.
A fol. 127 tal-proċess.
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Seager għandha diżabilità permanenti stmata ta’ 2% (tnejn fil-mija) bħala riżultat
tal-inċident ta’ Lulju 2016.”

Fl-udjenza tal-21 ta’ Mejju 2018 xehed Joseph Ricca12, li dakinhar li seħħ linċident tal-attriċi kien branch manager fil-fergħa li s-soċjetà konvenuta
għandha n-Naxxar. Qal li dakinhar li seħħ l-inċident inkwistjoni hu kien
qiegħed fl-uffiċċju tiegħu fl-ewwel sular, meta sema’ kommozzjoni. Qal li linċident seħħ fil-ground floor hekk kif wieħed jidħol mit-tieni bieb tas-sigurtà,
u meta ra x’kien għaddej mill-camera tas-sigurtà li kellu fl-uffiċċju tiegħu, niżel
isfel sabiex jara x’kien ġara fejn sab lill-attriċi b’saqajha mtella’ fuq siġġu blgħaksa minfuħa. Qal li hu baqa’ mal-attriċi sa xħin ġiet l-ambulanza biex
ħaditha l-isptar. Ix-xhud qal li l-attriċi żelqet f’tapit li kien hemm fid-daħla talbank. Qal li l-bank għandu dipartiment inkarigat mis-saħħa u s-sigurtà, u ttapit li waqgħet fih l-attriċi kien tapit ordinarju, bħal dawk li wieħed isib
bħalhom fid-djar. Żied jispjega li l-bank m’għandux speċifikazzjonijiet dwar ittwapet li jintużaw mill-bank. Ix-xhud qal li meta tinħass il-ħtieġa ta’ tapit,
kulma jsir hu li xi ħadd mill-uffiċjali tal-bank imur f’ħanut u jixtri tapit kif jixtieq
hu. Qal li wara li seħħ dan l-inċident ir-risk officer tal-bank kien ifakkarhom
ibiddlu t-twapet b’mod frekwenti. Qal li t-tapit inbidel wara l-inċident,
għalkemm ma ftakarx wara kemm żmien kien inbidel. Ix-xhud qal ukoll li
kemm kien ilu branch manager hu, qatt ma kien hemm inċident simili għal dak
odjern fejn xi ħadd waqa’ f’tapit.
Fl-udjenza tal-21 ta’ Mejju, 2018 xehed Alfred Debattista, manager health
and safety13 tas-soċjetà konvenuta, li qal li hemm guidelines dwar is-sigurtà filbank b’mod ġenerali. Żied jgħid li l-bank iħoss li fl-entratura tal-fergħat tiegħu
12
13
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għandu jkun hemm tapit bl-istess mod kif wieħed isib tapit fid-dar. Qal li skont
il-linji gwida, tapit għandu jkun anti-slip u bir-rubber minn taħt, u t-tapit
inkwistjoni fil-fatt hekk kien. Ix-xhud qal li wara li seħħ l-inċident mertu talkawża, hu kien ta parir lill-branch manager sabiex ineħħi t-tapit mill-entratura
sabiex kemm jista’ jkun jonqos ir-riskju għas-saħħa u s-sigurtà fil-bank. Qal
iżda li l-kelma tiegħu fir-rigward setgħet ma kinitx waħda finali, u d-deċiżjoni
aħħarija tittieħed mill-branch manager. Hu spjega dak li ġara min-naħa tiegħu
b’dan il-mod:
“It-tapit rajnieh, eżaminajnieh, eżaminah il-kollega tiegħi, it-tapit it was not worn
out, kien rubber, it was a normal door mat, kien għall-funzjoni tiegħu, kien tapit
biex inti wieħed jimsaħ saqajh fuqu.”

