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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta ta' l-14 ta' Ottubru, 2010
Citazzjoni Numru. 1156/2000/1

Raymond XERRI u Joseph Xerri

vs

Giovanni GRECH

Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fis-6 ta’ Ġunju, 2000, li
bih u għar-raġunijiet hemm imsemmija, l-atturi talbu li din
il-Qorti (a) ssib li l-imħarrek waħdu jaħti għall-inċident li
ġara fit-22 ta’ Marzu, 1999, fi Triq l-Imġarr, Għajnsielem,
f’ħabta bejn il-karozza tal-attur Joseph Xerri tal-għamla
Isuzu Gemini reġistrata MAR 245 misjuqa minn ibnu lattur Raymond Xerri u l-karozza tal-għamla Peugeot 306
reġistrata BAP 075, misjuqa mill-istess imħarrek u kif ukoll
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ħati tal-ġrieħi li ma jfiqux li l-attur Raymond Xerri ġarrab flistess ħabta; (b) tillikwida d-danni mġarrbin mill-atturi
minħabba f’hekk, jekk meħtieġ billi taħtar periti biex jaslu
għal tali likwidazzjoini; u (ċ) tikkundanna lill-imħarrek
iħallashom id-danni hekk likwidati. Talbu wkoll l-ispejjeż;
Rat in-Nota tal-Eċċezzjonijiet imressqa mill-imħarrek fil-31
ta’ Awissu, 2000 li biha laqa’ għall-azzjoni attriċi billi,
b’mod preliminari qal li l-istess azzjoni ma setgħetx
titressaq għall-finijiet tal-artikolu 907(2) tal-Liġijiet ta’ Malta
ladarba l-atturi ma kinux għadhom ħallsu l-ispejjeż talkawża fl-ismijiet “Raymond Xerri et vs Giovanni Grech”
(Ċitazz. Nru. 95/99) li kienet minnhom ċeduta quddiem ilQorti tal-Maġistrati (Għawdex) f’Ġunju tal-2000. Fil-mertu,
laqa’ billi ċaħad li huwa jaħti b’xi mod għal dak li seħħ billi
jgħid li kien minħabba l-imġiba tal-attur Raymond Xerri li
seħħet il-ħabta u għalhekk m’għandux għaliex jagħmel
tajjeb għad-danni mġarrbin mill-attur. Fl-aħħarnett huwa
jqanqal il-kwestjoni li ma jirriżultax li, fl-imsemmija ħabta, lattur Raymond Xerri kien tassew ġarrab debilita’ li ma
tgħaddix;
Semgħet id-dikjarazzjoni magħmula mill-avukat talimħarrek waqt is-smigħ tat-22 ta’ Novembru, 20001, li biha
l-patroċinat tagħha kien qiegħed jirtira l-ewwel eċċezzjoni
preliminari;
Rat ix-xhieda mressqa mill-attur quddiem il-Qorti kif
diversament presjeduta;
Rat id-degriet tagħha (diversament presjeduta) tat-18 ta’
Jannar, 20022, li bih iddikjarat magħluq l-istadju tal-ġbir
tal-provi tal-atturi, wara li naqsu li jressqu l-affidavit li kienu
semmew f’xi seduti qabel;
Rat ix-xhieda mressqa mill-imħarrek bil-mezz tal-affidavit;
Rat id-degriet tagħha tas-17 ta’ Marzu, 2004, li bih u fuq
talba tal-avukati tal-partijiet, ordnat li t-trattazzjoni talgħeluq issir permezz ta’ Nota ta’ Sottomissjonijiet;
1
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Paġ. 12 tal-proċess
Paġ. 73 tal-proċess
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Rat in-Nota ta’ Rinunzja ta’ patroċinju tal-imħarrek
imressqa mill-avukati tiegħu fit-28 ta’ Settembru, 20043;
Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-imħarrek fl4 ta’ Ottubru, 20044, bi tweġiba għal dik imressqa millatturi;
Semgħet it-trattazzjoni ulterjuri tal-avukat tal-imħarrek;
