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Seduta ta' l-14 ta' Marzu, 2007
Citazzjoni Numru. 914/2002

Hector Vella.
-vsThomas Tanti.

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentat fis-7 ta’ Awissu, 2002 li
permezz tagħha l-attur ippremetta:
Illi l-istanti Hector Vella kien passiġġier mal-konvenut
Thomas Tanti fil-vettura TOM-512 ġo Pieta’ Seafront fit-23
ta’ Jannar, 2000 u seħħ inċident stradali meta l-konvenut
tilef il-kontrol tal-vettura li kien qed isuq u baqa’ dieħel ġo
siġra.
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Illi l-inċident seħħ unikament minħabba imperizja,
negliġenza, imprudenza u inosservanza tar-regolamenti
da parti ta’ Thomas Tanti li tilef il-kontrol tal-vettura li kien
qes isuq.
Illi riżultat ta’ dana l-inċident Hector Vella safa imweġġa’
gravement u ser jibqa’ permanentement disabilitat oltre li
sofra danni oħrajn.
Illi l-konvenut bl-ebda mod ma għamel tajjeb għad-danni
minnu kkaġunati kif imfisser.
Illi l-istanti b’ebda mod ma kienet responsabbli għallinċident.
Għalhekk jitlob
m’għandhiex;

lil

din

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
Tiddikjarah responsabbli għall-inċident u għaddanni li b’riżultat ta’ l-istess sofra Hector Vella.
2. Tillikwida
nominandi.

d-danni

okkorrendo

bl-opera

ta’

periti

3. Tikkundannah iħallas lill-istanti dawk l-ammonti kif
likwidati u dikjarati bħala dovuti in linea ta’ danni, kif
imfisser.
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-ittra uffiċjali ta’ llum stess
maħruġa kontra l-assikurazzjoni tal-konvenut u dawk talittra uffiċjali sabiex tiġi interotta l-preskrizzjoni tal-25 ta’
Mejju, 2001 u bl-imgħax skond il-liġi kontra l-konvenut li
hu minn issa nġunt għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attur maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut ippreżentata fl1 ta’ Novembru, 2002 li permezz tagħha eċċepixxa:
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1.
Illi l-inċident imsemmi fiċ-ċitazzjoni ġara minħabba
force majeure billi kienet nieżla x-xita u l-karozza misjuqa
mill-konvenut skiddjat u b’dan il-mod ġara l-inċident.
2.
Illi subordinatament u bla preġudizzju għal dak li ġie
sottomes fil-paragrafu preċedenti l-pretenzjonijiet tal-attur
huma infondati kif ser jiġu ppruvati waqt is-smigħ talkawża.
3.

Salvi eċċezzjonijiet oħrajn.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut maħlufa u l-lista taxxhieda.
Semgħet il-provi.
Rat l-atti proċesswali u partikolarment ir-rapporti ta’ lesperti mediċi.
Rat il-verbal tas-seduta ta’ l-24 ta’ Jannar, 2007 li
permezz tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attur qed jitlob danni li sofra wara inċident stradali li
ġara meta huwa kien passiġġier ġo vettura misjuqa millkonvenut. Il-konvenut qed jeċċepixxi li huwa skiddja iżda lkontestazzjoni prinċipali fil-kawża fil-verita’ kienet dwar lammont ta’ danni illi għandhom jiġu akkordati lill-atturi u
infatti ġew nominati diversi esperti għal dan l-iskop.
Ċie ritenut diversi drabi li skid ma jesonerax lis-sewwieq
mir-responsabilita’ sakemm ma jiġix pruvat li kien hemm xi
fatturi straordinarji (mhux biss art imxarrba) li jiġġustifikaw
lill-istess sewwieq – ara per eżempju s-sentenza Hugh
Zammit noe vs Keith Farrugia mogħtija mill-Prim’Awla talQorti Ċivili fit-28 ta’ Ġunju, 2001.
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L-attur esebixxa rapport tal-kirurgu Charles Sciberras
(Dok B) fejn ġie ċertifikat li jsofri minn disabilita’
permanenti ta’ sebgħa fil-mija (7%). Il-konvenut esebixxa
korrispondenza li għaddiet bejn l-attur u s-soċjeta’
assikuratriċi tal-konvenut u minn dan jidher li fuq talba ta’
l-istess soċjeta’ assikuratriċi ġie inkarigat il-kirurgu
Charles Grixti illi ddikjara biss rata ta’ disabilita’ ta’ wieħed
fil-mija (1%). Fuq talba ta’ l-attur ġew nominati espert
ortopediku (Mr. Zammit Maempel) u ieħor dermatologiku
(Dr. Lawrence Scerri) illi għamlu rapport konġunt fejn
iddikjaraw disabilita’ permanenti ta’ tlieta fil-mija (3%). Lattur hassu aggravat u talab nomina ta’ periti addizjonali
illi ddikjaraw totalita’ ta’ disabilita’ ta’ għaxra fil-mija (10%)
billi fil-fema tagħhom kien hemm bżonn ukoll ta’ kirurġija
plastika.
F’ċirkostanzi simili għalhekk huwa diffiċli għall-Qorti illi
tistabilixxi liema minn dawn il-persentaġġi verju għandha
tapplika u għalhekk billi l-kalkoli li għamlu l-esperti
nominati mill-Qorti joxxillaw bejn it-tlieta fil-mija (3%) u
għaxra fil-mija (10%) se tadotta miżuri medjana u
tikkalkola s-somma li għandha titħallas bħala danni fuq
disabilita’ permanenti ta’ sitta punt ħamsa fil-mija (6.5%).
Dan ifisser li billi l-attur kellu tnejn u għoxrin (22) sena
meta ġara l-inċident il-Qorti se timmultiplika sitta punt
ħamsa fil-mija (6.5%) bi tletin (30) sena fuq qligħ ta’ tlett
elef u sitt mitt Lira Maltin (Lm3,600) (fol 67). Dan
jammonta għal sebat elef u għoxrin Lira Maltin (Lm7,020).
Billi l-inċident ġara iktar minn sitt snin ilu l-Qorti m’hijiex se
tordna tnaqqis għal ħlas f’daqqa lanqas m’hu se tagħmel
żidiet jew tnaqqis għaliex tħoss li bejn wieħed u ieħor, linflazzjoni u ħlas ta’ taxxi u kontribuzzjonijiet jistultifikaw
żidiet eventwali fid-dħul. L-attur nefaq ukoll tlieta u sittin
Lira Maltin (Lm63) spejjeż mediċi skond ir-riċevuti esebiti
minnu (fol 14 u fol 65) u għalhekk is-somma pagabbli tkun
sebat elef u tlieta u tmenin Lira Maltin (Lm7,083).
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tiċhad l-eċċezzjonijiet talkonvenut u tilqa’ t-talbiet attriċi u tordna lill-istess
konvenut
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iħallas lill-attur is-somma ta’ sebat elef u tlieta u
tmenin Lira Maltin (Lm7,083).
L-ispejjeż tal-kawża jitħallsu mill-konvenut iżda lispejjeż tal-periti mediċi nominati mill-Qorti jitħallsu
nofs kull wieħed mill-partijiet.

Moqrija.
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