Fl-udjenza tal-5 ta’ Ottubru, 2018 xehed l-ex-PS 977 Joseph Zammit14, li
dakinhar li seħħ l-inċident inkwistjoni kien għassa mal-fergħa tal-bank tanNaxxar. Ix-xhud spjega kif waqt li kien għassa mal-bieb tal-bank, daħlet mara u
hekk kif għaddiet minn ħdejh, raha taqa’. Qal li l-art fil-fergħa tal-bank tanNaxxar kienet tal-madum ileqq, u t-tapit inkwistjoni kien wieħed komunement
magħruf bħala ‘magic carpet’, tapit komuni milli jintużaw fid-djar. Qal li wara
l-inċident dan it-tapit inbidel, u floku tpoġġa wieħed itqal. Żied jgħid li t-tapit
inkwistjoni spiss kien jiġi mċaqlaq min-nies li jżuru l-bank, u hu kien joqgħod
jirranġah sabiex jassigura li dan jibqa’ viċin il-bieb. Kompla jispjega li t-tapit ma
kienx wieħed li faċli jibqa’ mwaħħal mal-art, u qal li kien hemm drabi meta hu
stess ġibed l-attenzjoni tar-receptionist li t-tapit inkwistjoni seta’ jkun ta’ xkiel
speċjalment għall-anzjani. Ix-xhud qal li hu jiftakar li l-attriċi bdiet tgħid li
żelqet fit-tapit, u dak il-ħin dehret li kienet muġugħa, tant hu hekk li anki
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sieqha bdiet tintefaħ. Ix-xhud speċifika li hu spiss kien jirranġa dan it-tapit
b’saqajh biex jerġa’ jiġbdu lejn il-bieb fejn suppost kellu jkun.
Fl-udjenza tat-2 ta’ Novembru, 2018 xehed iben l-attriċi Mark Seager15, li
kkonferma li qabel seħħ dan l-inċident, ommu kienet mara indipendenti. Ixxhud qal li meta seħħ l-inċident inkwistjoni hu kien appena ser jibda jaħdem
bħala marine engineer, u l-aħħar li għamel xogħol simili kien f’Jannar ta’ dik issena, u spjega li xogħol bħal tiegħu huwa wieħed staġjonali. Qal li fil-perijodu
wara l-inċident, ommu ħallsitu is-somma ta’ għaxart elef Euro (€10,000) talli
kien jieħu ħsiebha. Ix-xhud qal li hu ma ddikjarax dan id-dħul, u żied jispjega li
hu kien ġabar quotations mingħand diversi kumpanniji li jipprovdu servizzi ta’
carer, u kien ikkonstatata li kellu jingaġġa carer biex tieħu ħsieb lil ommu, kien
ser kien ser ikollu jħallasha bejn għoxrin u ħamsa u għoxrin elf Euro għal dawk
it-tliet xhur. Ix-xhud spjega li għal perijodu ta’ tliet xhur ommu kienet
tiddependi fuqu anki għall-aktar bżonnijiet bażiċi tagħha, sitwazzjoni din li
kienet ferm differenti mill-ħajja li kienet imdorrija tgħix qabel l-inċident.
Fl-udjenza tat-28 ta’ Novembru, 2018 sar il-kontroeżami tax-xhud Joseph
Ricca16, li qal li fil-ħin meta seħħ l-inċident, hu kien qiegħed jassisti klijent fluffiċċju tiegħu, u meta spiċċa minn miegħu segwa x’kien qiegħed jiġri fis-sular
ta’ isfel mill-cameras tas-sigurtà li kellu fl-uffiċċju. Qal li meta niżel isfel biex
jara x’kien ġara, l-uffiċjali tal-bank kienu laħqu ċemplu għall-ambulanza. Ixxhud qal li l-attriċi kienet liebsa karkur li ma joffrix sapport lis-sieq, iżda kien
jgħatti l-parti ta’ quddiem tas-swaba’ biss, u dan il-karkur kellu ftit takkuna. Ixxhud qal li xi jiem wara l-inċident kien mar ikellmu iben l-attriċi, li kien
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infurmah li wara l-inċident ommu kellha tagħmel xi alterazzjonijiet fid-dar u li
hu kien telaq mix-xogħol minħabba li kien hemm il-bżonn li jieħu ħsiebha. Qal
li dakinhar hu kien informa lit-tifel tal-attriċi li kien hemm dipartiment apposta
fil-bank li jieħu ħsieb dawn l-affarijiet. Ix-xhud qal li la qabel u lanqas wara linċident ma kellu xi rapporti dwar it-tapit inkwistjoni, u dan it-tapit kien
jinbidel meta jiqdiem, skont il-ħtieġa. Għad-domandi tal-avukat difensur talattriċi, ix-xhud qal illi fil-laqgħa li kellu mat-tifel tal-attriċi, dan kien talbu kopja
tal-filmati tas-sigurtà u qal li mhux minnu li hu kien qallu biex iħalli ftit tażżmien u dawn kellhom jingħatawlu, minħabba li tali filmati jinġabru f’post
ċentralizzat. Ix-xhud qal li fiż-żmien meta kien inkarigat mill-fergħa tal-bank
tan-Naxxar, ħadd qatt ma qallu li dan it-tapit kien wasal biex jinbidel, jew li
kien ta’ periklu għall-persuni li jmorru l-bank.
Il-kontroeżami tal-attriċi sar fil-25 ta’ Jannar, 201917, li qalet li hija kienet
marret il-bank inkwistjoni madwar xahar qabel seħħ l-inċident. Qalet li ma
setgħetx tiftakar jekk it-tapit inkwistjoni kienx fil-post meta kienet marret ilbank l-ewwel darba. L-attriċi qalet li dakinhar tal-inċident hija kienet liebsa tip
ta’ karkur. Qalet ukoll li fil-ħin meta seħħ l-inċident hija kienet konxja minn
dak kollu li kien qiegħed jiġri, u qabel l-inċident hi ma kellha l-ebda problemi
ta’ saħħa. Qalet li l-infezzjoni li qabditha kienet konsegwenza tal-fatt li hi
ddaħħlet l-isptar. Qalet li wara l-inċident hi ma baqgħetx toħroġ, u ma
baqgħetx persuna attiva bħalma kienet qabel, tant hu hekk li anki biex tmur
għall-appuntamenti mediċi, hija titwassal b’ambulanza.

