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QORTI ĊIVILI
PRIM’ AWLA
ONOR IMĦALLEF
DR FRANCESCO DEPASQUALE
LL.D. LL.M. (IMLI)
Seduta ta’ nhar it-Tlieta
Ħmistax (15) ta’ Diċembru 2020

Rikors Numru 632/2020 FDP
Fl-ismijiet
Ingrid Fiorini
(ID 286854M)
Vs
Anna Zerafa (ID 294057M)
u
Josianne Miceli (ID 28165M)

Il-Qorti:1. Rat ir-rikors datat 27 ta’ Lulju 2020, li permezz tiegħu r-rikorrenti talab is-segwenti:

Illi l-partijiet kienu azzjonisti tas-soċjeta’ Nova Co Limited (C 2888), liema
soċjeta’ kienet bdiet mill-ġenituri tal-partijiet, u huma 'lkoll aħwa. Is-soċjeta’
kienet tbiegħ u tiddistribwixxi cosmetics. Sakemm il-ġenituri tal-partijiet kienu
ħajjin din is-soċjeta’ kienet ta' suċċess;
Illi l-attriċi barra li kienet direttur tal-istess soċjeta’, kienet attiva fil-ġestjoni
tas-soċjeta’ sakemm mardet fis-sena 1998. F'dan il-perjodu, missier il-partijiet
Victor Emmanuel Miceli, kien għadu ħaj u kien jiġġestixxi u jamministra nnegozju tas-soċjeta’, flimkien mal-konvenuti Anna Zerafa u oħtha, illum mejta
Marcella Pace Axiaq. Wara li miet il-missier il-partijiet fis-sena 2005, Anna
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Zerafa u Marcella Pace Axiaq ħadu f’idejhom b'mod esklussiv il-ġestjoni u lamministrazzjoni tas-soċjeta’, tant li ma bdew jagħtu l-ebda informazzjoni ta'
l-amministrazzjoni lill-azzjonisti l-oħra, b'mod partikolari lill-attrici. L-attrici
f’diversi okkazzjonijiet talbet għall-informazzjoni, fosthom li tara l-accounts
tas- soċjeta’, iżda dawn qatt ma ngħataw. Wara li mietet Marcella Pace Axiaq,
fis-sena 2008, il-konvenuta Anna Zerafa tat l-impressjoni li kienet qiegħda
tamministra s-soċjeta’ b'mod tajjeb u n-negozju kien għaddej normali;
Illi l-attrici skopriet li t-tfal tal-konvenuta Anna Zerafa, iġifieri Luana Zerafa
u Sarah Zerafa fit-12 ta' April 2010, fetħu s-soċjeta’ Women's Cosmetics
Limited (C 49359). Madwar xi ħames jew sitt snin wara, Anna Zerafa direttur
tas-soċjeta’ Nova Co Limited, kienet qed tiddevja l-attivita kummerċjali lejn issoċjeta’ Women's Cosmetics Limited. Din it-tieni soċjeta’ kienet kompetitriċi
tas-soċjeta’ Nova Co Limited, u b'hekk il-konvenuta Anna Zerafa kienet f’
konflitt ta' interess billi bħala direttur tas-soċjeta’ Nova Co Limited kienet
qiegħda tassisti lil Women's Cosmetics Limited;
Illi minkejja dan il-konfiitt ta' interess, il-konvenuta Anna Zerafa, ma rriżenjatx
minn direttur tas-soċjeta’ Nova Co Limited;
Illi l-konvenuta Anna Zerafa, bil-kunsens tad-diretturi l-oħra, ma kinetx
qiegħda tippreżenta l-annual returns u l-audited accounts tas-soċjeta’ Nova
Co Limited, bir-riżultat li fis-6 ta' Lulju 2020, is-soċjeta’ Nova Co Limited, ġiet
struck off. L-aħħar audited accounts li ġew ppreżentati kienu tas-sena 2009 u
ġew preżentati fl-14 ta' Jannar 2011, ftit xhur wara Women's Cosmetics
Limited twaqqfet;
llli meta l-konvenuta Anna Zerafa ħadet f’idejha l-amministrazzjoni tassoċjeta’ Nova Co Limited, is-soċjeta’ kellha attivita b'saħħitha, u kellha laġenzija tal-marka Avon u kien hemm bilanċ tajjeb fil-kontijiet tagħha. Barra
minn hekk l-attriċi rċeviet ittra mill-konvenuta Anna Zerafa fit-8 ta' Ġunju
2020 taħt il-letterhead ta' Women's Cosmetics Limited sabiex tinformaha li listock ta' Nova Co inbiegħet għal prezz ta' ħamsa u tmenin elf Euro (€85,000)
u s-sehem tagħha kienet qiegħda tinżamm minħabba spejjeż li qalet li għamlet
lill-omm il-partijiet;
Illi Anna Zerafa b'mod intenzjonat u illegalment u abbużivament hija
responsabbli għal malamministrazzjoni tas-soċjeta’ Nova Co Limited, bl-uniku
skop li n-negozju jmur għand is-soċjeta’ Women's Cosmetics Limited;
Illi minħabba l-azzjonijiet tal-konvenuta, l-attriċi ma rċevietx profitt jew
dividends mis-sena 1998 u hija esposta personalment għal ħlas ta' penali u
multi minn diversi entitajiet fosthom Malta Business Registry u midDipartiment tal-VAT;
Għaldaqstant l-attriċi titlob lil dina l-Onorabbli Qorti sabiex:
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1. Tiddikjara l-konvenuti responsabbli għad-danni kkawżati minħabba lmalamministrazzjoni tas-soċjeta’ Nova Co Limited, kif ukoll minħabba
azzjonijiet hekk illegali u abbużivi;
2. Tillikwida d-danni kkawżati mill-konvenuti li jinkludi t-telf tad-dħul u l-ħlas
ta' multi u penali minn diversi entitajiet pubbliċi.
3. Tordna l-konvenuti sabiex iħallsu lill-attriċi d-danni hekk likwidati.

