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QORTI KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
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Seduta tat-18 ta' Gunju, 2013
Numru 1/2010

Ir-Repubblika ta’ Malta
Vs
David Zerafa

Il-Qorti,
Rat l-Att tal-Akkuża numru 1 tas-sena 2010 kontra lakkużat David Zerafa li bih huwa ġie akkużat talli:
1.
Wara li l-Avukat Ġenerali ppremetta fl-Ewwel Kap illi
David Zerafa u Clemia Zerafa kienu miżżewġin iżda b’xorti
ħażina dan iż-żwieġ sfaxxa u nbdew il-proċeduri ta’
separazzjoni personali. Clemia Zerafa irrikorriet għasservizzi legali tal-Avukat Dr. Michael Grech, biex jgħinha u
jiggwidaha fil-proċeduri tas-separazzjoni. Pero David
Zerafa qatt ma seta’ jaċċetta din is-sitwazzjoni ta’
separazzjoni minn ma martu. Daħħalha f’rasu li l-Avukat
Dr. Michael Grech kien kissirlu l-familja. Minħabba f’hekk
l-akkużat David Zerafa iddeċieda li dan l-Avukat, Dr.
Michael Grech, kellu jpattiha qares billi joqtol lil Dr.
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Michael Grech jew li jqiegħdlu ħajtu f’perikolu ċar. Ħaseb
kif kellu jwettaq dan il-ħsieb tal-biża u ddeċieda li jwettqu.
L-akkużat David Zerafa beda jsegwi l-movimenti ta’ Dr.
Michael Grech. Ħaseb minn qabel biex jarma ruħu
b’arma tan-nar (pistola) u munizzjon, kif ukoll għasluġ
(speċi ta’ baseball bat), boiler suit u balaklava. Ħaseb
ukoll li jekk jgħatti wiċċu jkun aħjar, għax ma jkunx jista
jintagħraf.
Ħaseb ulterjorment li jsib l-għajnuna ta’
persuna oħra biex jgħinu fit-twettiq ta’ dan il-pjan.
Nhar it-Tlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena
elfejn u erbgħa (2004) Dr. Michael Grech lesta tard milluffiċju fejn kien iservi fir-Rabat, Għawdex. Għal-ħabta talgħaxra ta’ fil-għaxija kien għadu sejjer lejn id-dar wara
ġurnata mimlija xogħol. Kif wasal ħdejn il-blokk ta’ lappartamenti fejn kien jirrisjedi fi Triq Santa Marija,
Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, Dr. Grech
ipparkja l-karozza tiegħu fil-garage u rħielha lejn lappartament tiegħu. Tela’ l-indana taraġ tal-komun li
kienet twasslu sal-appartament tiegħu, numru tlieta. Kif
wasal ħdejn il-bieb tal-appartament tiegħu, poġġa lbagalja mal-art u hekk kif kien ser jidħol id-dar, qajla kien
qed jimmaġina dak li kellu lest għalih l-akkużat David
Zerafa.
Fil-fatt għall-ħabta tal-għaxra ta’ fil-għaxija, l-akkużat u lpersuna l-oħra li assistietu, marru jistennew lil Dr. Michael
Grech fl-indana taraġ tal-blokk t’appartamenti li fih kien
jirrisjedi Dr. Michael Grech, sabiex hekk kif jasal ikunu
jistgħu jagħtuh is-salt. Filfatt staħbew fid-dlam tal-indana
taraġ tal-komun tal-blokk t’appartamenti, armati bil-pistola
u bl-għasluġ u b’wiċċhom mgħammad.
Hekk kif l-Avukat Dr. Michael Grech kien dieħel flappartament tiegħu, l-akkużat David Zerafa u l-persuna li
kienet miegħu ħebbew għal Dr. Michael Grech u ppruvaw
jimmobilizzawh.
Inqalgħet kommozzjoni u għajjat li
nstema’ minn min kien jirrisjedi f’dik il-blokka
appartamenti.
