QORTI TAL-APPELL KRIMINALI
IMĦALLEF
S.T.O. PRIM IMĦALLEF SILVIO CAMILLERI LL.D.
Seduta tal-Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018

Appell Nru: 522/2016

Il-Pulizija
(Spettur Frank Anthony Tabone)
vs
John Magro
Alfrida Magro

Il-Qorti:

1. Rat l-akkużi dedotti kontra l-appellanti, John Magro, detentur tal-karta
tal-Identita Maltija bin-nurmu 71445(G) u Alfrida Magro, detentriċi talkarta tal-identita’ Maltija bin-numru 759350M, akkużati quddiem il-Qorti
tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali talli:

F’diversi okkażjonijiet wara l-1 ta’ Novembru, 2013 bla ħsieb li jisirqu
jew li jagħmlu ħsara kontra l-liġi iżda biss biex jeżerċitaw jedd li

jippretendu li għandhom, bl-awtorita’ tagħhom infushom, fixklu lil
JoeBert u Carla Galea fil-pussess ta’ ħwejjiġhom u b’mod ieħor
kontra l-liġi ndaħlu fil-propjeta’ ta’ l-istess konjuġi Galea bil-fatt illi
immblukkaw jew xekklu l-aċċess liberu minn fuq passaġġ li minn Triq
Simirat, Għajnsielem jagħti għad-dar tal-istess Galea bl-indirizz
‘Laurence’ Triq Borg Għarib, Għajnsielem u dan bi ksur tal-artikolu 85
tal-Kodiċi Kriminali Kap 9.
Il-Qorti giet mitluba li minbarra l-piena l-imputati jiġu ordnati illi ma
jimmolestawx lill-imsemmija konjuġi Galea fil-pussess ta’ ħwejjiġhom,
ai termini tal-artikolu 383 tal-Kap. 9 tal-Kodiċi Kirminali.

2. Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Bħala Qorti ta'
Ġudikatura Kriminali ta' nhar il-25 ta’ Ottubru, 2016, li biha l-Qorti qablet
mal-konklużjonijiet tar-rapport tal-Perit Legali, u wara li rat l-Artikolu 85
tal-Kaptolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, sabet lill-imputati ħatja tal-imputazzjoni
miġjuba fil-konfront tagħhom u kkundannathom multa ta’ mitejn u
hamsin (€250) kull wieħed.
Inoltre, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 383 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta, il-Qorti ordnat lill-imputati biex ma jimmolestawx lill-konjuġi
Joebert u Carla Galea fil-pussess ta’ ħwejjiġhom taħt penali ta’ elf ewro
(€1000) u dan għal żmien sena.
Finalment, il-Qorti wara li rat l-artikolu 533 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta, ordnat lill-imputati jħallsu l-ispejjeż li għandhom x’jaqsmu malħatra tal-esperti fl-ammont ta’ erba’ mija u sitta u ħamsin ewro u ħamsa
u ħamsin ċenteżmu (€456.55).
3. Rat ir-rikors tal-appell ta’ John Magro u Alfrida Magro, preżentat firreġistru ta' din il-Qorti nhar it-3 ta' Novembru, 2016, li bih talbu lill-din ilQorti tirrevoka s-sentenza appellata u tillibera lill-imputati minn kull ħtija u
piena, jew altrimenti f’każ ta’ l-akkoljiment tal-ewwel aggravju terġa’

tibgħat l-atti quddiem l-ewwel Qorti u fin-nuqqas timmodifika l-piena kif
mitlub fl-aħħar żewg aggravji.

4. Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-każ.
5. Il-fatti allegati in kwantu relevanti għall-finijiet ta’ din is-sentenza jistgħu
jiġu riassunti kif ġej:
Joebert u Carla Galea, il-kwerelanti, għandhom id-dar residenzjali
tagħhom fi Triq Borg Għarib, Għajnsielem, Għawdex liema dar għandha
bieb u tieqa li jagħti għal fuq passaġġ jew trejqa li tinsab f’livell aktar baxx
liema passaġġ jagħti għal ġo Triq Simirat, Għajnsielem, Għawdex fejn limputati għandhom il-proprjeta’ tagħhom. Jobert u Carla għal żmien twil
kienu jipparkjaw il-vettura tagħhom ‘l isfel fit-trejqa msemmija viċin il-fond
ta’ residenza. Għalkemm it-trejqa ma kienetx waħda wiesgħa kienu
jgħaddu mit-trejqa mingħajr problemi biex jipparkjaw viċin ir-residenza
tagħhom. F’Novembru beda l-inkwiet għaliex Galea bdew isibu l-passaġġ
imblokkat b’vetturi tal-imputati u ta’ binhom b’mod li jew Galea ma
setgħux ikomplu mexjin ‘il ġewwa fil-passaġġ biex jipparkjaw viċin irresidenza tagħhom jew wara li jkunu pparkjaw ħdejn ir-residenza
tagħhom isibu li ma setgħux joħorġu mill-passaġġ għax ikun imblokkata
b’xi vettura tal-imputati.
6. L-aggravju tal-imputati appellanti huwa sostanzjalment li ma jeżistux lestremi tar-reat ta’ raggion fattasi għaliex il-fatti jinkwadraw sempliċement
f’ipparkjar ħażin jew traskurat iżda mhux fir-reat ta’ raggion fattasi.
7. Din il-Qorti wara li fliet il-provi prodotti hi tal-fehma li f’dan il-każ ma ġewx
provati mingħajr dubbju dettat mir-raġuni l-estremi tar-reat ta’ raggion
fattasi addebitat lill-imputati.

8. Irriżulta li kien hemm okkażżjonijiet meta bil-mod kif ipparkja l-vettura
tiegħu l-imputat John Magro kien ostakola l-vettura ta’ Galea milli tidħol
aktar ‘il ġewwa fil-passaġġ in kwistjoni biex tipparkja viċin ir-residenza ta’
Galea jew biex il-vettura, wara li tkun hemm ipparkjat, tkun tista’ toħroġ
minn dak il-passaġġ. Fil-fehma tal-Qorti, iżda, ma ġiex pruvat fil-grad li
trid il-liġi li l-imputat Magro dan għamlu għaliex kien jippretendi li qiegħed
jeżerċita xi dritt li kien jippretendi li għandu. Di fatti għalkemm jidher li limputat Magro f’xi okkażżjoni aċċenna għall-fatt li kellu xi dritt ta’
proprjeta’ fuq il-passaġġ huwa eventwalment, anki jekk wara xi ftit tgergir
u lmenti u b’ċertu reluttanza, neħħa l-vettura minn fejn kienet qiegħda
toħloq ostakolu.

F’dawn iċ-ċirkostanzi din il-Qorti ma hix sodisfatta li

jikkonfiguraw l-elementi tar-reat ta’ ragionfattasi.
9. In kwantu għall-imputata Alfrida Magro ma ġie pruvat xejn fil-konfront
tagħha.
Għaldastant din il-Qorti tilqa’ l-appell tal-imputati, tħassar is-sentenza
appellata u tillibera lill-imputati minn kull ħtija u piena.
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Prim Imhallef
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D/Registratur

Vera kopja

Ghar-Registratur

.