17

A fol. 199 tal-proċess.

Paġna 13 minn 22
Qrati tal-Ġustizzja

Rikors Maħluf Nru 793/2017 LM

Konsiderazzjonijiet legali
Fl-ewwel lok il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tevalwa l-provi kollha miġjuba
quddiemha sabiex tistabbilixxi jekk is-soċjetà konvenuta għandhiex tinżamm
responsabbli għad-danni sofferti mill-attriċi b’konsegwenza tal-waqgħa
tagħha fit-tapit inkwistjoni. Jirriżulta li dik li kellha tkun qadja tal-attriċi filbank, spiċċat inbidlet f’inċident wara li hija u dieħla fil-fergħa tal-bank l-attriċi
żelqet f’tapit li kien hemm mad-daħla tal-fergħa inkwistjoni, bir-riżultat li
kisret saqajha, u kellhom isirulha xi interventi li anki wasslu għal
kumplikazzjonijiet ulterjuri għal saħħet l-attriċi, li meta seħħ l-inċident kellha letà ta’ tlieta u tmenin sena. L-attriċi u binha t-tnejn xehdu kif sal-mument talinċident, l-attriċi kienet mara indipendenti, tant li kienet għadha ssuq u
minkejja li binha kien jgħix magħha, huma kellhom ħajja indipendenti minn ta’
xulxin.
Il-Qorti semgħet ix-xhieda ta’ Joseph Ricca, il-manager tal-fergħa tan-Naxxar
tal-bank konvenut, li qal li l-inċident inkwistjoni kien l-ewwel wieħed tax-xorta
tiegħu, u sa fejn jaf hu ma kien hemm l-ebda klijent ieħor tal-bank konvenut li
waqa’ f’dan it-tapit. Kemm Joseph Ricca, il-branch manager, kif ukoll il-pulizija
li kien għassa mal-bank fil-ħin meta seħħ l-inċident, it-tnejn xehdu li t-tapit
inkwistjoni kien dak li komunement jissejjaħ magic carpet, li hu tapit ħafif bħal
dawk li wieħed isib fid-djar. Il-Qorti kkunsidrat dak li qal ix-xhud Alfred
Debattista, il-persuna inkarigata mis-sigurtà fil-fergħat tal-bank konvenut, li
qal li wara li seħħ dan l-inċident kien ġie rakkomandat li dan it-tapit jitneħħa
sabiex jitnaqqas ir-riskju kemm għall-ħaddiema kif ukoll għall-klijenti tal-bank.
Mill-provi jirriżulta li t-tapit inkwistjoni ma kienx it-tapit ideali biex jitpoġġa flentratura ta’ post pubbliku bħalma huwa fergħa ta’ bank, li jintuża minn mijiet
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ta’ persuni ta’ kuljum. It-tapit inkwistjoni tant kien ħafif li l-pulizija għassa malbank kien jirranġah u jqegħdu f’postu fid-daħla tal-bank diversi drabi matul ilġurnata tax-xogħol tiegħu, minħabba li bil-passi tan-nies dan kien jiċċaqlaq.
Il-Qorti kkonsidrat dan kollu fid-dawl tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi
Ċivili, u tikkonkludi li l-bank konvenut kellu l-obbligu li jassigura li l-ebda
għamara, apparat jew oġġett użat fil-bank ma jkun ta’ periklu, la għallħaddiema tiegħu u lanqas għall-klijenti li jiffrekwentaw il-fergħa tal-bank
inkwistjoni. Tqis li f’post pubbliku li, kif ġustament intqal mill-attriċi fin-nota
ta’ sottomissjonijiet tagħha, ta’ kuljum imorru diversi klijenti li l-maġġjor parti
tagħhom huma anzjani sabiex jagħmlu l-qadi tagħhom, kellu jkun hemm livell
akbar ta’ diliġenza u prudenza sabiex jiġu evitati inċidenti bħal dak mertu talkawża. Wieħed ma jridx livell ta’ ħsieb profond jew livell ta’ diliġenza
straordinarja biex jasal għall-konklużjoni li tapit ħafif li ma jeħilx sew mal-art
f’post li jintuża minn daqstant persuni kuljum, ma kienx ideali biex jitpoġġa
fid-daħla ta’ fergħa ta’ bank. Lanqas ma jista’ jintqal li dak li seħħ ma kienx
prevedibbli, anzi t-twissijiet ta’ Joseph Zammit, l-pulizija li spiss kien ikun
għassa mal-bieb tal-fergħa tal-bank konvenut, jirriżulta li kien ilhom isiru, tant
li dan xehed li hu ta’ spiss kien jiġbed l-attenzjoni tar-receptionist li t-tapit kien
jiċċaqlaq bis-saqajn u li hu kien ikollu diversi drabi matul il-ġurnata jirranġah
biex jerġa’ iġibu fin-nofs lejn il-bieb. Dan ix-xhud qal ukoll li mhux l-ewwel
darba li daħal xi ħadd u jċaqilqu b’saqajh jew ġieli kien ikun hemm min ikun ħa
jaqa’ fih, għax it-tapit kien ta’ materjal ħafif illi kif kont tolqtu b’sieqek, kien
jimxi faċilment. Għal dawn ir-raġunijiet hija l-fehma kkunsidrata tal-Qorti li ssoċjetà konvenuta għandha tinżamm responsabbli għad-danni sofferti millattriċi, stante li l-inċident mertu tal-kawża seħħ unikament minħabba n-
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negliġenza u l-imprudenza tas-soċjetà konvenuta, liema inċident bi ftit
attenzjoni u ħsieb seta’ faċilment jiġi evitat.
Hekk