L-akkużat, bl-intenzjoni li joqtol jew li
jqiegħed il-ħajja ta’ Dr. Michael Grech f’perikolu ċar, spara
l-arma tan-nar fid-direzzjoni ta’ Dr. Michael Grech fejn
laqtu f’għonqu. Wara l-akkużat, waqt li kien qed isegwi
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lill-Dr. Grech li kien qed jipprova jaħrab minn din laggressjoni ipponta din l-arma tan-nar lejn id-direzzjoni
tal-bieb tad-dar ta’ Dr. Michael Grech, fejn dak il-ħin
inzerta li kien hemm il-mara ta’ Dr. Michael Grech, Maria
Grech, li rat ċar għajnejn l-akkużat iħarsu lejha fil-qilla ta’
dak il-mument.
L-akkużat kompla jissara ma’ Dr. Michael Grech li
sadattant ġie mkaxkar barra mill-indana taraġ tal-komun
tal-appartamenti fost kommozzjoni u għajjat u ttieħed
barra fi triq li kienet tagħlaq. Hemmhekk l-akkużat David
Zerafa, issokta bl-intenzjoni li joqtol jew li jqiegħed il-ħajja
ta’ Dr. Michael Grech f’perikolu ċar billi beda jagħti daqqiet
b’għasluġ (f’forma ta’ “baseball bat”) fuq il-ġisem u fuq ras
Dr. Michael Grech. Dawn id-daqqiet ġew mogħtija b’tant
saħħa u feroċja li rriżulta li kawża ta’ dawn id-daqqiet, Dr.
Michael Grech sofra l-frattura tal-iskutella tal-moħħ u
laċerazzjoni tal-moħħ. Minħabba fil-ġrieħi li sofra, Dr.
Michael Grech, tilef ħajtu.
Sadattant l-akkużat David Zerafa u sieħbu l-malvivent
ħarbu jiġru minn fuq il-post u marru jeħilsu mill-armi li
wżaw fit-twettiq ta’ dan l-omiċidju barbaru kif ukoll marru
jneħħu l-ħwejjeġ kollha demm li kellhom fuqhom f’kamra li
l-akkużat kien juża fir-Ramla l-Ħamra, limiti tan-Nadur,
Għawdex.
Wara ftit żmien David Zerafa kien stqarr l-involviment
tiegħu f’dan l-omiċidju volontarju ma’ żewġ ġuvintur kif
ukoll stqarr magħhom ir-raġuni li waslitu jikkommetti dan
ir-reat hekk faħxi. Fis wara li l-Pulizija waslitilha din linformazzjoni l-akkużat ġie arrestat u wara nbdew dawn ilproċeduri.
Illi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija v. David
Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa
instab ħati ta’ diversi delitti.
Illi għalħekk, b’għemilu, l-imsemmi DAVID ZERAFA sar
ħati ta’ omiċidju volontarju u ċioè talli, nhar it-Tlieta,
ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgħa
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(2004) għal ħabta tal-22:00, f’Marsalforn, limiti tażŻebbuġ, Għawdex, dolożament, bil-ħsieb li joqtol persuna
(l-Avukat Dr. Michael Grech) jew li jqiegħed il-ħajja tagħha
f’periklu ċar, ikkaġunalha l-mewt, kif ukoll li huwa rrenda
ruħu reċidiv.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, f’isem ir-Repubblika ta’
Malta, fl-isfond taċ-ċirkostanzi taż-żmien, lok u fatti
imsemmija aktar il-fuq f’dan il-kap t’akkuża, akkuża lillimsemmi DAVID ZERAFA, reċidiv f’delitt, bħala ħati ta’
omiċidju volontarju u ċioè talli nhar it-Tlieta, ħamsa u
għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgħa (2004) għal
ħabta tal-22:00 f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex,
dolożament, bil-ħsieb li joqtol persuna (l-Avukat Dr.
Michael Grech) jew li jqiegħed il-ħajja tagħha f’periklu ċar,
ikkaġunalha l-mewt
u billi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija v. David
Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa
instab ħati ta’ diversi delitti, l-Avukat Ġenerali qiegħed
jaddebita lill-istess akkużat bir-reċidiva
u talab li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat
DAVID ZERAFA u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’
priġunerija għal għomru flimkien mal-piena tar- reklużjoni
għal mhux aktar minn tnax il-perjodu, skond dak li hemm
u jintqal fl-artikoli 211(1)(2), 17, 23, 31, 49, 50, 51 u 533
tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta jew għal kull piena oħra
li tista’ skond il-Liġi tingħata għall-ħtija tal-imsemmi
akkużat.
