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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
LAURENCE QUINTANO

Seduta ta' l-1 ta' Marzu, 2004
Numru 527/2003

Il-Pulizija
(Spettur Morgan Azzopardi u
Spettur Pio Pisani)
Versus
Edward Cernigliaro

Il-Qorti
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra Edward Cernigliaro
ta’ dsatax-il sena iben Santo u Marija Carmela nee Borg,
imwieled Pieta’ fit-tnax ta’ Mejju, 1984 u residenti 7 G Tirq
ir-Rgħajja, Rabat, Malta detentur tal-karta ta’ l-identita’
bin-numru 249184 (M)
Akkużat talli fil-lejl ta’ bejn l-14 u l-15 ta’ Ġunju, 2003 fit
Triq il-Missjunarji Maltin il-Mosta filwaqt li kien qiegħed
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isuq vettura ta’ l-għamla Peugeot 405 ta’ kulur abjad binnumru tar-reġistrazzjoni EAF-556 bi vjolenza jew
b’tehddid ġiegħel lil PS 496 Godwin Borg, PC 155
Charlton Xerri u PC 337 mark A. Mercieca, bħala uffiċjali
pubbliċi, li ma jagħmlux xi ħaġa li għandha x’taqsam malkariga tagħhom;
U aktar talli fl-istess jum, ħin, lok u ċirkostanzi saq karozza
Peugoet 405 ta’ kulur abjad bin-numru tar-reġistrazzjoni
EAF -556 meta ma kellux liċenzja tat-triq maħruġa millawtorita’ kompetenti u ma kienx kopert b’polza għassigurta’ kontra r-riskji għal terzi persuni.
U aktar talli fl-istess jum, ħin, lok u ċirkostanzi saq ilvettura Peugeot 405 ta’ kulur abjad bin-numru tarreġistrazzjoni
EAF-556,
b’manjiera
traskurata
u
perikoluża.
U aktar talli fil-15 ta’ Ġunju 2003 fis-siegħa w nofsa ta’
wara nofs in-nhar fl-għassa tal-Pulizija tal-Qawra
ddenunzja lill-Pulizija esekuttiva reat li kien jaf li ma sarx,
inkella bil-qerq ħoloq it-traċċi tar-reat b’mod li jistgħu
jinbdew proċeduri kriminali sabiex jiżguraw li dak ir-reat
kien sar;
U aktar talli fl-istess ċirkostanzi kiser sentenza tal-Qorti
tal-Maġistrati ta’ Malta datata 29 ta’ Jannar, 2003 mogħtija
mill-Maġistrat Dr.A.Mizzi LL.D
Il-Qorti hija mitluba wkoll biex tissospendi l-liċenzja tassewqan ta’ l-imputat għal perjodu li jidhrilha xieraq
kif ukoll tikkundanna lill-imputat għall-ħlas lir-Reġistratur
ta’ l-ispejjeż kollha jew ta’ parti mill-ispejjeż li jkollhom
x’jaqsmu mal-ħatra ta’ l-ġesperti jew periti fi proċeduri
għat-termini ta’ l-artikolu 533(1) tal-Kap 9.
Il-Qorti
Rat id-dokumenti kollha esibiti fostjom il-kunsens ta’ lAvukat Ġenerali biex dawn il-proċeduri jkunu sommarji kif
ukoll il-proċess verbali li sar taħt id-direzzjoni tal-Maġistrat
Grixti u s-sentenza mogħtija mill-Maġistrat Dr.Antonio
Pagna 2 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Mizzi fid-29 ta’ Jannar 2003 fl-ismijiet ‘Il-Puliizja(Spettur
Marthese Micallef) versus Edward Cernigliaro.’ Rat l-atti
kollha tal-kawża.

