Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-7 ta' Lulju, 2008
Numru. 525/2007

Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
Daniel Callus, iben Anthony, imwieled Pieta’ fit-22 ta’april,
1991

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli matul dawn l-aħħar ġranet b’diversi atti
magħmulin b’risoluzzjoni waħda ġewwa diversi bnadi filGżejjer ta’ Malta f’diversi ħinijiet differenti uża vjolenza
sabiex iġiegħel lil missieru Anthony Callus u oħtu Clarissa
Callus ta’ tmien snin jagħmlu, iħalli jsir jew jonqsu milli
jagħmlu xi ħaġa;
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2.
talli fl-istess dati, lok, ħinijiet u ċirkostanżi ħebb għal
missieru Anthony Callus u oħtu Clarissa Callus sabiex
jinġurjhom, idejjaqhom jew jagħmillhom ħsara;
3.
talli fl-istess dati, lok u ċirkostanżi ġewwa l-Gżejjer
maltin hedded lil missieru u lil oħtu bi kliem;
4.
talli fl-istess bnadi, ħinijiet u żminijiet ikkaġuna ġrieħi
ta’ natura ħafifa fuq il-persuna ta’ missieru u oħtu Clarissa
Callus u dan skond ma ċċertifika Dr. Robert Patiniott M.D.
taċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Floriana;
5.
talli fis-16 ta’ ġunju, 2007 ġewwa l-għassa talĦamrun għal habta tas-6.45 p.m. inġurja jew hedded jew
għamel offiżi fuq il-persuna tas-Surgent 171 Liliana
Mifsud, persuna nkarigati skond il-liġi minn servizz
pubbliku li kienet qed tagħmel jew minħaba li kienet
għamlet dan is-servizz jew bil-ħsieb li jinfluwixxi jew
ibezzgħa fuqha kontra l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dan isservizz u cioe’ fuq il-persuni ta’ l-istess uffiċjali tal-pulizija
msemmija fl-akkużi hawn fuq;
6.
talli ġewwa l-għassa tal-Ħamrun bil-ħsieb li jtellef ilġieh jew inaqqas il-ġieh ta’ l-uffiċjali tal-pulizija msemmija
fl-akkużi hawn fuq billi b’kitba jew disinji jew b’xi mod ieħor
immalfamhom ;
7.
talli kiser il-kondizjonijiet ta’ ordni ta’ probation
mposti fuqu b’sentenza ta’ din il-Qorti liema sentenza
saret definittiva u ma tistax tinbidel;
Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ ħtija tipprovdi għas-sigurta’
ta’ Clarissa Callus sabiex jinżamm il-bon ordni pubbliku
flimkien mal-piena jew minflok il-piena applikabbli għarreati hawn fuq addebitati, turbot lill-ħati b’obligazzjoni
tiegħu nnifsu taħt penali ta’ somma ta’ flus li tiġi ffisata kif
jidhrilha xieraq l-Qorti skond l-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta’ lulju, 2008 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Illi mill-prov prodotti jirrizulta li l-imputat ma kiser ebda
kondizzjoni ta’ Ordni ta’ Probation. Minbarra dan, il-Qorti
Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ġiet infurmata li llum l-imputat qiegħed lura mal-familja u
qed jaħdem u jistudja bi profit.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tas-seba’ akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra kollha. Rat
l-artikoli 18, 92, 221, 251, 25, 338(e) u 339(1)(d) tal-Kodiċi
Kriminali. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 7 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta u tqiegħed lill-imputat taħt Ordni
ta’ Probation għal żmien tlett snin mil-lum. Fiċ-ċirkostanżi
mhemmx lok għall-applikazzjoni tal-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminali.
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