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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta ta' l-10 ta' Ottubru, 2007
Citazzjoni Numru. 1938/2000/1

Capua Palace Limited.
-vsJoseph u Tessie konjuġi Agius, l-atti kwantu jirreferu
għall-konvenut Joseph Agius, ġew trasfużi f’isem ilkonvenuta Tessie Agius, minħabba l-mewt ta’ l-istess
Joseph Agius b’digriet ta’ l-14 ta’ Ġunju, 2001.

Il-Qorti;
Rat iċ-ċitazzjoni ppreżentata fit-22 ta’ Settembru, 2000 li
permezz tagħha s-soċjeta’ attriċi esponiet bir-rispett:
Illi l-konvenuti huma debituri tas-soċjeta’ attriċi f’bilanċ ta’
drittijiet professjonali, servizzi mediċi u ta’ sptar,
konsultazzjonijiet, servizzi ta’ patoloġija u fisioterapija
servizzi oħra;
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Illi għalkemm il-konvenuti ġew interpellati diversi drabi
biex iħallsu anke permezz ta’ ittra Uffiċjali tad-29 ta’
Ottubru, 1999, dawn baqgħu inadempjenti;
Jgħidu għalhekk il-konvenuti għaliex m’għandhiex din lOnorabbli Qorti:
1.
premess;

tillikwida l-ammont dovut lis-soċjeta’ attriċi kif

2.
tikkundanna u tordna lill-konvenuti jħallsu lissoċjeta’ attriċi s-somma hekk likwidata dovut għal servizzi
mediċi u ta’ sptar, konsultazzjonijiet, servizzi ta’ patoloġija
u fisioterapija u servizzi oħra.
Bl-ispejjeż, inklużi dawk ta’ l-Ittra Uffiċjali tad-29 ta’
Ottubru, 1999, u bl-imgħax, u bir-riserva ta’ kull dritt filLiġi.
Il-konvenuti nġunti minn issa għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni tas-soċjeta’ attriċi maħlufa minn Tonio
Farrugia, I.D. 638148(M), u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenuti ppreżentata fis27 ta’ Marzu, 2001 li permezz tagħha eċċepew:
Illi d-domandi tal-kumpanija attriċi għandhom jiġu miċħuda
peress illi huma nfondati fid-dritt u fil-fatt.
Preliminarjament illi Joseph Agius miet fit-3 ta’ Marzu,
2001.
Sekondarjament l-eċċipjenti Tessie Agius m’għandhiex
ebda obbligu kontrattwali jew legali lejn Capua, u
għalhekk m’għandhiex tħallas xejn lil Capua Palace Ltd.
Fit-tielet lok u mingħajr preġudizzju għas-suespost, Tessie
Agius ma nkarigatx lil Capua Palace Ltd sabiex jagħmlu lintervent in kwistjoni u għalhekk m’hijiex ukoll risponsabbli
għall-istess.
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Fir-raba’ lok u mingħajr preġudizzju għas-suespost il-ħlas
mitlub huwa eċċessiv.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti maħlufa minn Tessie
Agius, I.D. 2012223(M), u l-lista tax-xhieda.
Rat id-digriet ta’ l-14 ta’ Ġunju, 2001 u l-verbal ta’ l-istess
data li permezz tiegħu l-konvenuti rrinunzjaw għat-tieni
eċċezzjoni.
Rat il-verbal tas-seduta tat-13 ta’ Ġunju, 2007 li permezz
tagħha l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi dan il-każ ma jippreżentax problemi kbar. Is-soċjeta’
attriċi qed titlob il-ħlas għal servizzi mediċi li ngħataw lill
Joseph Agius illi miet fil-mori tal-kawża. Il-konvenuta
dehrilha li m’għandhiex tħallas għaliex kienu koperti minn
polza tas-sigurta. Jirriżulta pero’ li s-soċjeta’ assikuratriċi
in kwistjoni ma ħassithiex obbligata li tħallas l-ammonti
kollha dovuti mill-konvenuti b’riżultat li l-isptar attur baqa’
kopert għas-somma ta’ elfejn, sitta u għoxrin Lira Maltin u
disgħa u disgħin ċenteżmu (Lm2,026.99) kif jirriżulta midDokument “C” a fol 7 tal-proċess.
Il-Qorti jidhrilha li l-fatt jekk kellhiex is-soċjeta’ assikuratriċi
tħallas il-kont bilanċjali ma jaffetwa xejn l-obbligazzjoni talkonvenuti li jħallsu l-kont in kwistjoni. Dan għaliex din ilkwistjoni hija strettament bejn il-konvenuti u s-soċjeta’
assikuratriċi.
Fir-rigward ta’ jekk l-isptar kienx inkarigat biex jagħti sservizzi in kwistjoni ma hemmx dubbju li dawn is-servizzi
saru u jekk il-konvenuti kellhom xi problema setgħu dak ilħin jitolbu li l-pazjent jiġi rikoverat fl-isptar governattiv u
mhux ħallew is-servizzi jsiru u wara joġġezzjonaw kif
qegħdin effettivament jagħmlu.
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Ghal dawn il-mottivi l-Qorti tiċħad l-eċċezzjonijiet talkonvenuta u tikkundannaha tħallas lis-soċjeta’ attriċi
s-somma ta’ elfejn, sitta u għoxrin Lira Maltin u
disgħa u disgħin ċenteżmu (Lm2,026.99). L-ispejjeż
jitħallsu mill-konvenuta.

Moqrija.
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