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Citadel Insurance p.l.c. surrogata fid-drittijiet ta’ lassikurat tagħha Saviour Johnson sija bil-polza u sija
bil-liġi
Versus
Joseph Pillow
Din il-kawża hija dwar ħabta bejn żewġ karrozzi li ġrat fl10 ta’ Jannar 1999 fil-kantuniera bejn Triq il-Kappuċċini u
Triq il-Kunċizzjoni, f’San Ġwann.
Iċ-ċitazzjoni tgħid illi dakinhar, waqt illi l-konvenut kien
qiegħed isuq il-karrozza bin-numru EUR 104, baqa’ ħiereġ
minn fuq stop sign bla ma ħa l-prekawzjonijiet meħtieġa u
ħabat mal-karrozza bin-numru AAO 037 misjuqa minn
Clifford Debono, li hija proprjetà ta’ Saviour Johnson u
assikurata mas-soċjetà attriċi.
L-attriċi għamlet tajjeb għad-danni taħt il-polza, u ħarġet
elf, mitejn u seba’ liri (Lm1,207). Billi qiegħda tgħid illi lkonvenut waħdu jaħti għall-inċident, iżda għalxejn sejħitlu
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biex iħallas, l-attriċi fetħet din il-kawża u qiegħda titlob illi lqorti:
1.
tgħid illi l-konvenut waħdu jaħti għall-inċident;
2.
tillikwida d-danni fis-somma ta’ elf, mitejn u seba’ liri
(Lm1,207), jew somma oħra aktar preċiża li tiġi likwidata;
u
3.
tikkundanna lill-konvenut iħallas id-danni hekk
likwidati, flimkien ma’ l-imgħax u l-ispejjeż, fosthom dawk
ta’ l-ittra uffiċjali tad-9 ta’ Novembru 2000 u ta’ l-ittra
uffiċjali kontra l-assikuratur tal-konvenut ippreżentata
flimkien maċ-ċitazzjoni.
Il-konvenut ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:
1.
l-inċident ma seħħx bi ħtija tiegħu; u
2.
billi hu ma jaħtix għall-inċident, it-talbiet tas-soċjetà
attriċi għandhom jiġu miċħuda bl-ispejjeż kontra tagħha.
L-inċident seħħ hekk:
Is-sewwiq tal-vettura assikurata ma’ l-attriċi kien għaddej
minn Triq il-Kappuċċini, li hija triq ewlenija, u l-konvenut
kien ħiereġ minn Triq il-Kunċizzjoni, li tiżbokka fi Triq ilKappuċċini fuq il-lemin tal-vettura assikurata. Fi Triq ilKunċizzjoni, fejn din tidħol fi Triq il-Kappuċċini, hemm stop
sign.
Il-konvenut ma waqafx fuq l-istop sign qabel ma daħal fittriq ewlenija iżda, billi kien hemm vetturi oħra parkeġġati
fuq ix-xellug tiegħu li tellfulu l-viżwali, baqa’ ħiereġ xi żewġ
piedi aktar mill-wisa’ tal-vetturi parkeġġjati1. Hekk ħareġ
quddiem il-vettura assikurata li kienet għaddejja mit-triq
ewlenija f’dak il-waqt u saret il-ħabta.
L-attur xehed, u l-konvenut ma ċaħadx, illi dak il-ħin ilkonvenut kien qiegħed jitkellem fuq telefon ċellulari2.
Fil-fehma tal-qorti, l-inċident seħħ bi ħtija tal-konvenut.
Għalkemm jista’ jkun minnu illi, li kieku waqaf mal-linja ta’
l-istop sign u ma qabiżhiex, minħabba fil-vetturi
parkeġġjati ħażin ma kienx ikun jista’ jara tul biżżejjed biex
jara setax joħroġ fit-triq ewlenija, madankollu ma kellux
għalfejn joħroġ daqs kemm ħareġ biex ikun jista’ jara sew.
Li kieku ħareġ għal tul biżżejjed u mhux aktar, kien iħalli
lis-sewwiq tal-vettura assikurata wisa’ biżżejjed mnejn
igħaddi bla ma jaħbat miegħu billi, minħabba l-vetturi
1
2

Ara x-xhieda tal-konvenut fis-seduta ta’ l-24 ta’ Jannar 2003, fol. 37.
Ara x-xhieda ta’ l-attur fis-seduta tal-5 ta’ Frar 2002, fol. 22.
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parkeġġjati fuq il-lemin tagħha, il-vettura assikurata kienet
bilfors għaddejja mbiegħda mil-lemin tat-triq.
X’aktarx ukoll illi l-konvenut ma kienx attent biżżejjed u ma
kellux kontroll sħiħ fuq il-vettura għax kien qiegħed
jitkellem fuq telefon ċellulari.
Dwar danni ma hemmx kontestazzjoni, u s-somma
mitluba mill-attriċi hija ġustifikata bir-riċevuti relativi3; ilqorti għalhekk tillikwida d-danni fis-somma ta’ elf, mitejn u
seba’ liri (Lm1,207).
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti taqta’ l-kawża billi, wara li
tgħid illi l-konvenut waħdu kien jaħti għall-inċident u
tillikwida d-danni fis-somma ta’ elf, mitejn u seba’ liri
(Lm1,207), tikkundanna lill-konvenut iħallas lis-soċjetà
attriċi d-danni hekk likwidati flimkien ma’ l-imgħax u lispejjeż mitluba fiċ-ċitazzjoni.
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