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bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali
MAĠISTRAT ANTONIO MIZZI
Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
Massimo Caruana, iben
Edwin, imwieled Attard
fit-23 ta' jannar, 1980
Illum, 27 ta' ġunju, 2001

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat 1. talli fit-22 ta' frar, 2001 għal ħabta tas-6.00 a.m. ġewwa Triq it-Tramuntana,
il-Belt, Vallettta volontarjament ħassar, jew għarraq ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli,
meta għamel ħsara fuq il-vettura, bin-numru IBD 426,
tal-għamla Skoda għad-dannu ta' missieru Edwin Caruana;
2. talli fit-22 ta' frar, 2001 għal ħabta tas-7.00 p.m. ġewwa Triq Zekka, il-Belt,
Valletta volontarjament ta n-nar jew b'xi mod ieħor qabbad bini jew lok ieħor, cioe' l-bieb u ilfaċċata tal-fond numru 69A, Triq Zekka, il-Belt, Valletta
għad-dannu ta' Edwin Caruana;
3. talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi, volontarjament ħassar, jew għarraq ħwejjeġ
ħaddieħor, mobbli jew immobbli, meta għamel il-ħsara fuq il-bieb u
il-faċċata tal-fond numru 69A, Triq Zekka, il-Belt, Valletta għad-dannu ta' missieru Edwin
Caruana;
4. talli f'dawn il-Gżejjer, fit-22 ta' frar, 2001 u fl-aħħar xhur ta' qabel din
id-data fil-Belt, Valletta u bnadi oħra f'Malta u f'ħinijiet differenti, kellhu
fil-pussess tiegħu d-droga eroina, speċifikata fl-Ewwel Skwda ta' l-Ordinanza dwar il-Mediċini
Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta' Malta, meta ma kienx
fil-pussess ta' awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib
Prinċipali tal-Gvern, skond id-dispozizzjonijiet tar-4 u tas-6 Taqsima ta' l-Ordinanza u meta ma
kienx bil-liċenzja jew xort' oħra awtorizzat li jimmanifattura, jew li jforni d-droga msemmija u
meta ma kienx b'xi mod ieħor bil-liċenzja mill-President ta' Malta li jkollu d-droga msemmija filpussess tiegħu u naqas li jipprova li d-droga msemmija ġiet fornuta lilu għall-użu tiegħu skond
ir-riċetta kif provdut fir-regolamenti msemmija u dan bi ksur
tar-Regolament 8 tar-Regoli ta' l-1939 dwar il-Kontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (G.N. 292 ta' l1939) kif sussegwentement emendati u bi ksur ta'
l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta' Malta, liema droga nstabet
f'tali ċirkostanżi li juru li kienet għall-użu esklussiv tiegħu;
5. talli fit-22 ta' frar, 2001 bejn is-7.15 a.m. u is-7.45 a.m. f'dawn il-Gżejjer għamel użu minn xi
nfrastruttura jew apparat ta' telekomunikazzjoni provduti minn provditur awtorizzat għal xi għan
li ma jkunx dak li għalih ikun ġie provdut jew naqas milli josserva dawk l-istruzzjonijiet li nħarġu
mill-provditur awtorizzat għal użu sew ta' l-infrastruttura tat- telekominikazzjonijiet jew tagħmir
jew għamel użu minnu mhux sew;
6. talli fit-22 ta' frar, 2001 għal ħabta tas-6.00 a.m. ħebb kontra l-persuna ta' ommu Anne
Caruana sabiex jinġurja jew jagħmel ħsara jew idejjaq lil din
il-persuna;
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7. talli fit-22 ta' frar, 2001 għal ħabta ta' bejn is-7.00 a.m. u is-7.45 a.m. inġurja u hedded lil
ommu missieru, Anne u Edwin konjuġi Caruana;
8. talli fit-23 ta' frar, 2001 għal ħabta tal-00.10 a.m. fl-għassa tal-Belt, Valletta attakka jew
għamel resistenza bi vjolenza jew b'ħebb ta' xorta li ma titqies vjolenza pubblika, kontra persuni
nkarigati skond il-Liġi minn servizz pubbliku, u cioe' kontra l-Ispettur Mario Tonna u is-Surġent
57 Raymond Caruana ġewwa l-għassa tal-Belt, Valletta waqt li kienu qed jaġixxu għallesekuzzjoni tal-Liġi;
9. talli fit-23 ta' frar, 2001 għal ħabta tal-00.10 a.m. fl-għassa tal-Belt, Valletta inġurja jew
hedded persuni nkarigati skond il-Liġi minn servizz pubbliku, waqt li kienu qed jagħmlu jew
minħabba li kienu qed jagħmlu dan is-servizz jew bil-ħsieb li jbezzagħhom jew li jinfluwixxi
fuqhom kontra l-Liġi fl-esekuzzjoni ta' dan is-servizz u cioe' fuq il-persuni ta' l-Ispettur Mario
Tonna u is-Surġent 57 Raymond Caruana;
10. talli fit-23 ta' frar, 2001 għal ħabta tal-00.10 a.m. fl-għassa tal-Belt, Valletta naqas li jobdi lordnijiet leġittimi mogħtija lilu mill-Ispettur Mario Tonna u is-Surġent 57 Raymond Caruana u
oħrajn waqt li kienu qed jaqdu d-doveri
tagħhom jew ma ħalliex jew fixkilhom waqt il-qadi ta' dmirijiethom;
11. talli fit-23 ta' frar, 2001 għal ħabta tal-00.10 a.m. fl-għassa tal-Belt, Valletta volontarjament
kiser il-bon ordni jew il-paċi pubblika b'għajjat ġewwa
l-għassa tal-Belt, Valletta;
12. talli fit-23 ta' frar, 2001 għal ħabta tal-00.10 a.m. fl-għassa tal-Belt, Valletta qal kliem oxxen
u espressjonijiet ta' dagħa.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex tipprovdi għas-sigurta' tal-Ispettur Mario Tonna,
tas-Surġent 57 Raymond Caruana, Edwin Caruana u Anne Caruana u ta
l-istess imputat innifsu il-kondizzjonijiet li jidrilha xierqa.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-seduta tat-23 ta' frar, 2001 fejn ta
l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tas-27 ta' ġunju, 2001 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 li l-ġenituri ta' limputat ħafru lill-istess imputat ta' l-għemil tiegħu. Rat
l-artikoli 318, 325(b), 338(bb)(dd)(ee), 339(d)(e), 95 u 96(a) tal-Kodiċi Kriminali, l-artikolu 34(d)
ta' l-Att ta' l-1997 li jirregola t-telekomunikazzjonijiet u l-artikoli 9 u 22(1)(a)(2)(b)(ii) tal-Kapitolu
101 tal-Liġijiet ta' Malta. Tikkundannah għal piena ta' sena priġunerija iżda wara li rat l-artikolu
28A
tal-Kodiċi Kriminali tordna li tali piena ma sseħħx ħlief jekk fil-perjodu ta' sentejn mil-lum limputat jikkometti reat ieħor li għalih hemm il-piena
tal-priġunerija. Inoltre, rat l-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali u tikkundanna
lill-imputat li jħallas is-somma ta' mitejn u erbgħin liri maltin (Lm240) spejjeż inkorsi fil-ħatra ta'
esperti.

