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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
DAVID SCICLUNA

Seduta ta' l-20 ta' Settembru, 2012
Appell Kriminali Numru. 322/2011

Il-Pulizija

v.

Luaie Borg

Il-Qorti:

1. Rat l-imputazzjonijiet miġjuba mill-Pulizija Eżekuttiva kontra Luaie Borg talli
fit-8 ta’ Ġunju 2009 għall-ħabta ta’ 00.30 a.m. fil-Belt Valletta:
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(1) volontarjament kiser il-paċi pubblika u l-bon ordni b’għajjat u ġlied;

(2) qal fil-pubbliku kliem indiċenti u oxxen;

(3) bi kliem insulenta jew hedded lil Joseph u Jefrin Grech;

(4) ħebb għal Jefrin Grech sabiex jinġurjah, idejqu jew jagħmillu ħsara;
(5) ħebb għal Joseph Grech u kkaġunalu feriti ta’ natura ħafifa skond kif
iċċertifika Dr. J. C. Abela M.D.

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex tipprovdi għas-sigurta` ta’ l-imsemmija Joseph u
Jefrin Grech u tapplika l-provvedimenti ta’ l-artikolu 383 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet
ta’ Malta;

2. Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura
Kriminali tal-21 ta’ Ġunju 2011 li permezz tagħha, wara li rat il-verbal ta’
dakinhar fejn l-imsemmi Luaie Borg għamel obbligazzjoni in atti li ma
jimmolestax jew ikellem lill-kwerelanti, iddikjarat il-proċediment eżawrit;

3. Rat ir-rikors ta’ appell ta’ l-Avukat Ġenerali ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2011 li
permezz tiegħu talab li din il-Qorti tħassar u tirrevoka s-sentenza appellata u
tirrimetti lura l-atti proċesswali quddiem l-ewwel Qorti sabiex jerġgħu jinbdew
jinstemgħu l-proċeduri kontra l-imsemmi Luaie Borg jew alternattivament li din
il-Qorti tipproċedi billi tisma’ l-provi relevanti għall-każ odjern u
sussegwentment tiddeċiedi l-każ skond il-liġi;
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4. Rat is-sentenza preliminari mogħtija minn din il-Qorti diversament
presjeduta fl-20 ta’ Settembru 2012 li permezz tagħha rrevokata u ħassret issentenza appellata u ddifferixxiet l-kawża għal data oħra sabiex tisma’ l-provi
kollha hi stess u mbagħad tgħaddi għal sentenza aħħarija;

5. Rat l-atti kollha tal-kawża; rat il-fedina penali aġġornata ta’ l-appellat esebita
mill-prosekuzzjoni b’ordni ta’ din il-Qorti; rat it-traskrizzjonijiet tax-xiehda
mismugħa; rat il-verbal tat-28 ta’ Novembru 2013 fejn l-Avukat Dott. Dean Hili
qajjem eċċezzjoni ta’ preskrizzjoni; rat in-nota ta’ sottomissjonijiet ta’ l-Avukat
Ġenerali ppreżentata fil-5 ta’ Ġunju 2014 fejn irrimetta ruħu rigward tali
eċċezzjoni; ikkunsidrat:

6. L-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-appellat jirreferu għal inċident li
allegatament seħħ fit-8 ta’ Ġunju 2009. Il-komparixxi tidher li ġiet iffirmata
mill-Ispettur Pierre Micallef Grimaud fl-24 ta’ Lulju 2009. Fuq l-istess
komparixxi hemm ukoll timbru mill-uffiċċju tal-pulizija ta’ Valletta bid-data tas17 ta’ Awissu 2009. Skond il-komparixxi, id-data tas-smiegħ kellha tkun fil-11
ta’ Jannar 2010. L-uniku verbal in atti huwa dak tal-21 ta’ Ġunju 2011, l-istess
data li fiha ngħatat is-sentenza appellata. Inoltre fl-atti m’hemm l-ebda riferta li
tista’ tindika meta ġie notifikat l-appellat. Dan ifisser illi bejn id-data ta’ lallegat inċident sad-data tas-sentenza kienu diġa` għaddew sentejn u tlettax-il
ġurnata.

7. Issa, in kwantu jirrigwarda l-ewwel erba’ imputazzjonijiet li huma ta’ natura
kontravvenzjonali, il-perijodu preskrittiv huwa ta’ tliet xhur skond l-artikolu
688(f) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta. Mela l-azzjoni fir-rigward dawn l-ewwel
erba’ imputazzjonijiet hi preskritta.

8. Kwantu għall-ħames imputazzjoni, l-azzjoni hi preskrivibbli bid-dekorriment
ta’ sentejn skond l-artikolu 688(e) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta. Hawn ukoll, flassenza ta’ riferta li tindika d-data tan-notifika, l-azzjoni hi preskritta wkoll.
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9. Għal dawn il-motivi tiddeċiedi billi tiddikjara l-azzjoni fir-rigward ta’ limputazzjonijiet kollha dedotti kontra l-appellat Luaie Borg preskritta u
tilliberah mill-imsemmijin imputazzjonijiet.
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