bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali
MAĠISTRAT ANTONIO MIZZI
Il-Pulizija
(Sp Paul Bond)
vs
Antoine Gauci, iben
Charles, imwieled Pieta'
fl-1 ta' marzu, 1977
Illum, 9 ta' ottubru, 2001
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni kontra l-imputat 1. talli fis-6 ta' mejju, 2001, għal ħabta tas-6.00 p.m., f'Ħal-Qormi, attakka jew għamel
reżistenza bi vjolenza jew b'ħebb kontra PC319 Emanuel Vella, persuna nkarigata skond il-liġi
minn servizz pubbliku, fil-waqt li kien qed jaġixxi għal esekuzzjoni tal-Liġi jew ta' ordni mogħtija
skond il-Liġi mill-awtorita' kompetenti;
2. talli għamel offiża ta' natura ħafifa, salv kkomplikazzjonijiet, skond ma ddikjara t-Tabib Alan
Drago ta' l-isptar San Luqa fuq l-imsemmi pulizija
fil-kapaċita' tiegħu ta' uffiċjal pubbliku, waqt li kien qed jagħmel jew minħabba li kien għamel iddmirijiet tal-kariga tiegħu u/jew bil-ħsieb li jbezzgħu jew li jinfluwixxi fuqu kontra l-liġi fid-dmirijiet
tal-kariga tiegħu;
3. talli għamel ħsara volontarja fuq l-uniformi u in-nuċċjali tax-xemx li kien liebes l-istess
pulizija, liema ħsara teċċedi l-Lm50 iżda anqas minn Lm500
għad-dannu tal-Gvern ta' Malta;
4. talli ma obdiex l-ordnijiet mogħtija lilu mill-imsemmi PC319 Emanuel Vella;
5. talli ma kienx liebes is-seat belt waqt li kien qed isuq karozza tal-għamla Fiat Punto;
6. talli saq bi speed eċċessiv u kontra l-'one way';
7. talli fl-istess data ħin u lok saq saq karozza tal-għamla Fiat Punto, bin-numru tarreġistrazzjoni ELA 122, jew kellhu kontroll tal-istess karozza fi triq jew f'post pubbliku meta ma
kienx f'kondizzjoni li jsuq minħabba xorb alkoħoliku;
8. talli saq, ipprova jsuq jew kellhu kontroll tal-imsemmija karozza fi triq jew
f'post pubbliku wara li kkonsma tant alkoħol li l-proporzjon tiegħu fin-nifs fid-demm jew fl-awrina
kien izjed mill-limiti preskritt;
9. talli kiser il-kondizzjonijiet tal-artikolu 9 tal-Kapitolu 152 tal-liġijiet ta' Malta li kienu ġew
imposti fuqu mill-Qorti tal-Maġistrati b'sentenza li ġġib id-data tat-22 ta' novembru, 2000 meta
ġie liberat bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sena mill-imsemmija data;
Il-Qorti ġiet mitluba li f'każ ta' kundanna tissospendi lill-imputat mill-liċenzji kollha tas-sewqan
tiegħu jew milli jottjeni xi liċenzja għal perjodu ta' żmien ta' mhux anqas minn sena.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-seduta tas-27 ta' ġunju, 2001 fejn ta
l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta' ottubru, 2001 fejn l-imputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra
tiegħu. Ikkonstatat ukoll li l-imputat ħallas id-danni kollha lil
l-PC319 Emanuel Vella.
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 96,
221(1), 325(b), 338(ee) tal-Kodiċi Kriminali, l-artikoli 15A(1), 15B tal-Kapitolu 65 tal-Liġijiet ta'
Malta u il-'Motor Vehicles Regulations' u
l-artikolu 10 tal-Kapitolu 152 tal-Liġijiet ta' Malta u tikkundannah għal ħlas
ta' multa ta' mitejn liri maltin (Lm200). Inoltre, tissospendi kwalunkwe liċenza
tas-sewqan lill-imputat għal perjodu tas-sena mil-lum stess.

