Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali

Maġistrat dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Il-Pulizija
vs
George Falzon

Il-Qorti rat l-imputazzjoni miġjuba kontra George Falzon ID 142085M u
li permezz tagħha huwa ġie akkużat talli fis-17 t’Ottubru 2013 għallħabta tat-15:25 f’dawn il-Gżejjer (in suċċint) kkommetta
1. Użu ħażin minn sistema ta’ telekomunikazzjoni bi ksur talArtikolu 49(c) tal-Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ Malta;
2. Inġurji jew theddid ta’ natura kontravvenzjonali ai termini talArtikolu 339(1)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
3. r-reat li ħoloq biża li ser tintuża vjolenza kontra persuna ai termini
tal-Artikolu 251B tal-Kodiċi Kriminali;
4. stieden lil Joseph Mary Cardona għall-ġlied;

5. r-reat ta’ fastidju lil Joseph Mary Cardona ai termini tal-Artikolu
251A tal-Kodiċi Kriminali;
6. li l-istess każ jitqies bħala reat kontinwat;

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex f’każ ta’ ħtija tapplika l-Artikolu 383
tal-Kodiċi Kriminali.

Rat l-atti tal-kawża;

Rat id-dokumenti u semgħet il-provi prodotti.

Ikkunsidrat : -

Illi l-imputat stqarr li kien ħati tal-ewwel u t-tieni imputazzjoni filwaqt li
kkontesta l-kumplament tal-imputazzjonijiet li bihom ġie mixli.
Il-Qorti rat li l-imputat tenna l-ammissjoni tiegħu fir-rigward tal-ewwel
u t-tieni imputazzjonijiet anke wara li huwa ġie mwissi bil-konsegwenzi
li jitnisslu minn dikjarazzjoni tali fis-sens li l-Qorti kienet ser issibu ħati
tal-istess imputazzjonijiet u tgħaddi biex tagħti sentenza kontra tiegħu li
setgħet ukoll tkun waħda karċerarja.

Illi l-Qorti tqis li t-tielet u l-ħames imputazzjonijiet ma humiex legalment
sostenibbli in kwantu l-imputazzjonijiet huma karenti minn riferenza
għal perjodu ta’ żmien li fih setgħa jiġi mwettaq u fih pruvat il-course of
conduct meħtieġ għar-reati kontestati taħt l-artikoli 251A u 251B talKodiċi Kriminali. Għalhekk l-imputat ser jiġi liberat minnhom.
Kwantu għar-raba imputazzjoni, din ma tirriżultax soddisfaċentement
ippruvata in kwantu ma jirriżultax li l-imputat stieden lil xi ħadd għallġlied bil-ġebel.
Kwantu għas-sitt imputazzjoni din fil-fatt ma hija imputazzjoni xejn in
kwantu din tirrifletti l-lokuzzjoni tal-Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali u li
hija kwalifikanti li trid tiġi marbuta ma reat/i speċifiku/ċi sabiex ikollha
valenza legali.

DECIDE

Li għar-raġunijiet premessi, il-Qorti qegħda ssib lil George Falzon mhux
ħati tat-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt imputazzjoni miġjuba kontra
tiegħu u minnhom tilliberah minn kull ħtija u piena filwaqt li wara li rat
l-Artikoli 49(c) tal-Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ Malta u 339(1)(e) talKodiċi Kriminali il-Qorti qegħda ssib lil George Falzon, fuq l-ammissjoni
tiegħu stess, ħati tal-ewwel u t-tieni imputazzjonijiet u tikkundannah
għal multa komplessiva fl-ammont ta’ ħames mitt euro (€500) li jistgħu

jitħalsu bir-rata ta’ ħamsin euro (€50) fix-xahar; filwaqt li wara li rat lArtikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali, sabiex tipprovdi għas-sigurta ta’
Joseph Mary Cardona u l-familja tiegħu kif ukoll sabiex jinżamm il-bon
ordni pubbliku qegħda tobbliga lil ħati taħt obbligazzjoni tiegħu innifsu
għal perjodu ta’ sena u dan taħt penali t’elfejn euro (€2000).

Mogħtija fl-4 ta’ Marzu 2016 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja

