Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-4 ta' Lulju, 2008
Numru. 657/2006

Il-Pulizija
(Sp Martin Sammut)
vs
Sebastian Grima, iben Peter, imwieled Victoria, Għawdex
fil-5 ta’ marzu, 1986

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’dawn il-Gżejjer, fis-6 ta’
lulju, 2006 f’xi ħin bejn l-4.30 a.m. u il-5.00 a.m. ġewwa
Triq Santu Wistin, San Ġiljan u/jew fil-viċinanżi –
1.
attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza jew
b’ħebb kontra PC1256 S. Schembri, PC649 D. Decelis u
PC1132 S. Saydon, persuni nkarigati skond il-liġi minn
servizz pubbliku, fil-waqt li kien jaġixxi għall-esekuzzjoni
tal-liġi jew ta’ ordni mogħti skond il-liġi mill-awtorita’
kompetenti;
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2.
inġurja, hedded jew għamel offiża fuq il-persuna ta’
PC1256 S. Schembri, PC649 D. Decelis u PC1132 S.
Saydon, persuni nkarigati skond il-liġi minn servizz
pubbliku, waqt li kien qegħdin jagħmlu jew minħabba li
kienu għamlu dan is-servizz, jew bil-ħsieb li jbeżżagħhom
jew li jinfluwixxi fuqhom kontra l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dak
is-servizz;
3.
ikkaġuna feriti ta’ natura ħafifa fuq il-persuna ta’
PC1269 S. Schembri;
4.
ikkaġuna feriti ta’ natura ħafifa fuq il-persuna ta’
PC649 D. Decelis;
5.
volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’
uniformijiet tal-pulizija, liema ħsara ma tiskorriex l-għaxar
liri maltin (Lm10) għad-dannu tal-Kummissarju tal-Pulizija
u tal-Gvern ta’ Malta;
6.
volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ vettura
tal-pulizija, bin-numru tar-reġistrazzjoni GVP 517, talgħamla Ford, liema ħsara tiskorri l-ħamsin liri maltin
(Lm50) iżda ma tiskorriex il-ħames mitt lira maltin (Lm500)
għad-dannu tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Gvern ta’
Malta;
7.
volontarjament kiser il-bon ordni jew il-kwiet talpubbliku b’għajjat u ġlied;
8.
ma obdiex l-ordnijiet leġittimi ta’ PC1256 S.
Schembri, PC649 D. Decelis u PC1132 S. Saydon,
persuni nkarigati minn servizz pubbliku, jew ma ħalliex jew
fixkkilhom waqt li kien qed jagħmlu d-dmirijiet tagħhom,
jew b’mod ieħor, bla jedd, indaħal fi dmirijiethom billi ma
ħalliex lil ħaddieħor jagħmel dak li b’liġi jkun ordnat jew
jista’ jagħmel, jew billi ġab fix-xejn jew ħassar dak li
ħaddieħor ikun għamel skond il-liġi, jew b’xi mod ieħor;
talli f’dawn il-Gżejjer, fis-6 ta’ lulju, 2006 għal habta tal5.00 a.m. ġewwa l-għassa tal-pulizija ta’ San Ġiljan –
9.
inġurja, hedded jew għamel offiża fuq il-persuna ta’
PS1492 J. Pace, WPC136 C. Ciantar u PC1319 M.
Xuereb, persuni nkarigati skond il-liġi minn servizz
pubbliku, waqt li kienu qegħdin jagħmlu jew minħabba li
kien għamlu dan is-servizz, jew bil-ħsieb li jbeżżagħhom
jew li jinfluwixxi fuqhom kontra l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dak
is-servizz;
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10. volontarjament kiser il-bon ordni jew il-kwiet talpubbliku b’għajjat u ġlied;
talli f’dawn il-Gżejjer, fis-6 ta’ lulju, 2006 f’xi ħin bejn il-5.30
a.m. u l-12.00 p.m. ġewwa l-Kwatieri Ġenerali tal-Pulizija
–
11. inġurja, hedded jew għamel offiża fuq il-persuna ta’
PC12 J. Zammit persuna nkarigata skond il-liġi minn
servizz pubbliku, waqt li kien qiegħed jagħmel jew
minħabba li kien qiegħed jagħmel dan is-servizz, jew bilħsieb li jbeżżagħu jew li jinfluwixxi fuqhom kontra l-liġi flesekuzzjoni ta’ dak is-servizz.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukati ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fis-6 ta’ lulju, 2006 għal
habta tal-5.00 a.m. l-imputat u ċerta Amy Gouder kien
miexjin bejn l-Intercontinental Hotel u l-Eden Century
Cinemas direzzjoni lejn il-car park ta’ din il-lukanda. Kif
xehdu l-imputat u din is-sinjorina huma kien xorbu u Amy
Gouder kienet ser twassal lill-imputat id-dar għaliex ma
kienx f’kondizzjoni li jsuq il-karozza tiegħu.
