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Il-Pulizija
(Spettur Kevin Pulis)
(Spettur Mario Xiberras)
(Spettur Jeffrey Scicluna)
vs
AB

Il-Qorti,
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra AB li ġie akkużat talli:
1. Nhar l-14 ta’ Awwissu 2021 għall-ħabta ta’ (14:00hrs) sagħtejn ta’
waranofsinhar u fil-ħinijet ta’ qabel hrs fi Triq iċ-Ċawsli, Qormi
volontarjament ta nar fuq vettura bil-mutur tal-għamla Ford Transit binnumru tar-reġistrazzjoni LCR303 u dan għad-detriment ta’ Frank Cassar
u/jew ta’ persuni oħra;
2. U aktar talli fl-istess data, lok, ħin, u ċirkostanzi, ikkommetta ħsara jew
għarraq ħwejjeġ ħaddieħor mobbli jew immobbli u ċioè għamel ħsara
volontarja fuq l-imsemmija vettura liema ħsara tiskorri l-elfejn u ħames
mitt euro l-€2,500 għad-dannu ta’ Frank Cassar u/jew persuni oħra;
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Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija tikkundanna ‘l-ħati għall-ħlas,
lir-reġistratur, tal-ispejjeż kollha jew ta’ parti mill-ispejjeż li kellhom x’jaqsmu
mal-ħatra ta’ esperti jew periti fil-proċeduri, inklużi dawk tal-esperti li jkunu
ġew maħtura fl-istadju tal-proces-verbal tal-inkjesta, hekk kif maħsub f’artikolu
533 et sequitor tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra milli tapplika l-piena skont il-liġi, tapplika
wkoll l-artikoli 383, 384, 385 u 412 C tal-Kap 9 tal-liġijiet ta’ Malta għas-sigurtà
ta’ Frank Cassar u l-familjari tiegħu.
Rat id-dokumenti esebiti u l-atti proċesswali kollha;
Semgħet, fis-seduta tal-lum, lill-imputat jammetti li huwa ħati talimputazzjonijiet kollha miġjuba kontra tiegħu u semgħatu jikkonferma lammissjoni tiegħu anke wara li l-Qorti tagħtu żmien jikkunsidra l-pożizzjoni
tiegħu u spjegatlu l-pieni relattivi għall-imputazzjonijiet;
Semgħet it-trattazzjoni dwar il-piena idonea li għandha tiġi nflitta fil-konfront
tal-imputat.
Ikkunsidrat:
Illi fid-dawl tal-ammissjoni ta’ ħtija reġistrata mill-imputat fis-seduta tal-lum firrigward tal-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront tiegħu, il-Qorti ssib illi l-istess
imputazzjonijiet ġew ippruvati skont il-liġi.
Illi fir-rigward tal-piena li għandha tiġi nflitta fuq l-imputat il-Qorti tosserva illi
l-imputat ikkopera mal-Pulizija, għandu fedina penali netta, għadu kemm għalaq
it-tmintax-il sena u wkoll għandu problemi mediċi li qiegħed preżentement jieħu
l-kura sabiex jegħlibhom jew jikkontrollahom. Fil-fatt il-Qorti qiegħda tagħti
piż għar-rakkomandazzjoni esebita mill-Prosekuzzjoni u li ġiet magħmula millPsikjatra Dr. Rachel Taylor-East, f’liema rakkomandazzjoni hemm indikat lgħajnuna medika li l-imputat għandu bżonn jieħu.
Illi l-Qorti, wara ħadet dan kollu inkonsiderazzjoni, hija disposta li tagħti lillimputat ċans jiġi fuq saqajh, jekk huwa jrid. Għalhekk se tkun qiegħda tpoġġih
taħt Ordni ta’ Probation biex jiġi segwit u wkoll se tkun qiegħda toħroġ Ordni
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ta’ Trattament sabiex jingħata l-għajnuna kollha possibbli għall-kundizzjonijiet
afflitt minnhom.
DECIDE
Għal dawn il-motivi, il-Qorti wara li rat l-artikoli 17 (h), 318, 325 (1) (a) (l) talKodiċi Kriminali, fuq ammissjoni, issib lill-imputat AB ħati tal-imputazzjonijiet
kollha miġjuba kontra tiegħu u tpoġġih taħt Ordni ta’ Probation għal żmien
tliet (3) snin mil-lum bil-kundizzjonijiet elenkati fid-digriet anness ma’ din issentenza u li jifforma parti integrali minnha.
Il-Qorti qiegħda wkoll toħroġ Ordni ta’ Trattament fil-konfront tal-ħati għal
żmien tliet (3) snin mil-lum u dana bil-kundizzjonijiet elenkati fid-digriet
anness ma’ din is-sentenza u li jifforma parti integrali minnha.
Il-Qorti spjegat fi kliem ċar lill-ħati l-konsegwenzi jekk huwa ma josservax ilkundizzjonijiet kollha tal-Ordni ta’ Probation u/jew f’każ li huwa jikser xi
kundizzjoni tal-Ordni ta’ Probation jew li ma joqgħodx għad-direttivi talProfessjonijisti nominati fl-Ordni ta’ Trattament.
Finalment, ai termini tal-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti tikkundanna
lill-ħati jħallas lir-Reġistratur tal-Qrati l-ispejjeż peritali kollha li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra ta’ esperti jew periti fl-inkjesta relatata ma’ dan l-inċident u
dan fi żmien sentejn (2) minn meta huwa jiġi notifikat bl-istess spejjeż.
Il-Qorti qiegħda tastjeni milli toħroġ kwalunkwe ordni fil-konfront tal-ħati għassigurtà ta’ Frank Cassar u l-familjari tiegħu stante li kif ġie spjegat millProsekuzzjoni, ma hemm l-ebda relazzjoni bejn il-ħati u l-persuni msemmija.
Il-Qorti tordna li l-atti jintbagħtu lill-Avukat Ġenerali fiż-żmien mogħti mil-liġi.

Dr. Charmaine Galea
Maġistrat

Diane Gatt
Deputat Reġistratur
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