stabbilita

r-responsabbilità

tas-soċjetà

konvenut

għall-inċident

inkwistjoni, il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tillikwida d-danni sofferti mill-attriċi.

Damnum Emergens:
L-attriċi esebiet għadd ta’ irċevuti b’rabta ma’ spejjeż li hija ħtiġilha tagħmel
konsegwenza tal-inċident li għaddiet minnu. Il-Qorti sejra tagħmel elenku ta’
dawn l-irċevuti in vista tal-fatt li ġew ippreżentati irċevuti għax-xiri ta’ oġġetti
li l-Qorti tqis li ma intużawx bħala parti mill-kura jew mit-trattamenti li l-attriċi
kienet teħtieġ wara l-inċident inkwistjoni. L-ispejjeż li l-Qorti tħoss li għandha
tagħmel tajjeb għalihom is-soċjetà konvenuta huma €91.02 (Iklin Pharmacy)18,
€18.10 u €48.40 (Tat-Tarġa Pharmacy)19, €48.42 (Brown’s Chemists)20, €64.47
(Iklin Pharmacy) 21,

€45.50 (Iklin Pharmacy) 22, €45.50 (Iklin Pharmacy) 23 ,

€45.50 (Iklin Pharmacy)24, €1.60 (Medical Imaging Mater Dei)25, €42.98 (Iklin
Pharmacy)26, €67 (Iklin Pharmacy)27, €18.94 (Iklin Pharmacy)28, €21.49 (Iklin
Pharmacy)29, €8.20 (Iklin Pharmacy)30, €69 (Iklin Pharmacy)31, €3.77 (San
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28
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Gaetan Pharmacy)32, €17.50 (JB Stores)33, €53.10 (Iklin Pharmacy) li minnhom
ser jitnaqqsu €2.98 għax-xiri ta’ xkupilja tas-snien34, €42.02 (Iklin Pharmacy)35,
€45.50 (Iklin Pharmacy) 36 , €24.85 (Iklin Pharmacy) 37 , u €11.40 (Iklin
Pharmacy)38, sabiex b’hekk it-total ta’ spejjeż attwalment minfuqa b’rabta
mal-kura tal-attriċi jammontaw għal €831.28. F’dan ir-rigward il-Qorti ma
kkonsidratx l-irċevuti a fol. 39 u a fol. 41 tal-proċess minħabba li ma jirriżultax
li dawn huma irċevuti għax-xiri ta’ oġġetti direttament relatati mal-kura talattriċi.
L-attriċi ressqet ukoll pretensjoni għar-rifużjoni lilha tas-somma ta’ għaxart
elef Euro (€10,000), allegatament imħallsa minnha lil binha Mark Seager
sabiex idur biha fit-tliet xhur li fihom hija kienet teħtieġ kura u assistenza
b’mod kontinwu konsegwenza tal-inċident inkwistjoni. Fost il-provi prodotti
mill-attriċi ġew esebiti diversi emails bi quotations maħruġa minn kumpanniji
li jipprovdu servizzi ta’ carers fid-djar, kif ukoll irċevuta għas-somma ta’
għaxart elef Euro (€10,000) li mhux ċar min ħariġha jew minn min hi
ffirmata39, għalkemm ġie spjegat li dan hu l-ammont imħallas mill-attriċi lil
binha talli dar biha. Il-Qorti kkonsidrat li fiż-żmien meta seħħ l-inċident
