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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta tat-30 ta' Gunju, 2014
Citazzjoni Numru. 2193/2000/1

Capua Palace Limited

-vsErminia Arcidiacono; u b’digriet tal15 ta’ Marzu 2005 Dr Leslie
Cuschieri nħatar bħala kuratur ad
litem
tal-konvenuta
Erminia
Arcidiacono li mietet fil-mori talkawża; u b’digriet tat-30 ta’ Lulju
2013 ġew imdaħħla fil-kawża Mark
Arcidiacono, Esther Robinson, Aldo
Arcidiacono, Tania Ragonesi, u
Renato Arcidiacono bħala eredi talistess Erminia Arcidiacono minflok
il-kuratur Dr Leslie Cuschieri.
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Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni preżentata fid-29 ta’ Settembru 2000 li permezz
tagħha s-soċjeta’ attriċi ppremettiet:
Illi l-konvenuta hija debitriċi tas-soċjeta’ attriċi f’bilanċ ta’ drittijiet
professjonali, servizzi mediċi u ta’ sptar, konsultazzjonijiet,
servizzi ta’ patoloġija u fiżjoterapija u servizzi oħra;
Illi għalkemm il-konvenuta ġiet interpellata diversi drabi biex
tħallas din baqgħet inadempjenti;
Tgħid għalhekk il-konvenuta għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.

Tillikwida l-ammont dovut lis-soċjeta’ attriċi kif premess;

2.

Tikkundanna u tordna lill-konvenuta tħallas lis-soċjeta’ attriċi
s-somma hekk likwidata dovuta għal servizzi mediċi u ta’
sptar, konsultazzjonijiet, servizzi ta’ patoloġija u fiżjoterapija
u servizzi oħra;

Bl-ispejjeż u bl-imgħax u bir-riżerva ta’ kull dritt fil-liġi.
Il-konvenuta nġunta minn issa għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tas-soċjeta’ attriċi u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenuta ppreżentata fis-6
t’Awissu 2001, fejn eċċepiet illi:

1.

Preliminarjament, in-nullita’ taċ-ċitazzjoni peress illi ma fiha lebda talba għal dikjarazzjoni li l-eċċipjenti għandha tagħti flus
lis-soċjeta’ attriċi u t-talba għall-likwidazzjoni saret ‘in vacuo’;

2.

Preliminarjament, l-eċċezzjoni tal-‘lis alibi pendens’ peress illi
fuq l-istess meritu s-soċjeta’ attriċi ħarrket ukoll lil Boris
Arcidiacono (Ċit Nru 383/01JRM) differita għall-istess data, u
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għalhekk jiġi li s-soċjeta’ attriċi qiegħda tħarrek separatament
lil żewġ persuni fuq l-istess ammont;

3.

Mingħajr preġudizzju, illi t-talbiet attriċi huma infondati filfatt u fid-dritt u għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż kontra ssoċjeta’ attriċi peress illi hija ma kenitx f’pożizzjoni li tipprovdi
s-servizzi miftehma fuqhom, ċjoe’ “accomodation in Capua
Suite which is a double room on the 1st floor of the
Residence”, iġifieri, Capua Palace Residence, u minflok leċċipjenti tpoġġiet fit-taqsima tal-kura intensiva ta’ Capua
Palace temporanjament sakemm titlesta r-Residence, liema
Residence ma setgħetx tiffunzjona peress li ma kellhomx staff
allokat għaliha. Intlaħaq ftehim verbali li minflok Lm22
kuljum titħallas is-somma ta’ Lm13.50 kuljum (kif ilkonvenuta kienet qed tħallas qabel f’Villa Messina) u fil-fatt
il-konvenuta kienet qed tħallas dan l-ammont. Iżda s-soċjeta’
attriċi reġgħet ippretendiet somma akbar;

4.

L-eċċipjenti u wliedha qegħdin jirriżervaw id-dritt li jfittxu lissoċjeta’ attriċi għad-danni minħabba d-deterjorament fiżiku u
mentali fis-saħħa tal-eċċipjenti.

