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MALTA

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

Seduta tat-3 ta' Mejju, 2010
Numru. 322/2010

Il-Pulizija
(Sp Pierre Micallef-Grimaud)
vs
Bamba Ibrahim Bamba Gumar, iben ġenituri mhux
magħrufa, imwieled l-Ivory Coast, Karta ta’ l-Identita
numru 039640A

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli fl-1 ta’ April, 2010 għal
ħabta tal-10.30 a.m., ġewwa l-Belt, Valletta:
a.
attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza jew
b’ħebb, ta’ xorta li ma titqiesx vjolenza pubblika, kontra
diversi membri tal-Korp tal-Pulizija, persuni nkarigati skont
il-liġi minn servizz pubbliku, fil-waqt li jkunu jaġixxu għallesekuzzjoni tal-liġi jew ta’ ordni mogħti skont il-liġi millawtorita’ kompetenti;
b.
inġurja jew hedded, jew għamel offiża fuq il-persuna
ta’ persuni nkarigati skont il-liġi minn servizz pubbliku u
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cioe’ fuq PS343, PC1018 u PC1393 waqt li jkunu jagħmlu
jew minħabba li jkunu għamlu dan is-servizz, jew bil-ħsieb
li jbeżżagħhom jew li jinflwixxi fuqhom kontra l-liġi flesekuzzjoni ta’ dak is-servizz;
c.
bil-ħsieb li jagħmel delitt wera dan il-ħsieb b’atti
esterni u ta bidu għall-esekuzzjoni tad-delitt, meta prova
jaħrab mill-kustodja tal-pulizija waqt li kien arrestat, liema
delitt ma kienx ġie esegwit minħabba xi ħaġa aċċidentali u
indipendenti mill-volonta’ tiegħu;
d.
ħebb għall-PS343, PC1018 u PC1393 sabiex
jiġurjhom, idejjaqhom jew jagħmillhom ħsara;
e.
illi ma jistax juri li għandu l-mezzi biex imantni lilu
nnifsu u jista’ jkun ta’ spiża addebitata fil-fond pubbliku;
f.
ma obdiex l-ordnijiet leġittimi ta’ l-awtorita’ jew ta’
wieħed li jkun inkarigat minn servizz pubbliku, jew ma
ħalliex jew fixkel waqt li jkun jagħmel id-dmirijiet tiegħu jew
b’xi mod ieħor bla jedd indaħal fi dmiru billi ma ħalliex lil
ħaddieħor jagħmel dak li b’liġi ikun ordnat jew jista’
jagħmel, jew billi ħab fix-xejn jew ħassar dak li ħaddieħor
ikun għamel skont il-liġi, jew b’xi mod ieħor li jkun kemm ildarba din id-dizubbidjenza jew dak l-indħil ma jkunx jaqa’
taħt dispozizzjonijiet oħra tal-Kodiċi Kriminalijew ta’ liġi
oħra;
g.
ġarr sikkina jew strument li jaqta’ jew bil-ponta ta’
liema xorta jkun mingħajr ma kellu liċenza jew permess
mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija;
h.
qal fil-pubbliku kliem oxen jew indeċenti, jew għamel
atti jew ġesti oxxeni, jew b’xi mod ieħor li mhux provdut filKodiċi Kriminali, offenda l-morali, l-imġieba xierqa jew iddeċenza pubblika;
i.
volontarjament kiser il-bon ordni jew il-kwiet talpubbliku, b’għajjat u bil-ġlied;
j.
irrifjuta jagħti, jew ta falz, lill-uffiċjal pubbliku jew lil
wieħed ieħor li jkun inkarigat minn servizz pubbliku waqt li
jkun jagħmel id-dmirijiet tiegħu, ismu, kunjomu, fejn
joqgħod u partikolaritajiet oħra.
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 tat-3 ta’ Mejju, 2010 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
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Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 95(1), 96, 41(1)(a),
338(g)(bb)(dd)(ee) u 339(1)(d) tal-Kodiċi Kriminali, lartikolu 6 tal-Kapitolu 480 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-artikolu
5(2)(a) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta u
tikkundannah għal piena ta’ tletin (30) ġurnnata
priġunerija.
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