Rat in-Nota mressqa mill-atturi fit-3 ta’ Diċembru, 20075;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Rat id-degrieti li bihom ħalliet il-kawża għas-sentenza;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni għal danni minħabba ħabta bejn żewġ
vetturi. L-attur Joseph Xerri li huwa s-sid tal-karozza talgħamla Isuzu Gemini li, fit-22 ta’ Marzu, 1999, kienet
qiegħda tinsab minn ibnu l-attur Raymond Xerri, jgħid li limħarrek jaħti għall-ħabta li ġrat dak inhar fi Triq l-Imġarr,
Għajnsielem, bejn il-karozza misjuqa minn ibnu u dik
misjuqa mill-imħarrek. Billi f’dik il-ħabta, l-attur Joseph
Xerri ġarrab ħsarat fl-imsemmija karozza tiegħu filwaqt li
ibnu l-attur ġarrab telf konsistenti fi ġrieħi li ma jfiqux u fittkissir ta’ oġġetti ħwejġu li kellu fl-imsemmija karozza dak
il-ħin, qegħdin jitolbu li l-imħarrek jitqies li waħdu kien jaħti
għal dik il-ħabta u li jkun kundannat li jagħmel tajjeb għallħsarat minnhom imġarrbin;
Illi l-imħarrek jiċħad li kien jaħti għal dik il-ħabta u jgħid li
kien l-attur Raymond Xerri li bis-sewqan bil-qawwi tiegħu
kien wassal għall-ħabta. Jiċħad għalhekk li huwa jmissu
jagħmel tajjeb għal xi danni li ġarrbu l-atturi. Eċċezzjoni
preliminari tiegħu dwar is-siwi tal-azzjoni tiegħu għall3

Paġ. 108 tal-proċess
Paġġ. 109 sa 120 tal-proċess
5
Paġġ., 132 sa 145 tal-proċess
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finijiet tal-artikolu 907(2) tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta
kien irtiraha matul is-smigħ tal-kawża;
Illi mill-fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li l-attur
Joseph Xerri kien is-sid ta’ vettura tal-għamla Isuzu
Gemini reġistrata MAR 245. Kien xtraha ġdida fl-1990.
Nhar it-22 ta’ Marzu, 1999, ibnu l-attur Raymond Xerri
kien qiegħed isuq dik il-vettura għall-ħabta tas-19.25 fuq
Triq l-Imġarr, f’Għajniselem, tiela’ mill-port tal-Imġarr lejn
id-direzzjoni tal-Belt Victoria. Dak il-ħin, l-imħarrek inzerta
kien qiegħed fuq l-istess triq isuq vettura tal-għamla
Peugeot 306 reġistrata BAP 075 sejjer lejn il-port. Meta lattur wasal qrib it-triq li tagħti għall-kumpless tal-Forti
Chambrai fejn ir-roundabout li fuqha hemm funtana,
seħħet il-ħabta mal-karozza misjuqa mill-imħarrek. Iżżewġ sewwieqa kellhom riekba magħhom persuna bħala
passiġġier;
Illi t-tratt tat-triq li fuqha kien qed isuq l-attur kienet miftuħa
għal traffiku f’direzzjoni waħda (one way). Il-karozza
misjuqa mill-imħarrek f’dik il-parti kienet qiegħda tinsaq
kontra d-direzzjoni tat-traffiku. Il-ħabta kienet qawwija u lkarozzi ġarrbu ħsarat kbar. Il-karozza tal-attur Xerri kellha
ħsarat li ma kienx għaqli li wieħed jidħol f’nefqa biex
isewwihom (total loss). Meta ġew il-Pulizija wara l-ħabta,
kienu għamlu testijiet fuq l-imħarrek minħabba li
għaddhielhom il-ħsieb li kien qed isuq taħt l-influwenza
tax-xorb. It-testijiet li għamlulu ma tawx riżultat li huwa
kien tassew xurban hu u jsuq;
Illi l-attur Xerri kien għamel xi żmien isegwi kors ta’
fiżjoterapija għal uġigħ li kellu f’dahru wara l-inċident.
