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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta ta' l-4 ta' Frar, 2008
Numru. 1109/2006

Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
John Pace, iben Anthony, imwieled l-Awstralja fil-15 ta’
awissu, 1964

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli fil-21 ta’ ottubru, 2005
ġewwa Ta’ Qali (football ground) għal ħabta tal-5.00 p.m.
–
1.
volontarjament ikkaġuna ġrieħi ta’ natura ħafifa fuq
il-persuni ta’ l-Ispettur Mario Tonna u il-Maġġur 86
Anthony Lia u dan kif iċċertifika Dr. Michael Farrugia MD,
MP tan-Naxxar u Dr. M. Spiteri MD taċ-Ċentru tas-Saħħa
tal-Floriana;
2.
talli fl-istess lok, data, ħin u ċirkostanżi attakka jew
għamel reżistenza bi vjolenza jew b’ħebb ta’ xorta li ma
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titqiesx vjolenza pubblika kontra persuni nkarigati skond illiġi minn servizz pubbliku filwaqt li kienu jaġixxu għallesekuzzjoni tal-liġi jew ta’ ordni mogħtija skond il-liġi millawtorita’ kompetenti u cioe’ fuq il-persuni tal-Ispetturi
Mario Tonna u Mario Bonnici, il-Maġġur 86 Anthony Lia,
PC488 E. Cilia u PC601 J. Spiteri;
3.
talli fl-istess lok, data, ħin u ċirkostanżi nġurja jew
hedded jew għamel offiżi fuq persuni nkarigati skond il-liġi
minn servizz pubbliku li jkunu qed jagħmlu jew minħabba
li jkunu għamlu dan is-servizz jew bil-ħsieb li jinfluwixxi
jew ibeżżgħahom kontra l-liġi talli fl-esekuzzjoni ta’ dan isservizz u cioe’ fuq il-persuni ta’ l-istess uffiċjali tal-pulizija
hawn fuq imsemmija;
4.
talli fl-istess lok, data, ħin u ċirkostanżi ħebb għallistess uffiċjali pubbliċi msemmija sabiex jinġurja jew
jagħmilhom ħsara;
5.
talli fl-istess lok, data, ħin u ċirkostanżi ma obdiex lordnijiet leħittimi mogħtija lilu mill-pulizija jew ma ħalliehx
jew fixkel waqt li kienu jagħmlu d-dmirijiet tagħhom, jew
b’xi mod bla jedd indaħal fl-istess dmirijiet billi ma ħalliex
lill-membri tal-korp tal-pulizija jagħmlu dak li b’liġi kienu
ordnati li jagħmlu u billi ħassar jew ġab fix-xejn dak li lmembri tal-korp tal-pulizija bħala awtorita’ kienu għamlu;
6.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi
volontarjament kiser il-bon ordni u il-paċi pubblika
b’għajjat u ġlied;
7.
talli fl-istess data, ħin lok u ċirkostanżi qal kliem
mhux xieraq li jikkonsisti f’dagħa;
8.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi uża kliem
offensive lejn membri tal-korp tal-pulizija hawn fuq
imsemmija u lejn membri oħra tal-pubbliku u cioe’
Emmanuel Abela;
9.
Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ ħtija barra li tapplika lpiena applikabbli, tapplika l-artikolu 9 tal-leġislazzjoni
sussidjara 10.33 tal-Kapitolu 10 tal-Liġijiet ta’ Malta u
tipprjobixxi lill-imsemmi imputat milli jattendi f’xi ground ta’
l-isports għall-perjodu ta’ mhux iżjed minn sena;
10. talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi naqas milli
jħares xi waħda mill-kondizzjonijiet imposti fuqu mill-Qorti
tal-Maġistrati (diversament presjeduta) b’digriet tal-11 ta’
ġunju, 2003 li bih ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt
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garanzija u diversi kondizzjonijiet skond l-artikolu
579(2)(3) tal-Kodiċi Kriminali;
Għaldaqstant, il-prosekuzzjoni titlob lil din il-Qorti li
tirrevoka ‘contrario imperio’ id-digriet tagħha tal-ħelsien
mill-arrest ta’ John Pace u tordna r-riarrest tiegħu, kif ukoll
tordna li s-somma ta’ Lm3,000 u Lm1,000 oħra bħala
garanzija personali li hija parti mill-kondizzjonijiet talħelsien tal-arrest għandha tiġi revokata a favur il-Gvern ta’
Malta, għar-raġunijiet li l-imputat kiser il-kondizzjonijiet talQorti.
11. Il-Qorti ġiet mitlub ukoll li f’każ ta’ ħtija tipprovdi
għas-sigurta’ talimsemmija uffiċjali pubbliċi tal-korp tal-pulizija u ta’ lpersuni l-oħra
msemmija, kif jidrilha xieraq skond l-artikolu 383 talKodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fewjn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tal-4 ta’ frar, 2008 fejn il-partijiet
infurmaw il-Qorti li ma għandhiex tieħu konjizzjoni talgħaxar (10) akkuża billi din ġiet deċiża minn din il-Qorti
diversament presjeduta.
Rat il-verbal tas-seduta tal-4 ta’ frar, 2008 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu ħlief għall-akkuża
numru 10 kif intqal hawn fuq.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-għaxar akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn din lakkuża. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra kollha. Rat l-artikoli
221(1), 92, 95, 96, 338(dd)(ee), 339(1)(d) u 342 tal-Kodiċi
Kriminali u is-sezzjoni 7 u 9 tal-legislazzjoni sussidjara
10.33 tal-Kodiċi Tal-Pulizija. Ma tikkundannahx għal
piena karċerarja iżda tilliberah taħt il-provvedimenti talartikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bilPagna 3 minn 4
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kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sentejn millum. Fiċ-ċirkostanżi mhemmx lok għall-applikazzjoni talartikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali.
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