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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Gunju, 2008
Numru. 964/2006

Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
Joseph Farrugia, iben Carmelo, imwieled ir-Rabat fil-31 ta’
mejju, 1949

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli fid-9 ta’ settembru, 2006 għal habta tas-1.45
p.m. ġewwa Triq Santa Rita, ir-Rabat, Malta, kif ukoll
ġewwa l-għassa tal-pulizija tar-Rabat bil-ħsieb li jagħmel
ħsara lil diversi membri tal-Korp tal-pulizija u cioe’ lillPS426 A. Portelli, WPS Anne Marie Micallef, PS 287 C.
Cordina u PC56 Jean Karl Grech, akkuża lill-istess
membri tal-korp tal-pulizija quddiem awtorita’ kompetenti
b’reat fil-waqt li kien jaf li dawn il-persuni huma innoċenti;
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2.
talli fl-istess lok, ħin, dati u ċirkostanżi bil-qerq ħoloq
jew ġiegħel li jidher ċar li donnu hemm fatt jew ċirkostanża
sabiex dan il-fatt jew ċirkostanża jkunu jistgħu ‘il quddiem
jiswew bi prova kontra l-membri tal-korp tal-pulizija
msemmija bil-ħsieb li dawn l-uffiċjali pubbliċi jkunu jistgħu
jiġu kontra s-sewwa akkużati jew misjuba ħatja ta’ reat;
3.
talli fid-9 ta’ settembru, 2006 għal habta tas-1.45
p.m. ġewwa Triq Santa Rita, ir-Rabat, Malta bil-ħsieb li
jtellef jew inaqqas il-ġieh tal-membri tal-korp tal-pulizija
weġġagħhom bi kliem malafamanti;
4.
talli fid-9 ta’ settembru, 2006 għal habta tas-1.45
p.m. ġewwa Triq Santa Rita, ir-Rabat, Malta nġurja jew
hedded jew għamel offiżi fuq persuni nkarigati skond il-liġi
minn servizz pubbliku li jkunu qed jagħmlu jew minħabba
li jkunu għamlu dan is-servizz jew bil-ħsieb li jinfluwixxu
jew ibeżżagħhom kontra l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dan isservizz u cioe’ fuq il-persuni ta’ l-istess uffiċjali tal-pulizija
msemmija fl-akkużi hawn fuq;
5.
talli fl-istess data, lok, ħin u ċirkostanżi ma obdiex lordnijiet leġittimi mogħtija lilu mill-pulizija jew ma ħalliex
jew fixkel waqt li kien jagħmlu d-dmirijiet tagħhom, jew b’xi
mod bla jedd indaħal fl-istess dmirijiet billi ma ħalliex lillmembri tal-korp tal-pulizija jagħmlu dak li b’liġi kien ordnati
li jagħmlu u billi ħassar jew ġab fix-xejn dak li l-membri talkorp tal-pulizija bħala awtorita kien għamlu;
6.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi
volontarjament kiser il-bon ordni u il-paċi pubblika
b’għajjat u ġlied;
7.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi xewwex
pubblikament persuni oħra sabiex jinħoloq reat;
8.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi xewwex
pubblikament persuni oħra sabiex jiksru l-liġi.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
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Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fid-9 ta’ settembru, 2006
inqala nċident fir-Rabat fejn ċerta Bernice Formosa ġiet
arrestata. Ir-raġunijiet ta’ dan l-arrest mhumiex ta’
rilevanza għal każ in eżami. Ġara li membri tal-familja ta’
Bernice, li tiġi n-neputija ta’ l-imputat, ċemplu lill-imputat u
għarfuħ li din il-mara kienet ġiet imsawta mill-pulizija.
Għalhekk, l-imputat, li dak il-ħin kien fl-għalqa li għandu lGirgenti, telaq lejn id-dar, biddel u mar l-għassa tar-Rabat.
Illi meta wasal l-għassa għal habta tas-1.30 p.m. hu talab
biex jidħol għaliex ried ikellem lin-neputija tiegħu. Dak ilħin kien hemm bosta Pulizija peress li xi wħud minnhom
kienu sejrin Ta’ Qali għall-football. Meta ma rnexxielux
jidħol, l-imputat beda jagħmel storbju barra l-għassa u
jgħid li kien ser iġib lil tal-gazetti biex isegwu l-każ billi
skond ma qalulu n-neputija tiegħu ġiet imsawta.
Illi l-pulizija ordnawlu biex joqgħod bi kwietu iżda hu
kompla jikser il-paċi u il-bon ordni bl-għajjat. Għalhekk,
hu ġie arrestat u meħud l-offiċċju ta’ l-ispettur fejn irlixxa
stqarrija fuq dak li ġara.
Illi mill-provi prodotti min imkien ma jirrizulta li l-imputat
xewwex in-nixes sabiex jinħoloq reat jew sabiex tinkiser illiġi.
Illi dan kien każ fejn bi ftit buon sens seta’ jiġi evitat.
Hawnhekk, jidher ċar kemm hi mportanti il-komunikazzjoni
kostanti tal-pulizija maċ-ċittadini u forsi l-uffiċjali tal-pulizija
ma għandhomx stħarriġ biżżejjed fil-kamp tar-relazzjonijiet
pubbliċi.
Illi dawn hhuma l-fatti fil-qosor u l-uniċi akkużi li ġew
pruvati huma l-ħames u is-sitta akkuża miġjuba kontra limputat li jirrigwarda li hu ma obdiex l-ordnijiet tal-pulizija u
li kiser il-bon ordni u il-paċi pubblika bl-għajjat.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-ewwel erba’
akkużi, tas-seba’ u tat-tmien akkuża miġjuba kontra tiegħu
u għalhekk tilliberah minn dawn l-akkużi. Issibu ħati talħames u tas-sitt akkuża miġjuba kontra tiegħu. Rat lPagna 3 minn 4
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artikolu 338(dd)(ee) tal-Kodiċi Kriminali u tikkundannah
għal ħlas ta’ multa ta’ mija u għoxrin euro (€120).

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