Jgħid ukoll li kien hemm xi affarijiet tiegħu fil-karozza
misjuqa minnu li tkissru jew ġratilhom ħsara meta seħħet
il-ħabta.
Dwar il-karozza misjuqa mill-attur, din ma
ssewwietx u l-attur ma reġax ħadha għandu. Ma ngħata lebda kumpens għal dak li kien fadal mit-tifrik;
Illi l-atturi kienu fetħu kawża kontra l-imħarrek fil-Qorti talMaġistrati, Għawdex, f’Ġunju tal-1999, iżda ċedewha fit-2
ta’ Ġunju, 2000. Fis-6 ta’ Ġunju, 2000, fetħu din il-kawża;
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Illi f’kawża bħal din, l-ewwel fost il-kunsiderazzjonijiet ta’
xejra legali marbutin mal-każ trid tkun is-soluzzjoni tarresponsabbilta’ għall-ħabta.
F’dan il-każ, l-Qorti
għandha quddiemha ħabta bejn karozzi fejn waħda
minnhom – dik misjuqa mill-imħarrek – kienet qiegħda
tinsaq f’direzzjoni kontra dik li l-karozza kellha tinsaq f’dik
il-parti tat-triq (sewqan kontra l-one way). L-imħarrek ma
jiċħadx dan il-fatt, iżda lanqas jistqarr ħtijietu għall-ħabta.
Dan jagħmlu fuq tliet argumenti: fl-ewwel lok, billi jgħid li lfatt waħdu li sewwieq ikun qiegħed jikser xi regola tassewqan ma tfissirx tabilfors il-ħtija tiegħu għal ħabta li
sseħħ, jekk kemm-il darba ma jintweriex li huwa ma jkunx
il-kawża prossima tal-ħabta; fit-tieni lok, billi jgħid li, wara li
ntebah li kien daħal isuq fuq tratt tat-triq kontra l-bixra tattraffiku, huwa għamel minn kollox biex joqgħod attent li
ma jseħħ l-ebda inċident; u, fit-tielet lok, billi jgħid li kien lattur Raymond Xerri li, b’sewqan qawwi u bla ma ra x’kien
qiegħed iseħħ, daħal fil-karozza misjuqa minnu u kien hu
li kkawża l-ħabta u għalhekk ukoll ġab b’idejh stess kull
ħsara li f’din il-kawża qiegħed jallega li ġarrab;
Illi bla ebda dubju, s-sewqan ta’ karozza kontra ddirezzjoni tat-triq hija manuvra li l-liġi tqisha bħala ksur tarregolamenti tas-sewqan u tqiegħda wkoll fost dawk issuriet ta’ mġiba li jistgħu jwasslu għal proċeduri kriminali.
Iżda l-fatt waħdu li f’ħabta bejn karozzi xi wieħed missewwieqa jkun qiegħed iwettaq kontravvenzjoni ma jġibx
b’daqshekk biss li dik il-persuna tabilfors kienet taħti għallħabta6. Madankollu, meta sewwieq ikun ġie f’qagħda li
qiegħed isuq kontra l-bixra tal-one way, jaqa’ fuqu piż
wisq akbar biex ifisser għaliex ġie f’dik il-qagħda u kif kien
li ma ntebahx qabel b’dak li kien qed isir, l-aktar jekk flinħawi jirriżulta li jkun hemm senjaletika xierqa u ċara
biex, bis-saħħa tagħha, sewwieq jingħata twissija minn
qabel ta’ dak li jkun sejjer jagħmel. Fost id-dmirijiet
ewlenin li jmissu jħares kull sewwieq hemm dak li jagħraf
sewwa x’inhuma ċ-ċirkostanzi tal-inħawi fejn jinsab u li lħin kollu joqgħod b’seba’ għajnejn għal dak li qiegħed jiġri
madwaru;
6

App. Ċiv. 5.10.2001 fil-kawża fl-ismijiet George Scicluna et noe vs Victor Ċini
