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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tal-15 ta' April, 2013
Numru. 1110/2009

Il-Pulizija
(Sp Arthur Mercieca)
vs
Paul Psaila, iben Carmelo, imwieled Ħal-Għaxaq fit-12 ta’
Ġunju, 1962, karta ta’ l-identita’ numru 388262(M)

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat talli fid-9 ta’
Mejju, 2009 għal ħabta tal-11.00 a.m. fi Triq Marsaxlokk,
Żejtun saq vettura truck Bedford, bin-numru tarreġistrazzjoni JBB 798:
1.
b’nuqqas ta’ ħsieb, bi traskuraġni jew b’nuqqas ta’
ħila fl-arti jew professjoni tiegħu jew b’nuqqas tat-tħaris
tar-regolamenti tat-traffiku ħabat ma mutur bin-numru tarreġistrazzjoni DRI 900 u involontarjament ikkaġuna ħsara
għad-dannu ta’ Adrian Borg Xuereb;
2.
talli fl-istess ħin, lok u ċirkostanzi b’nuqqas ta’ ħsieb,
bi traskuraġni, jew b’nuqqas ta’ ħila fl-arti jew professjoni
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tiegħu jew b’nuqqas ta’ tħaris tar-regolamenti tat-traffiku,
ħabat ma Adrian Borg Xuereb u involontarjament
ikkaġunalu offiża ta’ natura gravi skont ma ċċertifika Dr. R.
A. Fenech M.D. mill-Isptar Mater Dei.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tal-15 ta’ Ġunju, 2010 fejn
wara li ra l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat u billi
jidhirlu li tista’ tinsab ħtija jew ħtijjiet taħt dak li hemm
maħsub:
a.
fl-artikoli 226(1)(b) u 328(b)(ċ) tal-Kodiċi Kriminali; u
b.
fl-artikoli 31 u 533 tal-Kodiċi Kriminali;
bagħat lura l-atti lil din il-Qorti sabiex tiddeċidi fuq l-akkuża
ta’ din il-ħtija jew ħtijiet barra kull ċirkostanza oħra.
Rat il-verbal tas-seduta tat-2 ta’ Lulju, 2010 fejn l-imputat
ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Rat id-dokumenti eżebiti.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-imputat li kien qed isiuq ilvettura truck Bedford bin-numru tar-reġistrazzjoni JBB 798
kien sejjer lejn l-għalqa tiegħu li tinsab fi Triq Marsaxlokk,
Żejtun. Din hi t-triq li tmur lejn Marsaxlokk minn naħa tażŻejtun.
Illi din it-triq partikolari hi ta’ żewġ kareġġjati waħda tieħu
direzzjoni Marsaxlokk u l-oħra tieħu direzzjoni Żejtun. Illi
fejn l-imputat għandu l-għalqa t-triq hi dritta iżda għandha
ħotba li jekk tkun baxx jimpedixxi l-vizwali tat-triq kollha.
Illi l-imputat kien qed isuq truck tal-ġebel kbir u biex jidħol
ġol-għalqa kellu jimmanuvra fit-triq. Hu xehed li hu kellu
jidħol fl-għalqa tiegħu bir-reverse għaliex jekk jidħol bilquddiem hu ma setgħax idur u kien ikollu joħroġ b’lura.
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B’tali manuvra l-imputat ma kienx ikollu ebda vizwali u
kien joħroġ fit-triq b’perikolu għan-nies. Għalhekk, hu
dejjem kien jidħol f’din l-għalqa bir-reverse.
Illi jirrizulta li l-imputat kellu lil ibnu, Kevin Psaila, li kien
qed jiddirġih. Fil-fatt, Kevin Psaila kien qed iħares lejn iddirezzjoni taż-Żejtun.
Illi l-imputat beda din il-manuvra u f’daqqa waħda sema’
ħoss qawwi. Meta nieżel mill-kabina tat-truck hu sab lil
Adrian Borg Xuereb mal-art u il-mutur tiegħu maħbud fuq
in-naħa ta’ wara tal-kabina.
Illi Adrian Borg Xuereb xehed li hu kien ġej mid-direzzjoni
taż-Żejtun sejjer lejn Marsaxlokk meta kif qabeż it-tumbata
ra truck li kien qed ireġġa b’lura fil-karreġġjata tiegħu. Hu
ma kellhux ċans li jwaqqaf il-mutur u għalhekk baqa dieħel
ġo dan it-truck.
Illi l-imputat bil-manuvra tiegħu ostakola ż-żewġ kareġġjati
ta’ din it-triq. Min-naħa tiegħu l-imputat kellu lil ibnu li kien
jara fid-direzzjoni taż-Żejtun biex iwaqqaf kwalunkwe
vettura li kienet ġejja minn dik id-direzzjoni. Kevin Psaila
xehed li l-mutur kien ġej b’veloċita’ qawwija u kieku ma
warrabx mit-triq hu kien jiġi milqut mill-mutur.
Illi mill-kumpless tal-provi jirrizulta li hu veru li l-vizwali ta’
Adrian Borg Xuereb ma kinitix mill-aħjar minħabba l-ħotba
fit-triq. Iżda hu veru mir-ritratti eżebiti li d-distanza wara li
taqbeż il-ħotba għal fejn kien it-truck kienet tali jekk
wieħed kien isuq b’veloċita’ normali ma kien isib ebda
diffikulta’ biex jieqaf. Min-naħa tiegħu l-imputat ħa lprekawzjonijiet kollha biex jirriversja għal ġo l-għalqa
tiegħu.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkużi.
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