inkwistjoni, iben l-attriċi Mark Seager kien jgħix fl-istess dar magħha, u dak iżżmien ma kienx qiegħed jaħdem, minkejja li hu qal li x-xogħol tiegħu hu
staġjonali u ppreżenta ittra ffirmata mill-kaptan ta’ vapur li permezz tagħha
saritlu offerta ta’ impjieg bil-ħlas ta’ €150 kull ġurnata ta’ xogħol, liema xogħol
jidher li huwa rrifjuta sabiex ikun jista’ jieħu ħsieb lil ommu wara l-inċident li
32
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A fol. 49 tal-proċess.
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kellha. In vista tal-fatt li l-attriċi kienet teħtieġ għajnuna fuq bażi kontinwa
wara l-iniċident għal perijodu inizjali ta’ tliet xhur, il-Qorti qiegħda tillikwida lammont ta’ għaxart elef Euro (€10,000) bħala danni materjali peress li kif
qalet l-attriċi stess, li kieku kellha tingaġġa s-servizzi ta’ carer sabiex tieħu
ħsiebha, kien ser ikollha tħallas ferm aktar mill-ammont ta’ għaxart elef Euro
(€10,000) li ħallset lil binha biex idur biha.

Lucrum Cessans:
F’sentenza fl-ismijiet Emmeline Cini vs. Antione Cachia40, intqal:
“Għalhekk il-Qorti għandha l-obbligu li teżamina t-telf ta’ qligħ futur minħabba linkapaċità, it-telf ta’ paga jew qligħ ieħor attwali li jinkorri fih id-danneġġjat; u dak
it-telf ta’ qligħ futur, ossia lucrum cessans, li d-danneġġjat ikun prekluż li
jużufruwixxi minnu minħabba l-event sinistru kawża tal-għemil dirett taddanneġġjant.”

Fis-sistema legali tagħna il-kwantifikazzjoni tad-danni hija dejjem fiddiskrezzjoni tal-ġudikant, u għalkemm hi regolata minn ċerti prinċipji, dawn
mhumiex assoluti. F’deċiżjoni mogħtija minn din il-Qorti diversament
presjeduta fis-27 ta’ April, 2005, fl-ismijiet Paul Debono vs. Malta Drydocks41,
intqal illi:
“Id-determinazzjoni tal-kwantum tar-riżarċiment hi ċertament fis-sistema legali
tagħna spirata mir-regola stabbilita fl-artikolu 1045 tal-Kodiċi Ċivili. Fir-rigward tallucrum cessans dan jinvolvi telf ta’ qliegħ futur minħabba l-inkapaċità. Il-liġi
imbagħad tħalli fid-diskrezzjoni tal-Qorti biex, valjati ċ-ċirkostanzi tal-każ, ix-xorta
u grad ta’ inkapaċità, u l-kondizzjoni tal-parti danneġġjata tistabbilixxi s-somma
riżarċitorja. Innegabilment, però, il-metodu ta’ din il-valutazzjoni tad-dannu lill40
41

P.A., 18.02.2013.
P.A., 27.04.2005.
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persuna minn dejjem ikkostitwiet il-problema l-aktar spinuża, kif hekk jirriżulta
minn sempliċi raffront tad-diversi deċiżjonijiet in materja.”