(mhix pubblikata)
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Illi dan qiegħed jingħad għaliex huwa wkoll magħruf li
ħabta bejn żewġ karozzi jew aktar, bħal kull inċident ieħor,
m’hijiex xi entita’ astratta imma hija fatt li jkun seħħ fixxorta u fil-qies tiegħu, bħala ġrajja b’dak kollu li jiġri fiha,
fosthom id-danni li jitnisslu minnha. Għalhekk, f’każ ta’
aċċident, wieħed ma jħarisx biss lejn x’wasslu li jiġri (ilkawżalita’ tiegħu) imma wkoll min kien jaħti għal dak li
ġara (ir-responsabbilta’) b’mod li min, bit-traskuraġni
tiegħu, jkun wassal biex seħħ dak l-aċċident u fir-rata li
jkun hekk jaħti, jrid jagħmel tajjeb għal dawk ilkonsegwenzi li jirriżultaw minħabba mġiebtu jew
minħabba n-nuqqas tiegħu7;
Illi l-imħarrek jittanta jistkenn wara l-argument li l-attur
Xerri kien qiegħed isuq mal-korsija ta’ barra tat-triq meta
kellu wisgħa kemm irid biex isuq fuq korsija oħra aktar ’il
ġewwa. Dan l-argument ma jgħoddx. Huwa prinċipju li
meta triq tkun maħsuba għal traffiku li jmur f’direzzjoni
waħda (one way), is-sewwieq li jkun għaddej fid-direzzjoni
t-tajba għandu l-jedd li jinqeda bil-wisgħa kollu tal-istess
triq u bl-istess mod għandu jippretendi li ma jsibx traffiku
ġej lejh mid-direzzjoni opposta8;
Illi, min-naħa l-oħra, l-imħarrek jgħid li huwa spiċċa fuq ilkorsija l-ħażina tat-triq “mingħajr ma kien jaf” u sforz “żball
ġenwin” u donnu jwaħħal fil-fatt li s-centre strip tal-ġebel li
jifred it-triq ma kienx imdawwal u li l-bixra tat-triq hija
waħda li tqarraq bis-sewwieq għaliex titfgħu fuq in-naħa lħażina hu u nieżel lejn ix-Xatt tal-Imġarr. Minn dak li
jirriżulta mill-atti tal-kawża l-Qorti ma tqisx li għandha
toqgħod fuq dak li jallega l-imħarrek. Fl-ewwel lok, il-provi
dokumentali9 juru li, bħala fatt, f’dik in-naħa tat-triq hemm
sinjali li jwiddbu lis-sewwieq li jkun nieżel lejn ix-xatt biex
iżomm fuq il-korsija tax-xellug sewwasew biex jevita li
jidħol f’dik in-naħa tat-triq li minnha jkun tiela’ t-traffiku lejn
Għajnsielem. Fit-tieni lok, l-imħarrek jistqarr li ma kienx
midħla ta’ dawk l-inħawi. Fix-xhieda tiegħu10 jgħid li “jiena
7

Ara, f’dan is-sens App. Ċiv. 2.3.1964 fil-kawża fl-ismijiet Cachia vs Conti et (Kollez.
Vol: XLVIII.i.163)
8
App. Ċiv. 16.2.2004 fil-kawża fl-ismijiet Formosa & Camilleri Ltd et noe vs Antoine
Abela
9
Ara, per eżempju, Dok “FG1”, f’paġ. 15 tal-proċess
10
Affidavit 18.4.2002, f’paġ. 77 tal-proċess
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ma tantx nitla’ Għawdex u fil-fatt din kienet waħda mill-ftit
okkażjonijiet illi tlajt Għawdex bil-karozza. ... ma kontx ċert
jekk il-parti tat-triq fuq in-naħa tax-xellug tas-centrestrip
kinitx fil-fatt miftuħa għat-traffiku, jiena għaddejt fuq il-parti
tat-triq li tlajt minnha meta kont inżilt mill-vapur l-iMġarr.
