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

Seduta tal-15 ta' April, 2008
Numru. 1028/2006

Il-Pulizija
(Sp Carlo Ellul)
vs
Mark Cassar, iben John, imwieled Pieta’ fis-6 ta’ jannar,
1983

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –.
1.
talli fl-10 ta’ awissu, 2006 ġewwa Triq San Ġorġ,
Paceville, limiti ta’ San Ġiljan għal ħabta tat-3.45 a.m.
inġurja jew hedded bil-kliem lill-PS524, PC626, PC525 u
PC337 persuni nkarigati skond il-liġi minn servizz
pubbliku, waqt li kienu jagħmlu jew minħabba li kienu
jagħmlu dan is-servizz jew bil-ħsieb li jbeżżagħhom jew li
jinfluwixxi fuqhom kontra l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dak isservizz;
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2.
talli fl-istess lok u ħin kiser volontarjament il-bon
ordni jew il-kwiet tal-pubbliku;
3.
talli fl-istess data, lok u ħin ma obdiex l-ordnijiet
mogħtija lilu mill-pulizija;
4.
talli fl-istess data, lok u ħin volontarjament ħassar,
għamel ħsara fuq il-vettura tal-pulizija, bin-numru tarreġistrazzjoni GVP 534, liema ħsara ma tiskorriex ilħamsin lira maltin (Lm50) imma teċċedi l-għaxar liri maltin
(LM10) għad-dannu tal-Gvern ta’ Malta.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fl-10 ta’ awissu, 2006 għal
ħabta tat-3.45 a.m. il-pulizija kienu msejħa fuq ġlieda li
nqalgħet quddiem l-istabiliment li jismu ‘Empire’
f’Paceville. Is-sitwazzjoni ġiet għan-normal u f’ħin
minnhom żewġ pulizija raw persuna taqbeż fuq il-bonnet
tal-karozza tas-servizz. Huma marru fuq din il-persuna li
kienet l-imputat. Skond l-imputat u żammew u talbuh biex
imorru l-għassa jagħmlu rapport. Jidher ċar li l-pulizija
ddeċidew jagħmlu hekk għaliex huma sabu li l-bonnet talvettura tagħhom kellha daqqa. Mill-provi prodotti jirrizulta
li l-ħsara li saret hi ta’ madwar Lm65.
Illi skond il-pulizija, l-imputat għamel il-ħsara fil-karozza
tagħhom u ma ġabx ruħu sew l-għassa. Huma xehdu li
ġew mhedda minnu iżda dak li jirrizulta li hu semma
magħhom ma fizzjali tal-pulizija. Dan hu ammess millimputat iżda fil-fehma ta’ din il-Qorti dan ma jista’ jkun qatt
deskritt bħala theddid speċjament meta l-pulizija jkunu
għamlu xogħolhom kif suppost.
Illi min-naħa ta’ l-imputat jirrizulta li hu kien ftit xurban, kif
xehdu żewġ persuni li kienu miegħu. It-tnejn li hhuma
xehdu li l-imputat ma marx jaqbeż fuq il-karozza iżda
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minħabba l-kundizzjoni tiegħu, li kien ftit imlaħlaħ, tilef ilbilanċ u spiċċa fuq il-karozza.
Illi min imkien ma jirrizulta li l-imputat volontarjament
għamel xi ħsara lil din il-vettura.
Illi mill-kumpless tal-provi prodotti jirrizulta li dan kien
inċident ta’ entita’ żgħira ħafna li minħabba l-ħsara filvettura tal-pulizija zvilupp f’din il-kawża. Mhemmx dubju li
bi ftit buon sens minn kulħadd l-inċident seta’ jingħalaq u
ma kienux ikun il-bżonn li ssir din il-kawża.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah mill-istess
akkużi.
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