Salv eċċezzjonijiet oħra.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenuta u l-lista tax-xhieda.
Rat l-affidavits u semgħet il-provi;

Rat illi wara l-mewt tal-konvenuta fil-mori tal-proċeduri, ġew imdaħħla
fil-kawża uliedha imsemmija fl-okkju;
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Rat id-digriet tal-11 ta’ Jannar 2010 li permezz tiegħu ġiet ordnata lallegazzjoni tal-proċess tal-kawża “Capua Palace Limited vs Boris
Ardiacono” deċiża dakinhar stess;

Rat il-verbal tas-seduta tad-9 t’April 2014 fejn il-kawża tħalliet għassentenza;

Ikkunsidrat:

Illi kif jidher ċar is-soċjeta’ attriċi qed titlob il-ħlas għal żmien li lkonvenuta għamlet fl-isptar Capua.
Il-konvenuta ntavolat tlett
eċċezzjonijiet, tnejn minnhom proċedurali.

Illi dwar l-ewwel eċċezzjoni din l-Qorti jidhrilha li hija assolutament
infondata, tant li hija l-eċċezzjoni nnifisha li hija vaga. Iċ-ċitazzjoni hija
ċara biżżejjed u tindika tajjeb it-talbiet attriċi. Il-fatt li ma saritx it-talba
dikjaratorja tad-debitu ma jannullax iċ-ċitazzjoni, u dan anke fuq l-iskorta
tal-ġurisprudenza l-aktar riċenti. Dwar it-tieni eċċezzjoni din il-materja
ġiet deċiża fil-kawża l-oħra fejn l-eċċezzjoni ġiet responta appuntu
għaliex il-konvenuti kienu differenti (sentenza tat-30 ta’ Jannar 2003); filfatt Boris Arcidiacono rriżulta li mill-aħħar testment tagħha, esebit a folio
194, li fil-fatt huwa ma hux werriet ta’ ommu, u ġie liberat millosservanza tal-ġudizzju permezz ta’ sentenza tal-11 ta’ Jannar 2010
għaliex il-leġittima kontradittriċi kienet appuntu ommu. Eventwalment
infatti, ġew indikati wlied oħra tal-konvenuta li huma l-eredi tagħha u
allura l-leġittimi kontraditturi fil-kawża.

Illi mill-provi jirriżulta li l-konvenuta ddaħħlet fid-dar tal-anzjani ndikata u
kemm f’din il-kawża (fol 26) u fil-kawża l-oħra msemmija ġie esebit ilPagna 4 minn 6
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ftehim li kien iffirma Boris Arcidiacono f’isem ommu. Jidher li wlied ilkonvenuta ma kienux kuntenti bil-mod kif kienet qed tiġi kkurata (fissens ta’ ‘taking care’) ommhom u finalment trasferewha x’imkien ieħor u
allura qed jgħidu li ma għandhomx iħallsu għas-servizz imsemmi.

Illi naturalment dan mhux il-każ. Ladarba s-servizz ħaduh huma
għandhom iħallsu tiegħu. Ladarba ma għamlu xejn biex jikkontestaw jew
iħassru l-kuntratt eżistenti bejn is-soċjeta’ attriċi u ommhom huwa ċar li
dak il-kuntratt għandu jiġi rispettat. Mid-dokumenti esebiti mis-soċjeta
attriċi (mix-xhud Joseph Aquilina) jirriżulta li hija dovuta s-somma ta’
erbat elef, disa’ mija sitta u tletin Liri Maltin u tnejn u tmenin ċenteżmu
(Lm4,936.82c) illum ħdax-il elf, erba’ mija u disgħa u disgħin Ewro u
sebgħin ċenteżmu (€11,499.70). Dan ma ġie bl-ebda mod kontradett, u
allegazzjoni ta’ ftehim ieħor verbali msemmija fin-nota tal-eċċezzonijiet
ma rriżulatx mill-provi.

DEĊIŻJONI
Għal dawn il-motivi, il-Qorti tiddeċiedi din il-kawża billi tiċħad leċċezzjonijiet tal-konvenuti u tilqa’ t-talbiet attriċi billi tillikwida ssomma dovuta għal dik imsemmija ta’ ħdax-il elf, erba’ mija u disgħa u
disgħin Ewro u sebgħin ċenteżmu (€11,499.70), u tordna lill-konvenuti
jħallsu din is-somma lis-soċjeta’ attriċi bl-imgħaxijiet li jibdew
jiddekorru mil-lum.

L-ispejjeż ukoll a kariku tal-konvenuti.

Moqrija.
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