Peress li ma kontx naf dak il-ħin illi fil-parti tat-triq miscentrestrip ’il quddiem hija fil-fatt dual carriage way, iddotted lines bejn il-karreġġati ħsibthom il-linja tan-nofs tattriq”. Dan huwa kliem li juri li l-imħarrek kien messu
qagħad ħafna aktar attent x’manuvra kien qiegħed
jagħmel, u, fuq kollox, tixhed li naqas li jagħraf sewwa
x’kien hemm fl-inħawi u, minkejja dan, ħa deċiżjoni konxja
li ġabitu f’ħalq il-periklu għalih u għal ħaddieħor;
Illi mbagħad huwa jkompli jżid id-doża meta jgħid li,
ladarba ntebah li kien nieżel kontra l-one way u billi ma
setax imur minnufih fuq il-korsija li minnha t-traffiku jinżel
lejn ix-Xatt (minħabba li s-centrestrip kienet għolja), baqa’
nieżel isuq kontra t-traffiku bit-tama li jsib fetħa fiscentrestrip li minnha seta’ joħroġ minn fejn kien. Dan
ukoll, fil-fehma tal-Qorti, hu fatt li jgħabbi ħafna lillimħarrek, għaliex juri li, minkejja li ntebah bil-qagħda
ħażina fejn kien fiha, baqa’ jtenni dak l-iżball billi saq ’il
quddiem (bla ma jaf meta u kemm kellu jibqa’ sejjer)
minflok waqaf u, forsi, jraġġa’ lura biex joħroġ minn dik issitwazzjoni. Din id-deċiżjoni ħażina tiegħu qarrbitu lejn ilħabta li seħħet u ħalqet ir-rabta bejnha u l-kawża talħabta;
Illi, min-naħa l-oħra, għalkemm l-imħarrek jisħaq li l-attur
Ray Xerri kien qiegħed isuq bil-qawwi, ma seħħlux juri kif
dak is-sewqan kien fih innifsu l-kawża tal-ħabta. Fl-ewwel
lok, is-sewqan b’ħeffa m’huwiex waħdu raġuni biex
wieħed jitfa’ l-ħtija tal-ħabta fuq dak is-sewwieq. Fit-tieni
lok, mill-provi jidher li l-attur kien qiegħed isuq fuq parti tattriq li hija dritta u tagħti viżwali tajba sa minn ċertu bogħod
’il quddiem. Fit-tielet lok, mid-dokumenti proċesswali
jidher li kienet il-karozza misjuqa mill-imħarrek li ħarġet
għall-għarrieda fil-korsija okkupata mill-attur u ma kinitx
daqstant ’l isfel mir-roundabout li madwarha l-imħarrek
kien dar bil-kontra;
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Illi fid-dawl ta’ dawn il-konsiderazzjonijiet kollha l-Qorti
tasal għall-fehma li din il-ħabta seħħet biss bi ħtija talimħarrek u għal raġunijiet li ma jiskużawhx, u għalhekk irid
jagħmel tajjeb għall-ħsarat u danni li l-atturi setgħu ġarrbu
minħabba fih;
Illi għal dak li jirrigwarda l-likwidazzjoni tad-danni, l-atturi
jippretendu danni minħabba telf imġarrab (damnum
emergens) u wkoll għal telf ta’ qligħ fil-ġejjieni (lucrum
cessans). Fil-każ tal-attur Joseph Xerri, dan jippretendi
kumpens għall-ħsara li ġarrbet il-karozza tiegħu, li filħabta kien qiegħed isuqha ibnu l-attur Joseph Xerri. Dan,
min-naħa tiegħu, jippretendi kemm danni minħabba ħsarat
u tkissir f’affarijiet tiegħu li kellu fil-karozza meta seħħet ilħabta u kif ukoll danni minħabba l-ġrieħi li jgħid li ġarrab
b’riħet l-inċident;
Illi l-Qorti tibda biex tosserva li kemm damet tinstema’ lkawża (kemm kif f’dak iż-żmien presjeduta u wkoll kif issa
presjeduta) qatt ma sar xi verbal jew ingħata xi degriet li
jgħid li l-ewwel kellha tinġabar biss xhieda dwar irresponsabbilta’ għall-ħabta jew li kellha tingħata sentenza
preliminari fuq hekk biss. L-atturi kellhom żmien twil
biżżejjed biex iressqu l-provi tagħhom.