Il-Qorti kkonsidrat li fiż-żmien meta seħħ l-inċident inkwistjoni l-attriċi kellha
83 sena, u għalhekk ma kinitx impjegata bi qligħ. Dan ma jfissirx iżda li l-attriċi
m’għandhiex tirċievi kumpens għal telf ta’ qligħ futur li hi setgħet tagħmel
minħabba fid-debilità permanenti sofferta minnha, li ġie stabbilit mill-espert
mediku Mr Frederick Zammit Maempel li hija ta’ 2%. F’deċiżjoni fl-ismijiet
Mary Farrugia vs. Agnes Borg et42 intqal illi:
“Ma hemmx kontestazzjoni bejn il-partijiet illi l-attriċi għalkemm mara tad-dar u
nonostante li ma tipperċepixxix paga mingħand datur tax-xogħol uffiċjali, hija
xorta hija intitolata għal kumpens ta’ telf ta’ qliegħ. Dan huwa prinċipju ben
stabbilit fil-ġurisprudenza tagħna kurrenti u ċioe għalkemm mara miżżewġa ma
kellhiex impjieg fiż-żmien tal-korriment, xorta jistħoqqilha tingħata kumpens
adegwat għall-ġrieħi sofferti minnha fl-inċident dannuż siccome llum huwa
ġustament meqjus illi x-xogħol ta’ mara tad-dar jista’ jissarraf f’ħidma ekonomika,
għalhekk illum huwa paragonat ma’ impjieg bi qliegħ effettiv.”

Għall-finijiet ta’ din il-komputazzjoni, il-Qorti ser tkun qiegħda taħdem fuq ilpaga minima nazzjonali għas-sena 2016, is-sena li fiha seħħ l-inċident, li kienet
tammonta għal €8,736.52 li minnhom iridu jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet tasSigurtà Soċjali sabiex b’hekk id-dħul nett ta’ persuna impjegata bil-paga
minima nazzjonali fl-2016 kien ta’ €7,862.87. Il-paga minima nazzjonali għassena 2016 trid tiġi aġġustata abbażi tal-għoli tal-ħajja43 għall-perijodu kollu talmultiplier, li għal persuni li jkunu laħqu l-età tal-irtirar hu aċċettat li għandu
jkun ta’ 5, sabiex b’hekk id-dħul bażiku li ser tkun qiegħda taħdem fuqu l-Qorti
42

P.A., 24.10.2016.
F’sentenza tal-Qorti tal-Appell fid-19.05.2000 fl-ismijiet Joseph Galea vs. Charles Fenech pro et noe, il-Qorti qalet illi:
“Meta d-danni jirrappreżentaw kumpens għal telf futur, il-Qorti trid tieħu in konsiderazzjoni l-effetti li l-inflazzjoni jkollha
fuq l-introjtu perċepit fid-data tal-inċident proġettat fuq firxa ta’ snin magħżula bħala l-multiplier.” Bħala rata ta’
inflazzjoni annwali qed tittieħed ir-rata ta’ 0.96%, li hija r-rata medja tal-inflazzjoni f’dawn l-aħħar 5 snin skont l-NSO
{1.38% (2013) + 0.31% (2014) + 1.10% (2015) + 0.64% (2016) + 1.37% (2017) ÷ 5= 0.96%}.
43
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huwa ta’ €7,862.87+ €8,240.29 / 2 = €8,051.58. Huwa dan l-ammont ta’
salarju bażiku li l-Qorti ser tieħu għall-finijiet tal-komputazzjoni li trid tagħmel.
F’sentenza fl-ismijiet John Ransley et vs. Edward Restall et44:
“Hawnhekk għandna fattur pjuttost diskrezzjonali. Il-metodu ta’ likwidazzjoni taddanni kien għal żmien twil ibbażat fuq il-prinċipji enunċjati fil-kawża Butler vs
Heard deċiża mill-Qorti tal-Appell Ċivili Superjuri fit-22 ta’ Settembru, 1967. F’dik
il-kawża intqal li fid-determinazzjoni tal-multiplier wieħed irid jieħu in
kunsiderazzjoni ċ-‘chances and changes of life’, b’mod li dan il-multiplier ma
jwassalx lid-danneġġjat li jieħu kumpens daqs li kieku baqa’ jaħdem sad-data li
jirtira, iżda l-figura tiġi mnaqqsa biex b’hekk ikun ittieħed kunsiderazzjoni l-fatt li lpersuna danneġġjata setgħet, fil-kors normali tal-ħajja tagħha, ma waslitx qawwija
u sħiħa sal-età tal-pensjoni.
...
Hawn għalhekk naraw element diskrezzjonali li qed jingħata lill-ġudikant. Il-liġi ma
tridx li l-kumpens ikun biss riżultat ta’ eżerċizzju matematiku – għalkemm tali
eżerċizzju jkun wieħed siewi u jwassal għal ċerta uniformità fil-likwidazzjoni taddanni kif effettivament ġara wara s-sentenza ta’ Butler vs Heard, b’danakollu lġudikant għandu jżomm quddiem għajnejh aspett aktar wiesa’ tal-problema u flammont li finalment jakkorda bħala danni għat-telf futur – dawk li fil-gergo huma
magħrufa bħala ‘lucrum cessans’ jipprova jimprimi sens ta’ ġustizzja billi mhux biss
iħares lejn l-interessi tad-danneġġjat iżda billi wkoll jittieħed in konsiderazzjoni dak
li kkawża d-dannu.”