Rat l-ammissjoni tal-konvenut fil-verbal li jġib id-data ta’ l14 ta’ Jannar, 2004.
Għaldaqstant
skond il-Liġi.

dawn

l-imputazzjonijiet

huma ppruvati

Ikkunsidrat dawn il-fatti:
(a)
Illi l-imputat mill-bidunett ried li jammetti limputazzjonijiet kontrih.
(b)
Illi mill-istqarrija tiegħu lill-Pulizija joħroġ ċar li limputat kien imwerwer li kien ser jitlef il-ftit li kellu f’ħajtu.
Id-dħul tiegħu huwa limitat u meta ra r-roadblock ħaseb
biss fis-sitwazzjoni tiegħu li kien qed isuq karozza
mingħajr liċenzja u mingħajr polza ta’ assigurazzjoni.
Jekk titlaq il-karozza, l-uniku teżor f’ħajtu jkun għosfor.
Sintendi dan l-inkwiet ma tah ebda dritt li jsuq kif ġie, ġie
u jpoġġi l-ħajja tal-pulizija fil-perikolu. Iżda l-Qorti qed
tipprova
tagħmel
apprezzament
tal-kundizzjoni
psikoloġika ta’ l-imputat biex tkun tista’ tagħmel ġustizzja.
(c)
Illi ma ħeliex żmien prezzjuż tal-Qorti għaliex
prattikament lanqas nstemgħu xi ħafna xhieda ħlief biex
jkunu stabbiliti l-parametri tal-piena.
Għar-raġunijiet esposti din il-Qorti sejra tagħmel użu millfakolta’ li jagħtiha l-artikolu 21 tal-Kap 9 limitatament gġal
dawk l-imputazzjonijiet li jidhru fl-ewwel, fir-raba’ u filħames paragrafu taċ-ċitazzjoni.
Il-Qorti, wara li rat l-artikoli 17(1)(f), 21, 95 u 110 tal-Kap
9, l-artikolu 15(1)(a) u (2) tal-Kap 65, l-artikolu 3(1)(2) talKap 104 u l-artikolu 22 tal-Kap 446, issib lill-imputat ħati u
qed tiddisponi mill-ħtija bil-mod kif ġej.

Pagna 3 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

(a) Għall-ħtija konnessa ma’ l-artikoli 95 u 110 tal-Kap
9, multa ta’ erba’ mitt lira Maltija (Lm400);
(b) Għall-ħtija konnessa mal-ksur ta’ l-artikoli 15(1)(a) u
(2) tal-Kap 65 multa ta’ ħamsin (Lm50)lira Maltija u
sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan għal żmien tliet (3)
xhur;
(c) Għall-ħtija ta’konnessa mal-ksur ta’ l-artikolu 3 talKap 104 multa ta’ mitejn lira Maltija (Lm200);
(d) Għan-nuqqas ta’ ħarsien ta’ kundizzjoni f’sentenza
mogħtija mill-Maġistrat Dr.Mizzi fl-ismijiet imsemmija,
multa ta’ mitt lira Maltija (Lm100).
Il-multi jistgħu jitħallsu f’rati mensili ta’ erbgħin lira fixxahar bl-ewwel rata titħallas f’għeluq it-tmienja w għoxrin
jum mid-data ta’ din is-sentneza. Jekk dawn ir-rati ma
jitħallsux fil-ħin, allura jkunu dovuti f’daqqa. Jekk il-multi
(jew parti minnhom) ma jitħallsux dawn jinbidlu f’piena ta’
priġunerija bir-rata ta’ jum priġunerija għal kull Lm5
(ħames liri Maltin ) li ma titħallasx.
Il-Qorti ntalbet ukoll timponi fuq l-imputat il-ħlas ta’ lispejjeż tar-Reġistratur. Il-Qorti mhix ser tilqa’ din it-talba
għaliex l-ispejjeż konnessi ma’ l-esperti saru waqt li kienet
għaddejja l-inkjesta taħt id-direzzjoni ta’ l-Maġistrat
Inkwirenti. Skond ġurisprudenza dawn ma jitħallsux millimputat.
Il-Qorti lanqas m’hi ser tordna l-konfiska tal-corpus delicti
għaliex mill-provi jidher li għad fadal kambjali x’jitħħallsu
fuq il-karozza għaliex din mixtrija b’kuntratt ta’ hire
purchase. Skond ġurisprudenza ċivili d-dominju ta’ oġġett
mibjugħ bil-hire purchase ma jgħaddix għand ix-xerrej
qabel ikun tħallas kollox. (Ara: Regina Auto Dealer
Limited versus Miller Distributors Ltd et. Deċiż millPrim’Awla tal-Qorti Ċivili fit-30 ta’ Mejju, 2002 mis-Sinjurija
Tiegħu l-Imħallef Dr.Raymond Pace.)
MAĠISTRAT
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< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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