Madankollu,
filwaqt li l-attur Joseph Xerri ressaq provi dwar il-valur ta’
dak li kien fadal mill-karozza tiegħu wara l-ħabta, fil-każ
tal-attur Joseph Xerri dan naqas kważi għal kollox li
jressaq provi dwar il-valur tal-oġġetti li, skond hu, kienu
nkisru meta ġrat il-ħabta, u ma ressaq l-ebda provi dwar
id-debilita’ li jgħid li ġarrab minħabba l-inċident. Fissottomissjonijiet tal-għeluq tal-atturi sar biss aċċenn millaqsar dwar dawn l-aspetti u l-ebda aċċenn dwar l-allegata
debilita’;
Illi f’każ bħal dan, il-Qorti trid toqgħod fuq dak li joħroġ
mill-atti, u għalkemm f’waqt minnhom l-imħarrek jirreferi
fin-Nota ta’ Sottomissjonijiet tiegħu għal xi prospett
imressaq mill-attur Joseph Xerri, fl-atti tal-kawża ma
hemm l-ebda prospett u lanqas hemm verbal jew att ieħor
li juri li dak l-attur tassew ressaq kif imiss provi
dokumentali jew xort’oħra biex isaħħaħ it-talba tiegħu.
Għall-kuntrarju, filwaqt li huwa jixhed li fost l-affarijiet li
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kien hemm fuq is-sedil ta’ wara tal-karozza kien hemm
television set tiegħu11, xhud tiegħu stess u li kien
passiġġier tiegħu jgħid li dak it-television set kien tiegħu u
mhux tal-attur12. L-istess jingħad ukoll għall-mod kif limsemmija affarijiet jingħad li nġabru u ttieħdu minn ġolkarozza u ngħataw lill-attur Joseph Xerri qabel ma kienu
ġew il-Pulizija fuq il-post13, jew x’raġuni kien hemm biex
wieħed jiġbor salt affarijiet imkissra jew “imdamdma” u
jmur jagħtihom lil terz minflok iħallihom hemm ħalli min
jagħmel l-istħarriġ ikun jaf b’kollox x’ġara. F’dan irrigward, il-Qorti ssib li s-sottomissjonijiet tal-imħarrek
għandhom jingħataw widen;
Illi l-Qorti ma tifhimx ukoll kif l-attur Raymond Xerri deherlu
li, tul iż-żmien li l-atturi kienu qegħdin iressqu l-provi
tagħhom, ma kellux għalfejn iressaq provi dwar id-debilita’
li jallega li kellu jew li jitlob lill-Qorti taħtar espert biex jarah
u jgħid x’għandu. Fid-dawl ta’ dawn il-konsiderazzjonijiet,
il-Qorti qiegħda tqis li l-attur Raymond Xerri ma seħħlux
juri li ġarrab xi danni fil-ħabta msemmija;
Illi dwar id-danni mġarrbin mill-attur l-ieħor Joseph Xerri,
tressqet prova dokumentali biex tixhed kemm kien l-ogħla
valur assikurabbli tal-karozza tiegħu dak iż-żmien talħabta14. Jibda biex jingħad li l-attur ma reġax ħa lura dak
li kien fadal mill-karozza tiegħu u jiddikjara li lanqas ħa liċken kumpens għall-fdal15. Huwa fatt li ma merieh blebda mod l-imħarrek li l-karozza kellha ħsara kbira16 tali li
ma kienx jagħmel sens tonfoq flejjes fuqha biex
issewwiha. Dan ġara minħabba li l-ħabta kienet frontali.