L-evoluzzjoni ġuriprudenzjali f’kawżi ta’ din ix-xorta wassal għal żvilupp ieħor
importanti, dak li jsir tnaqqis ta’ 20% minħabba li l-ħlas tal-kumpens qiegħed
isir f’darba (lump sum payment). Spiss kien jiġri li f’kawżi li kienu jdumu s-snin
biex jinqatgħu, il-Qorti kienet tnaqqas 2% minn dan l-20% għal kull sena li
kawża ddum biex tinqata’ f’każijiet fejn ikunu għaddew aktar minn tliet snin
bejn id-data meta jiġi ppreżentat ir-rikors maħluf u s-sentenza. Madanakollu
f’dan il-każ il-Qorti ma tarax li hemm lok għal tali tnaqqis. Il-kawża ġiet
44

P.A., 10.05.2005.
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ippreżentata fis-sena 2016 u l-Qorti ser tkun qiegħda tagħti d-deċiżjoni tagħha
fi żmien tliet snin minn meta istitwita din il-kawża.
Is-salarju medju ta’ €8,051.58 x multiplier ta’ 5 x 2% diżabilità permanenti
sofferta mill-attriċi, iwasslu għaċ-ċifra ta’ €805.16, li meta tiġi ridotta b’20%
(lump sum payment), iwassal għas-somma ta’ sitt mija u erbgħa u erbgħin
Euro u tlettax-il ċenteżmu (€644.13). Dan huwa l-lucrum cessans li ser jiġi
likwidat mill-Qorti, sabiex b’hekk is-somma totali li għandha titħallas missoċjetà konvenuta lill-attriċi bħala riżarċiment tad-danni sofferti minnha
b’konsegwenza tal-inċident mertu tal-kawża hija ta’ €11,475.41 (ħdax-il elf,
erba’ mija u ħamsa u sebgħin Euro u wieħed u erbgħin ċenteżmu).

Decide
Għaldaqstant għar-raġunijiet hawn fuq mogħtija, il-Qorti qiegħda taqta’ u
tiddeċiedi din il-kawża kif ġej:
1. Tiċħad l-eċċezzjonijiet kollha tas-soċjetà konvenuta;
2. Tiddikjara li s-soċjetà konvenuta kienet unikament responsabbli għallinċident li seħħ fil-15 ta’ Lulju, 2016 fi 38, Labour Avenue, Naxxar;
3. Tillikwida d-danni sofferti mill-attriċi bħala konsegwenza tal-inċident
tal-15 ta’ Lulju, 2016 fi 38, Labour Avenue, Naxxar fis-somma ta’ ħdaxil elf, erba’ mija u ħamsa u sebgħin Euro u wieħed u erbgħin ċenteżmu
(€11,475.41);
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4. Tordna lis-soċjetà konvenuta tħallas lill-attriċi d-danni hekk likwidati.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas
effettiv, kontra s-soċjetà konvenuta.
Moqrija.
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