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bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali
MAĠISTRAT ANTONIO MIZZI
Il-Pulizija
(Sp Marthese Micallef)
vs
Eugenio Vella, iben
Anthony, imwieled
Siġġiewi fil-25 ta' mejju,
1959
Illum, 18 ta' april, 2001
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni kontra l-imputat talli fis-6 ta' diċembru, 2000 fi Triq Mater Boni Consilii, Fgura,
għal ħabta tat-8.30 a.m. a. talli volontarjament ħassar, għamel ħsara, jew għarraq ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew
immobbli, billi kkaġuna ħsara fil-vettura, bin-numru KBB 782,
tat-tip Hyundai Stellar, kulur blu, għad-detriment ta' Charles Sammut, liema ammont tal-ħsara
jiskorri l-ħamsin lira maltin iżda ma jiskorriex il-ħames mitt lira maltin;
b. talli fl-istess ħin, data u ċirkostanżi, kiser il-paċi pubblika u il-bon ordni
b'għajjat, storbju, ġlied jew mod ieħor;
ċ. talli fl-istess ħin, data u ċirkostanżi, hedded u inġurja bil-kliem lil Charles Sammut;
d. talli fl-istess ħin, data u ċirkostanżi hedded u inġurja bil-kliem lil Mary Vella;
e. talli sar reċidiv b'sentenza tal-Qorti tal-Appell liema sentenza saret definittiva fis-7 ta' jannar,
1998, b'sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) liema sentenzi ġew definittiva fid-29 ta' lulju,
1999, fil-31 ta' mejju, 2000 u fid-19 ta' ġunju, 2000.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra milli tapplika l-piena skond il-Liġi, tordna lill-imputat li jħallas lispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' l-esperti.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat id-dokumenti eżebiti.
Semgħet lill-avukat ta' l-imputat u lill-prosekuzzjoni.
Ikkunsidrat,
Illi fis-6 ta' diċembru, 2001 Charles Sammut għamel rapport li dak in-nhar fit-8.30 a.m. fi Triq
Mater Boni Consilii, Fgura l-imputat hedded lilu u lil martu Mary Vella. Minbarra dan l-imputat
allegatament għamel ħsara fil-karozza ta' Charles Sammut li tiskorri l-Lm200. Dan il-fatt ġie
korroborat minn Mary Vella li minbarra li kkonfermat dak li qal Charles Sammut eżebiet żewġ
ritratti li juru
lill-imputat fil-karozza tiegħu.
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Illi meta l-imputat ġie nterrogat mill-puliżija hu ċaħad li għamel xi ħsara fil-karozza ta' Charles
Sammut jew li hedded lilu jew lil martu Mary Vella. Mhux talli ċaħad iżda stqarr li fil-ħin ta' linċident hu kien Tal-Ħandaq jaħdem.
Il-prosekuzzjoni ressqet lill-persuni li l-imputat qal li hu kien magħhom. Fil-fatt jirriżulta li bejn is6.30 a.m. u it-8.45 a.m. tal-ġurnata ta' l-inċident kien ma Alistair Bianco f'Tal-Ħandaq fejn
kellhom xi xogħol. Mix-xhieda ta' Emanuel Debattista, li hu l-managing director, ta' kumoanija
ta' stampar jirriżulta li
l-imputat kien San Gwann ftit qabel id-9.00 a.m. u telaq minn hemm bejn l-10.15 a.m. u l-10.30
a.m. Inoltre, mix-xhieda ta' PC1554 Noel Decesare jirriżulta li hu kellmu għal ħabta tal-10.35
a.m. tal-ġurnata ta' l-inċident.
Mill-provi prodotti hu ċar li fil-ħin ta' l-inċident ma kienx possibbli għall-imputat li jkun preżenti filpost ta' l-inċident. L-imputat offra alibi u mix-xhieda prodotti dan l-alibi jreġġi sew.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu u kwindi tilliberah
mill-istess akkużi.