Il-karozza tal-attur Joseph Xerri baqgħet ma ssewwietx,
iżda billi l-imħarrek jaħti għal dik il-ħabta, irid jikkumpensa
lis-sid tal-karozza xorta waħda . Il-kumpens li jrid jitħallas
għalhekk huwa ta’ dak li kienet tiswa l-karozza tal-attur
minnufih qabel ma seħħet il-ħabta (il-pre-accident value
tagħha). Huwa minnu li l-attur jgħid17 li xi ħmistax-il jum
qabel saret il-ħabta xi ħadd kien offrielu qrib tlitt elef u
11

Xhieda tiegħu 4.12.2000, f’paġ. 32 tal-proċess
Xhieda ta’ Euchar Mizzi 4.12.2000, f’paġ. 48 tal-proċess
Xhieda ta’ Charles Said 18.6.2001, f’paġġ. 68 sa 70 tal-proċess
14
Dok “JS1”, f’paġ. 62 tal-proċess
15
Xhieda tiegħu 23.2.2001, f’paġ. 58 tal-proċess
16
Dok “FG2”, f’paġ. 18 tal-proċess
17
Xhieda tiegħu 23.2.2001, f’paġ. 52 tal-proċess
12
13
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ħames mitt lira Maltin (Lm 3,500) għaliha (għaliex qal li
kien qed jaħseb biex jixtri oħra bi tpartit magħha), iżda lQorti ma tistax toqgħod fuq din ix-xhieda li bl-ebda mod
m’hi korroborata. Il-Qorti tagħżel li toqgħod fuq iddokument (“Guide Book on Vehicle Values 2000” datat
14.2.2000 u maħruġ mill-Malta Insurance Association) li
jindika l-ogħla valur assikurabbli li l-karozza tal-attur bħala
s-somma ta’ elfejn lira Maltin (Lm 2,000)18, li jqis iċċirkostanzi kollha ta’ karozza bħal dik maħruġa fuq it-triq
disa’ (9) snin qabel il-ħabta. L-imħarrek ma miera xejn
minn din il-prova;
Illi billi l-attur Joseph Xerri ma ressaq l-ebda prova oħra ta’
danni, l-Qorti qiegħda tillikwida d-danni li l-imħarrek irid
iħallsu fis-somma ta’ erbat elef sitt mija u tmienja u
ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmi (€ 4,658.75);
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi
l-kawża billi:
Tilqa’ l-ewwel talba attriċi u ssib li l-imħarrek waħdu jaħti
għall-ħabta li ġrat nhar it-22 ta’ Marzu, 1999, fi Triq lImġarr, Għajnsielem, Għawdex, għall-ħabta tas-19.30,
bejn il-karozza MAR-245 misjuqa mill-attur Raymond Xerri
u proprjeta’ tal-attur l-ieħor Joseph Xerri, u l-vettura BAP075 misjuqa mill-imħarrek, u dan minħabba sewqan
traskurat u bi ksur tar-Regolamenti, u għalhekk l-istess
imħarrek irid jagħmel tajjeb għad-danni mġarrba millatturi;
Tilqa’ t-tieni talba attriċi billi tillikwida d-danni mġarrbin
mill-attur Joseph Xerri fis-somma ta’ erbat elef sitt mija u
tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmi (€
4,658.75), filwaqt li ssib li l-attur l-ieħor Raymond Xerri
naqas li jipprova li huwa ġarrab xi danni;
Tilqa’ t-tielet talba attriċi u tikkundanna lill-imħarrek
iħallas lill-attur Joseph Xerri s-somma ta’ erbat elef sitt
mija u tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmi
(€ 4,658.75) bħala danni hekk likwidati minħabba fl18

Li jġibu € 4,658.75 fi flus tal-lum
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imsemmija ħabta, flimkien mal-imgħax legali fuq dik issomma b’seħħ mil-lum sal-jum tal-ħlas effettiv; u
Filwaqt li tiċħad l-eċċezzjonijiet tal-imħarrek safejn
inkompatibbli ma’ dak hawn deċiż, tikkundannah iħallas
ukoll l-ispejjeż tal-kawża.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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