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MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Marzu, 2003
Numru 204/2003

Il-Pulizija
(Sp Martin Sammut)
vs
Jimmy (John Mary) Fenech, iben
John Mary, imwieled Pieta’
fit-22 ta’ novembru, 1968

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli fil-15 ta’ frar, 2003 għal
ħabta tas-sagħtejn neqsin kwart ta’ fil-għodu fi Triq San
Ġorġ, San Ġiljan jew fil-viċinanzi –
1. inġurja, hedded jew għamel offiża fuq il-persuni ta’
PS78 Joseph Cremona u PS621 Pierre Calleja, inkarigati
skond il-liġi minn servizz pubbliku, waqt li kienu qegħdin
jagħmlu jew minħabba li kienu għamlu dan is-servizz, jew
bil-ħsieb li jbezzgħahom jew li jinflwixxi fuqhom kontra lliġi fl-esekuzzjoni ta’ dak
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is-servizz;
2. attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza jew b’ħebb
kontra PS78 Joseph Cremona u PS621 Pierre Calleja,
persuni nkarigati skond il-liġi minn servizz pubbliku, filwaqt li kienu jaġixxu għall-esekuzzjoni tal-liġi jew ta’ ordni
mogħti skond il-liġi mill-awtorita’ kompetenti;
3. offenda l-pudur jew il-morali, b’egħmil li sar f’lok
pubbliku jew f’lok espost għall-pubbliku;
4. bil-lejl, kiser il-mistrieħ tan-nies bi ħsejjes jew għajjat
jew b’mod ieħor;
5. volontarjament kiser il-bon ordni jew il-kwiet talpubbliku;
6. ma obdiex l-ordnijiet leġittimi ta’ PS78 Joseph
Cremona u PS621 Pierre Calleja, persuni nkarigati minn
servizz pubbliku, jew ma ħalliehomx jew fixkilhom waqt li
kienu qed jagħmlu d-dmirijiet tagħhom, jew b'mod ieħor,
bla jedd, indaħal biex ma ħalliehx lil ħaddieħor jagħmel
dak li b’liġi jkun ordnat jew jista’ jagħmel, jew billi ġab fixxejn jew ħassar dak li ħaddieħor ikun għamel skond il-liġi,
jew b’xi mod ieħor;
7. fil-pubbliku, qal kliem oxxen jew indeċenti li jikkonsisti
f’dagħa jew għamel atti jew ġesti oxxeni;
8. f’lok pubbliku jew miftuħ għall-pubbliku, kien jinsab
f’sakra b’mod li ma kienx jista’ jieħu ħsieb tiegħu nnifsu.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal ts-seduta tal-20 ta’ marzu, 2003 fefjn limputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu. Rat
l-artikoli 95, 96, 209 u 338(m)(bb)(dd)(ee)(ff) tal-Kodiċi
Kriminali. Rat il-fedina penali netta ta’ l-imputat. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt
il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien
sena mil-lum.
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