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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' April, 2005
Numru 457/2004

Il-Pulizija
(Sp Victor Aquilina)
vs
Jeffrey Vella, iben George,
imwieled Pieta’ fit-28 ta’
novembru, 1980

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli fit-12 ta’ ġunju, 2004 għal
ħabta tal-11.00 a.m. f’dawn il-Gżejjer, ġewwa l-isptar
Monte Carmeli –
1. talli nġurja jew hedded jew għamel offiża fuq il-persuna
tan-nurses Patrick Farrugia u Brian Abela, persuni
nkarigati minn servizz pubbliku, waqt li kienu qed jagħmlu
jew minħabba li kienu qed jagħmlu dan is-servizz jew bilPaġna 1 minn 3
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ħsieb li jbeżżagħhom jew li jinflwixxi fuqhom kontra l-liġi flesekuzzjoni ta’ dak is-servizz;
2. talli mingħajr il-ħsieb li joqtol jew li jqiegħed l-ħajja ta’
ħaddieħor f’perikolu ċar, ikkaġuna feriti ta’ natura hafifa
fuq il-persuni ta’ Patrick Farrugia, akond kif iċċertifika Dr.
Patrick Farrugia ta’ l-isptar San Luqa u lil Brian Abela
skond kif iċċertifikat Dr. Moira Grech ta’ l-isptar San Luqa,
waqt il-qadi ta’ dmirhom;
3. talli fl-istess lok, ħin u ċirkostanżi, kiser il-bon ordni u ilpaċi pubblika b’għajjat, ġlied jew mod ieħor;
Il-Qorti ġiet mitluba li barra li tagħti l-piena skond il-liġi,
tapplika l-artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali għassigurta'’ta'’dawn il-persuni hawn fuq indikati.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-seduta tal-25
ta’ ġunju, 2004 fejn tal-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi
trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tal-11 ta’ april, 2005 fejn l-imputat
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 kollha
miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 95(1), 221(1),
222(1)(ċ) u 339(dd) tal-Kodiċi Kriminali. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt ilprovvedimenti tal-artikolu 7(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien
tlett snin mil-lum. L-imputat għandu joqgħod taħt issorveljanza ta’ Probation Officer li jiġi assenjat lilu.
Minbarra dan, l-imputat għandu jsegwi programm
residenzjali għar-riabilitazzjoni tiegħu kontra l-vizzju taddroga li hu parti ntegrali ta’ dan l-Ordni ta’ Probation.

< Sentenza Finali >
Paġna 2 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

---------------------------------TMIEM---------------------------------

Paġna 3 minn 3
Qrati tal-Ġustizzja

