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MALTA

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA' ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tat-18 ta' Jannar, 2004
Numru 1044/2004

Il-Pulizija
(Sp Alfred Mallia)
vs
Reno Said, iben Michael,
imwieled Pieta’ fis-27 ta’
ottubru, 1974

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’Ħaż-Żabbar, fit-30 ta’
novembru, 2004 għal ħabta tas-2.15 p.m. –
1. mingħajr il-ħsieb li joqtol jew li jqiegħed il-ħajja ta’
PC871 u ta’ PC189 f’perikolu ċar, ħebb għall-istess
uffiċjali tal-pulizija u ikkaġunalhom ġrieħi ta’ natura ħafifa
fuq il-persuna tagħhom skond ma ċċertifika Dr. M.
Martinelli M.D. taċ-Ċentru tas-Saħħa ta’ Raħal Ġdid;
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2. attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza jew b’ħebb,
ta’ xorta li ma titqiesx vjolenza pubblika, kontra persuni
nkarigati skond il-liġi minn servizz pubbliku, fil-waqt li
kienu jaġixxu għall-esekuzzjoni tal-liġi jew ta’ ordni
mogħtija skond il-liġi mill-awtorita’ kompetenti;
3. ma obdiex l-ordnijiet leġittimi tal-awtorita’ jew ta’
wieħed li jkun inkarigat minn servizz pubbliku jew ma
ħalliehx jew fixkilhom waqt li kienu qegħdin jagħmlu ddmirijiet tagħhom u ipprova jaħrab mill-kustodja talpulizija;
4. volontarjament fl-istess ċirkostanżi, b’xi mod li jkun,
kiser il-bon ordni jew il-kwiet pubbliku b’għajjat;
5. fl-istess data, lok u ħin insulenta, offenda u hedded bilkliem lill-PS1428 Delia, lill-PC871 Micallef u PC189
Ancilleri persuni nkarigati skond il-liġi minn servizz
pubbliku waqt li kienu qegħdin jagħmlu dan is-servizz, bilħsieb li jbeżżagħhom jew jinflwixxi fuqhom kontra l-liġi flesekuzzjoni ta’ dak is-servizz;
6. fl-istess data, lok u ħin volontarjament kiser il-bon ordni
jew il-kwiet tal-pubbliku b’għajjat u dagħa;
7. saq il-vettura Skoda, bin-numru tar-reġistrazzjoni DAR
109, b’nuqqas ta’ kont, bi traskuraġni jew b’mod perikoluż;
8. saq il-vettura hawn fuq imsemmija bil-liċenzja mhux
rinnovata u mhux koperta b’polza ta’ assikurazzjoni;
9. saq il-vettura, bin-numru tar-reġistrazzjoni DAR 109,
taħt l-influwenza tal-alkoħol, u naqas milli jagħti kampjun
tan-nifs għal ‘test’ tan-nifs meta meħtieġ tagħmel hekk
skond id-dispozizzjonijiet ta’ l-artikolu 15C tal-Kapitolu 65
tal-Liġijiet ta’ Malta meta kien ġie avzat li n-nuqqas jew irrifjut li jagħmel dak meħtieġ kien reat;
10. fl-istess ċirkostanżi f’lok pubbliku jew miftuħ għal
pubbliku kien fis-sakra b’mod li ma kienx jista’ jieħu ħsieb
tiegħu nnifsu;
11. f’post pubbliku għad li kien xurban qal kliem oxxen u
indeċenti.
Il-Qorti ġiet mitluba li tapplika l-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminaligħas-sigurta’ ta’ PS1428 Delia, PC871 Micallef u
PC189 Ancilleri u membri tal-familji tagħhom.
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Rat in-nota tal-Avukat Ġenreali li ġiet eżebita fis-seduta
tal-10 ta’ diċembru, 2004 fejn ta l-kunsens tiegħu biex dan
il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tat-18 ta’ jannar, 2005 fejn limputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 221(1), 95, 96,
338(bb)(dd)(ee) tal-Kodiċi Kriminali u l-artikoli 15(1)(a) u
15(Ċ) tal-Kapitolu 65 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-artikoli
3(1)(2)(2A) tal-Kapitolu 104 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Ikkunsidrat dwar il-piena. Illi l-imputat għandu martu
marida serjament u għandu jieħu ħsieb iż-żewġ titfal
tagħhom li huma minorenni. Għalhekk, tikkundannah għal
ħlas ta’ multa ta’ erba’ mitt lira maltin u minħabba ċċirkostanżi speċjali ta’ dan il-każ ma tissospendilux illiċenzja tas-sewqan. Fiċ-ċirkostanżi mhemmx lok għallapplikazzjoni tal-artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali.
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