Illi waqt li kien miexjin tieqaf karozza tal-mobile bi tlett
pulizija ġo fiha ftit ‘il fuq minnhom. Skond il-versjoni ta’
dawn it-tlett pulizija hekk kif huma għaddew din il-koppja
bil-karozza tagħhom huma semgħu lill-imputat
joffendihom bi kliem baxx indirizzat lill-korp tal-pulizija. Ittlett pulizija nieżlu mill-karozza wieħed wara l-ieħor.
Huma xehdu li pruvaw jirraġunaw ma l-imputat iżda dan
sar aggressiv u attakka lill-PC1256 Simon Schembri.
Kosegwenza ta’ dan l-attakk il-pulizija ġew kostretti jlibbsu
l-manetti lill-imputat u jdaħħluh fil-karozza tas-servizz biex
jieħduh l-għassa ta’ San Ġiljan. Fil-fehma tagħhom ma
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użaw ebda vjolenza kontra l-imputat. F’dan l-inċident filwaqt li tnejn minnhom kienu qed jissiltu ma l-imputat ittielet wieħed kien iqiegħed kalm u kwiet mal-karozza. Din
il-versjoni hi kontradetta minn Amy Gouder li tgħid li
pulizija minnhom kien qed iżommha.
Illi skond il-versjoni tal-pulizija l-imputat ġie meħud lgħassa ta’ San Ġiljan fejn hemmhekk għamel nana
storbju u hedded lill-pulizija preżenti. Skond it-tlett pulizija
li arrestaw lill-imputat huma ma raw ebda sinjal fuq wiċċu.
Min-naħa tagħha Amy Gouder xehdet li l-imputat kellu
ġerħa fuq wiċċu. Jiġi rilevat li l-allegat kliem ta’ theddid
ma huma theddid xejn.
Illi l-imputat u żewġ kuntistabbli ġew eżaminati mit-Tabib
Dr. Mario Scerri. Mir-relazzjoni tiegħu jirrizulta li l-imputat
sofra feriti f’kull parti ta’ ġismu u ferita gravi perdurata
għaliex kellu l-polz miksur, aktarx bil-manetti. Min-naħa
tagħhom iż-żewġ pulizija sofrew feriti ta’ natura ħafifa. Jiġi
rilevat li għalhemm wieħed minnhom xehdu li l-imputat
gidmu, l-espert tabib eskluda kategorikament li dan ilkuntistabbli sofra gidma.
Illi l-imputat hu akkużat ukoll b’reat li suppost wettaq filkwartieri tal-pulizija, Floriana. Ma jirrizulta xejn u
kwalunkwe kosiderazzjoni ulterjuri hi żejda.
Illi l-imputat hu akkużat li għamel ħsara fil-karozza talpulizija. Amy Gouder tgħid li kien l-pulizija stess li tefgħu
l-imputat fuq il-karozza u imbagħad għal xi raġuni qalulha
biex tikkonstata l-ħsara.
Illi jidher ċar li dan l-inċident ġie provokat mill-fatt li lpulizija, anki jekk in buona fede dehrilhom li l-imputat qal
kliem offensive fil-konfront tagħhom, irreaġixxu b’mod
awtoritarju wisq razenti l-vjolenza fuq ċittadin li ma kienx
jaf għaliex safa msawwat u arrestat. Quddiemhom
kellhom żewġ ġuvintur li kienu jidhru li kellhom grokk
żejjed u mix-xhieda ta’ l-imputat jirrizulta li hu kien fissakra. Għalhekk, il-pulizija kellhom japprezzaw dan il-fatt
u jużaw metru ta’ ġudizzju għal dik iċ-ċirkostanza. Dan
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iżjed u iżjed meta wieħed minnhom kien jaf lil Amy
Gouder.
Illi ma hemmx għalfejn wieħed iżid ma dak li ngħad hawn
fuq ħlief għal fatt li r-relazzjoni tat-Tabib Dr. Mario Scerri
għandha tifforma parti ntegrali ta’ din is-sentenza.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn dawn lakkużi.
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