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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
S.T.O. PRIM IMHALLEF
VINCENT DE GAETANO

Seduta tat-13 ta' Lulju, 2007
Numru 162/2007

Il-Qorti,
Rat l-imputazzjoni miġjuba permezz ta' att ta'
ċitazzjoni mill-Pulizija Eżekuttiva kontra Francis Schembri
talli fil-21 ta' Jannar 2007 għall-ħabta "ta' 08:15 hrs" fi Triq
il-Kapuċċini, Rabat, Għawdex, verbalment inġurja lirReverendu Sac. Emanuel Saliba miż-Żebbuġ, (Għawdex)
;
Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) tal-10
ta' April, 2007 li permezz tagħha dik il-Qorti sabet lillimsemi Francis Schembri ħati skond l-imputazzjoni
dedotta kontra tiegħu u kkundannatu ammenda ta' għaxar
liri (Lm10) ;
Rat ir-rikors ta' appell tal-imsemmi Francis Schembri,
minnu ppreżentat fl-20 ta' April 2007, li permezz tiegħu
talab ir-revoka tal-imsemmija sentenza ;
Rat l-atti kollha tal-kawża; semgħet il-provi u lid-difensuri
tal-partijiet fl-udjenza tal-lum ;
Pagna 1 minn 2
Qrati tal-Gustizzja
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Ikkunsidrat :
L-ewwl aggravju hu fis-sens li l-ħin indikat fl-imputazzjoni
huwa żbaljat, għax il-ħin kellu jkun 20.00 hrs. sa 22.00hrs
. Dan l-aggravju hu infondat. Hu evidenti li, ġaladarba luniku inċident li kellu dik il-ġurnata l-appellant malkwerelant Dun Emanuel Saliba ġara għall-ħabta tattmienja ta' filgħaxija, ir-referenza għal "08:15 hrs" flimputazzjoni hija referenza għat-tmienja u kwart ta' filgħaxija u mhux ta' figħodu . Huwa minnu li proprjament ilmod korrett jew aħjar konvenzjonali, ta' kif wieħed jindika
t-tmienja u kwart ta' filgħaxija huwa "20:15hrs', iżda
b'daqshekk ma jistax jingħad li l-ħin ġie indikat tant
kompletament żbaljat li l-appellant, allura imputat, ma
kienx jaf għal liema inċident kienet qed issir referenza, flimputazzjoni jew li huwa ġie b'xi mod preġudikat fid-difiża
tiegħu .
Isegwi, għalhekk, li anke t-tieni aggravju hu infondat .
Permezz ta' dana l-aggravju l-appellant jillanja li l-ewwel
Qorti qatt ma setgħet tgħid, kif effettivament qalet, fissentenza tagħha li "jirriżulta li l-imputat jaf ben tajjeb dwar
liema inċident qed issir referenza fl-akkuża" .
L-aħħar aggravju hu fis-sens li jeżisti dubbju raġjonevoli li
għandu jmur favur l-appellant . Din il-Qorti ma taqbilx . Limputazzjoni ta' inġurja verbali fil-konfront ta' Dun
Emanuel Saliba fid-data u l-ħin (tmienja u kwart ta' filgħaxija) indikatai fiċ-ċitazzjoni ġiet pruvata lil hinn minn
kull dubbju dettat mir-raġuni .
Għall-motivi premessi, tiċħad l-appell u tikkonferma ssentenza appellata .
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