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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tat-2 ta' Marzu, 2004
Ċitazzjoni Numru. 876/2001/1

Jesmond Camilleri
Versus
Emmanuel Said
Din il-kawża hija dwar ħabta bejn żewġ karrozzi li ġrat fit18 t’Awissu 1999 fi Triq is-Salini, il-Magħtab, limiti tanNaxxar.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi il-konvenut, li kien qiegħed isuq ilvettura DAM 595, ħabat mal-vettura JAT 313, misjuqa
mill-attur, u għamlilha ħsara ta’ elfejn, tmien mija u erbgħa
u disgħin lira (Lm2,894). Billi qiegħed igħid illi l-konvenut
waħdu jaħti għall-inċident, iżda għalxejn sejjaħlu biex
jagħmel tajjeb għad-danni, l-attur fetaħ din il-kawża u
qiegħed jitlob illi l-qorti, wara li tgħid illi l-ħtija hija talkonvenut waħdu, tikkundannah iħallas lill-attur elfejn,
tmien mija u erbgħa u disgħin lira (Lm2,894) flimkien ma’
l-imgħax u l-ispejjeż, fosthom dawk ta’ ittra uffiċjali
ippreżentata flimkien maċ-ċitazzjoni.
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Il-konvenut ressaq l-eċċezzjoni illi l-ħtija kienet ta’ l-attur
waħdu u għalhekk il-konvenut, ladarba ma jaħtix, ma
għandux jagħmel tajjeb għad-danni li, f’kull każ, huma
esaġġerati.
B’dikriet mogħti fl-4 ta’ Lulju 20011 din il-kawża ntbagħtet
biex timxi flimkien mal-kawża fl-ismijiet GasanMamo
Insurance Agency Limited nomine et versus Jesmond
Camilleri (ċitazzjoni numru 716/2001), billi l-meritu tażżewġ kawżi huwa l-istess. Il-kawża l-oħra nqatgħet
b’sentenza mogħtija llum ukoll. Ix-xhieda nstemgħu fl-atti
tal-kawża l-oħra u l-fatti ta’ din il-kawża huma mfissra fissentenza mogħtija fil-kawża l-oħra.
Għar-raġunijiet
mogħtija f’dik is-sentenza, li l-qorti qiegħda tirreferi għaliha
biex ma ssirx ripetizzjoni żejda, il-qorti sabet illi l-ħtija
kienet tal-konvenut waħdu li, minħabba sewqan żejjed,
ma żammx kontroll sew tal-vettura tiegħu u minħabba
f’hekk baqa’ dieħel ġol-vettura ta’ l-attur u laqatha fuq iddouble wheel tal-lemin ta’ wara.
Dwar id-danni, minkejja dak li tgħid it-tieni eċċezzjoni talkonvenut, ma saritx kontestazzjoni billi din titqies li ġiet
irtirata fid-dawl ta’ dak li jgħid il-verbal tas-seduta tas-7 ta’
Mejju 20022. F’kull każ, id-danni mitluba mill-attur, fissomma ta’ elfejn, tmien mija u erbgħa u disgħin lira
(Lm2,894), jirriżultaw mir-riċevuti3.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi, wara li tiċħad leċċezzjonijiet tal-konvenut u tgħid illi l-ħtija kienet talkonvenut waħdu, tillikwida d-danni fis-somma ta’ elfejn,
tmien mija u erbgħa u disgħin lira (Lm2,894) u
tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur is-somma hekk
likwidata flimkien ma’ l-imgħax u l-ispejjeż mitluba fiċċitazzjoni.
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