Bl-ispejjeż, inkluż l-ittra uffiċjali tat-2 ta’ Lulju 2020, inġunti għas-subizzjoni.
2. Rat illi fit-3 ta’ Settembru 2020, l-intimati laqgħu għal dak mitlub billi qajjmu ssegwenti difiżi:
1. Preliminarjament, l-inkompetenza tal-Qorti ratione materie essendo
kawża li taqa’ fil-kompetenza Sezzjoni tal-Kummerċ ta’ dina l-Onorabbli
Qorti;
2. Preliminarjament u mingħajr preġudizzju għas-suespost, l-attriċi ma
għandha ebda interess ġuridiku u ebda locus standi tippromwovi din lazzjoni u dan għaliex:
a. l-obbligi fiduċjarji qua diretturi jiskattaw favur is-soċjeta’ u mhux
lill-azzjonist attriċi;
b. Hija se mai s-soċjeta’ u mhux l-azzjonist li għandha interess
ġuridiku tmexxi kawża għad-danni kontra d-diretturi tagħha (u
mhux ukoll l-azzjonista attriċi);
c. L-azzjonista attriċi ma tistax tarroga interessi ġuridiċi jew
jeddijiet vestiti fis-soċjeta’ li tagħha tifforma parti bi ħsara għallpersonalita' distinta legali tas-soċjeta’ li tagħha azzjonista;
3. Mingħajr preġudizzju għas-suespost l-attriċi hija legalment żbaljata meta
tiddikjara illi qua azzjonista hija personalment responsabbli għall-ħlas ta'
penali u multi - dikjarazzjoni pależament falza iżda meħtieġa sabiex
tipprova tiġġustifika n-nuqqas ġia' sollevata fit-tieni eċċezzjoni;
4. L-azzjoni għad-danni hija preskritta ai termini ta' l-artikolu 2153 tal-Kap.
16 tal-Liġijiet ta' Malta. Huwa sintomatiku li l-attriċi qatt qabel illum ma
eżerċitat xi rimedju legali minkejja li tilmenta li ġiet eskluża sa mis-sena
2008;
5. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost kienet l-attriċi li abbandunat ilkumpanija u l-attriċi stess bl-aġir tagħha kkawżat danni fatali lis-soċjeta’
Nova Company Limited (C- 2888).
6. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost l-intimati dejjem aġġixxew
in buona fede u kieku ma kenitx għall-opra tagħhom is-soċjeta’ Nova
Company Limited (C-2888) kienet tkun f’qagħda insolventi.
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7. Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost it-talbiet attriċi huma nfondati filfatt u fid-dritt;
8. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
3. Rat l-affidavit ta’ Ingrid Fiorini ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2020.
4. Rat l-affidavit ta’ Michael Fiorini ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2020.
5. Rat illi fis-26 ta’ Ottubru 2020, fuq talba ta’ l-intimati, l-Qorti ordnat illi tiġi trattata u
deċiża l-ewwel eċċezzjoni ta’ l-intimati.
6. Semgħet it-trattazzjoni ta’ l-abbli difensuri tal-partijiet dwar l-ewwel eċċezzjoni talintimati, liema trattazzjoni saret fil-25 ta’ Novembru 2020, wara liema data il-kawża
ġiet differita għas-sentenza dwar l-ewwel eċċezzjoni.
Ikkunsidrat
7. Jirriżulta illi l-ewwel eċċezzjoni ta’ l-intimati hija waħda ta’ kompetenza ratione
materie, stante illi l-intimati jikkontendu illi t-talbiet kif dedotti għandhom jinstemgħu
mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ) u mhux mill-Prim’ Awla talQorti Ċivili kif komposta.
8. Jirriżulta illi l-azzjoni odjerna, kif redatta, tippremetti s-segwenti:
