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MALTA

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

Seduta tad-29 ta' April, 2013
Numru. 867/2009

Il-Pulizija
(Sp Arthur Mercieca)
vs
Alessju Barbara, iben Andrea, imwieled Gudja fil-25 ta’
Jannar, 1953, karta ta’ l-identita’ numru 100253(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat:
1.
talli fil-15 ta’ Awwissu, 2009 għal ħabta tas-2.30
p.m. ġewwa l-Gudja kkaġuna feriti ta’ natura gravi fuq ilpersuna ta’ PC589 E. Grima, kif iċċertifika Dr. N. Spiteri
M.D. ta’ l-Isptar Mater Dei;
2.
talli fl-istess data, lok, ħin u ċirkostanzi ġewwa lGudja attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza jew
b’ħebb ta’ xorta li ma titqies vjolenza pubblika kontra
persuni nkarigati skont il-liġi minn servizz pubbliku u cioe’
PC589 E. Grima u PC1081 J. Farrugia fil-waqt li kienu
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qed jaġixxu għall-esekuzzjoni tal-liġi jew ta ordni mogħti
skont il-liġi mill-awtorita’ kompetenti;
3.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi ġewwa lGudja nġurja u għamel offiża fuq il-persuna ta’ PC589 E.
Grima, skkont ma ċċertifika Dr. N. Spiteri M.D., persuna
nkarigata skont il-liġi minn servizz pubbliku waqt li kien
qed jagħmel jew minħabba li kien qed jagħmel dan isservizz jew bil-ħsieb li jbeżżgħu jew jinfluwixxi fuqu kontra
l-liġi fl-esekuzzjoni ta’ dak is-servizz;
4.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi ġewwa lGudja volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamel
ħsara fuq arloġġ għad-dannu ta’ PC589 E. Grima, liema
ħsara jammonta għall-mitejn euro (€200);
5.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi ġewwa lGudja volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamel
ħsara fuq il-balavostri tas-Soċjeta’ La Stella, Gudja liema
ħsara teċċedi s-somma ta’ €116.47;
6.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi ġewwa lGudja volontarjament kiser il-bon ordni jew il-kwiet talpubbliku b’għajjat u ġlied.
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-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat.
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li fil-Gudja fil-15 ta’ Awwissu,
2009 wara nofs in-nhar kien hemm ‘march’ li jgħaddi minn
quddiem il-każin tal-banda ‘La Stella’. F’dan il-lokal hemm
żewġ każini tal-banda u għalhekk il-pulizija kienet ordnat li
‘La Stella’ jibqa magħluq sakemm tgħaddi l-banda talkażin ‘Taċ-Ċintura’ minn quddiem dan il-każin. Dan kienu
arranġjamenti bejn iż-żewġ każini u il-pulizija biex jiġi
evitat il-ġlied bejn il-partitarji ta’ dawn iż-żewġ każini.
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Illi għal ħabta tas-2.30 p.m. il-bibien tal-każin kienu
magħluqin iżda ġewwa kien hemm in-nies qed jixorbu
fosthom l-imputat. Fil-viċinanzi kien hemm diversi pulizija
biex jizguraw li ma jiġri. Pulizija kien qiegħed quddiem ilbieb biex ma joħroġ ħadd qabel ma l-ispettur jagħti l-ordni
li kollox sew. Ġara li f’daqqa u il-ħin il-bieb tal-każin
infetaħ u minkejjali l-pulizija kien qed jipprova jżommhom,
l-istess bdew ħierġin. Xi nies ħarġu rrabjati għal dan ilpulizija, PC1081 Jonathan Farrugia, u bdew jarġumentaw
miegħu. Wieħed minn dawn in-nies kien l-imputat.
Illi PC589 Etienne Grima kien qiegħed stazzjonat fuq izzuntier tal-knisja li tinsab biswit il-każin. Kif ra li l-kollega
tiegħu kien qed jiġi aggredit f’din il-manjiera, ħalla postu u
mar lejn il-każin. Hu tela t-taraġ mingħajr diffikulta’ billi ma
kien hemm ebda rasa ta’ nies, billi laħqu ħarġu minn ġolkażin u spiċċaw fit-triq. Il-Kuntistabbli Grima beda jferraq
in-nies minn mal-kollega tiegħu u f’daqqa waħda persuna
mbuttatu għal isfel. Il-Kuntistabbli Grima għaraf lillimputat bħala dik il-persuna li mbuttatu. Konsegwenza ta’
din l-azzjoni waqa lura ħabat mal-balavostri li kien hemm
f’tarf it-taraġ u waqa wiċċu l-isfel fuq il-balavostri li kienu
nqalgħu minn posthom. Xi ħadd spiċċa fuqu iżda hu ma
jafx min kien.
Illi diversi pulizija marru jagħtuh l-għajnuna u kellha
tissejjaħ ambulanza fuq il-post. Konsegwenza ta’ dan ilKuntistabbli Grima kellhu dislokazzjoni ta’ spalltu taxxelluq li ġiet klassifikata bħala ferita ta’ natura gravi per
durata. Sofra wkoll ferita ta’ natura ħafifa fuq il-base talħames sebgħa ta’ l-id xelluqija. Minbarra dan l-arloġġ li
jiswa €240 inkiser.
Illi apparti li l-imputat ġie identifikat mill-persuna hawn fuq
imsemmija, jirrizulta li l-imputat kien aġitat ħafna u anki
Victor Calleja kien qed jagħmel minn kollox biex iżommu
kalm. Hu xehed li f’ħin minn l-imputat u il-kuntistabbli
qabdu ma xulxin u waqgħu t-tnejn f’daqqa. Billi lbalavostri nqalbu saret ħsara ta’ €221 fil-propjeta’ talkażin ‘La Stella’.
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Illi mix-xhieda ta’ l-imputat jirrizulta li l-fatti esposti kienu
dawk, kif imfissra hawn fuq. Id-differenza hi li l-imputat
ċaħad li hu mbotta lill-kuntistabbli.
Illi mill-kumpless tal-provi prodotti jirrizulta mingħajr ebda
dubju li l-imputat imbotta lill-kuntistabbli u kien kawża ta’
hekk li hu sofra feriti ta’ natura gravi per durata.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 216(1)(d), 95(1),
96(a), 325(1)(b) u 338(dd) tal-Kodiċi Kriminali.
Ikkunsidrat, dwar il-piena. Illi l-imputat għandu fedina
penali netta u dan il-fatt għandu jittieħed in
konsiderazzjoni. Għalhekk, ma tikkundannahx għal piena
karċerarja iżda tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu
22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li
ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin mil-lum.
Minbarra dan, rat l-artikolu 24 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta u tordna lill-imputat li jħallas is-somma ta’ mitejn
u erbgħin euro (€240) lill-PC589 Etienne Grima tal-ħsara li
għamel fl-arloġġ tiegħu u tordna lill-imputat li jħallas issomma ta’ mitejn u wieħed u għoxrin euro (€221) lill-każin
‘La Stella’ danni li saru fil-balavostri ta’ dan il-fond. Dan ilpagament għandu jsir fi żmien xahrejn mil-lum.
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