a. Il-partijiet kienu lkoll azzjonisti tas-soċjeta’ Nova Co Limited, li kienet
preċedentement tal-ġenituri tagħhom.
b. Illi filwaqt li r-rikorrenti kienet involuta fit-tmexxija tal-kumpannija fi żmien,
fl-aħħar snin, it-tmexxija kienet f’idejn l-intimati ħutha.
c. Illi t-tmexxija tas-soċjeta’ Nova Co Limited da’ parte ta’ l-intimati allegatament
wasslet għall-penalitajiet mill-Malta Business Registry u d-Dipartiment talVAT u eventwalment wasslu għall-falliment tan-negozju tas-soċjeta’ Nova Co
Limited.
d. Illi eventwalment, il-Malta Business Registry ħassret il-kumpannija minn fuq illisti tagħha fis-6 ta’ Lulju 2020.
9. Jirriżulta illi r-rikorrent, permezz tal-presenti, qed titlob lill-Qorti sabiex tiddikjara lillkonvenuti responsabbli għad-danni “minħabba l-malamministrazzjoni tas-soċjeta’
Nova Co Limited”.
10. Jirriżulta illi a tenur tal-Artikolu 5A tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 12.19 intitolat
‘ORDNI DWAR IT-TWAQQIF TA’ SEZZJONIJIET TAL-QRATI ĊIVILI’ jingħad
is-segwenti:
Għandhom jiġu assenjati lill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ) rikorsi li
jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Ċivili u li huma relatati ma’ materji
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regolati mill-Att dwar il-Kumpanniji, l-Att dwar il-Kompetizzjoni u kull
regolament magħmul taħtu, l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u kull
regolament magħmul taħtu, u l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta għallKompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
11. Jirriżulta illi l-azzjoni odjerna tirrigwarda, intrisikament, l-azzjonijet ta’ l-intimati meta
kienu responsabbli mit-tmexxija ta’ kumpannija, f’liema kumpannija, l-partijiet kollha
kellhom sehem u fejn r-rikorrenti kellha sehem minoritarju.
12. Jirriżulta illi, minn natura tal-azzjoni, dina hija azzjoni li tista’ taqa’ taħt il-parametri
tal-Artikolu 402 tal-Kap 386 et seq, u għalhekk hija talba li messha saret quddiem ilPrim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ).
13. Jirriżulta illi dina l-Qorti, kif komposta, ma għandhiex l-assenjazzjoni sabiex
tikkonverti lilha nnifisha fil-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċ), u
għalhekk jeħtieġ illi tintbagħat lura lir-Reġistratur tal-Qorti sabiex tiġi assenjata lillPrim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċ), sabiex titkompla tinstema’ l-kawża
hemmhekk.

Konklużjoni

Il-Qorti,
Wara illi rat l-atti u semgħet x-xhieda,
Tilqa’ l-ewwel eċċezzjoni ta’ l-intimati, u għalhekk,
Tastjeni milli tkompli tieħu konjizzjoni tal-każ u;
Tirrimanda l-atti quddiem ir-Reġistratur tal-Qorti sabiex, mingħajr il-ħtieġa ta’ ebda att
Ġudizzjarju ieħor, salv notifiki mill-ġdid, il-kawża titqiegħed fuq il-lista tal-kawżi tal-Prim’
Awla tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċ).
Spejjeż tal-proċeduri odjerni jiġu deċiżi finalment mill-Qorti li tiddeċiedi l-vertenza finali.

Francesco Depasquale LL.D. LL.M. (IMLI)
Imħallef

Rita Sciberras
Deputat Reġistratur
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