2.
Wara li l-Avukat Ġenerali ppremetta fit-Tieni Kap illi
fl-isfond tal-istess fatti u ċirkostanzi taż-żmien u lok
imsemmija fl-ewwel kap ta’ dan l-att ta’ akkuża, u ċioè
nhar it-Tlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena
elfejn u erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn,
limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, l-akkużat David Zerafa,
flimkien ma’ persuna oħra, ppunta arma tan-nar lejn ilpersuna tal-Avukat Dr. Michael Grech u sparalu b’din larma tan-nar, kif ukoll l-Avukat Dottor Michael Grech ġie
minnhom miżmum sabiex l-akkużat ikun jista jtih, u fil-fatt
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tah diversi daqqiet b’għasluġ (fil-forma ta’ “baseball bat”)
fuq diversi partijiet ta’ ġismu u fuq rasu. F’dawk ilmumenti Dr. Michael Grech ġie miżmum kontra l-volontà
tiegħu u l-libertà tiegħu ta’ moviment ġiet impeduta. Lakkużat ma kellux ordni skont il-Liġi ta’ l-awtorità
kompetenti biex, u ċ-ċirkostanzi ma kinux fost dawk li
fihom il-Ligi tagħti s-setgħa lill-privat, li jarresta lil xi ħadd.
Illi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija vs.
David Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David
Zerafa instab ħati ta’ diversi delitti.
Illi b’għemilu l-imsemmi DAVID ZERAFA sar ħati talli, bla
ordni skont il-Liġi tal-awtorità kompetenti, u barra millkażijiet li fihom il-Liġi tagħti s-setgħa lill-privat li jarresta lillħati, arresta, żamm jew issekwestra lil xi persuna kontra lvolontà tagħha, jew ta post biex fih din il-persuna tiġi
arrestata, miżmuma jew issekwestrata, kif ukoll illi sar
reċidiv.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, f’isem ir-Repubblika ta’
Malta, fl-isfond taċ-ċirkostanzi taż-żmien, lok u fatti
imsemmija aktar il-fuq f’dan il-kap t’akkuża, akkuża lillimsemmi DAVID ZERAFA, reċidiv f’delitt, ħati talli nhar itTlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u
erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn, limiti tażŻebbuġ, Għawdex, bla ordni skond il-Liġi tal-awtorità
kompetenti, u barra mill-każijiet li fihom il-Liġi tagħti ssetgħa lill-privat li jarresta lill-ħati, arresta, żamm jew
issekwestra lil xi persuna kontra l-volontà tagħha, jew ta
post biex fih din il-persuna tiġi arrestata, miżmuma jew
issekwestrata; u billi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati
(Għawdex) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet
“Il-Pulizija v. David Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 lakkużat David Zerafa instab ħati ta’ diversi delitti, l-Avukat
Ġenerali qiegħed jaddebita lill-istess akkużat bir-reċidiva
u talab li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat
u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija minn
ħames snin sa disa’ snin, skond dak li hemm u jintqal flartikoli 86, 87(1)(c), 88, 49, 50, 17, 23, 31 u 533 tal-Kodiċi
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Kriminali jew għal kull piena oħra li tista’ skond il-Liġi
tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.

3.
Wara li l-Avukat Generali ppremetta fit-Tielet Kap illi
fl-isfond tal-istess fatti u ċirkostanzi taż-żmien u lok
imsemmija fl-ewwel u t-tieni kap ta’ dan l-att ta’ akkuża, u
ċioè nhar it-Tlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena
elfejn u erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn,
limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, l-akkużat David Zerafa,
dolożament, bil-ħsieb li joqtol lil Dr. Michael Grech jew li
jqiegħdlu ħajtu f’periklu ċar, spara arma tan-nar u b’balla
minnhom laqat lil Dr. Michael Grech f’għonqu kif ukoll
wara tah daqqiet t’għasluġ (fil-forma ta’ “baseball bat” fuq
diversi partijiet ta’ ġismu u fuq rasu) u fil-fatt qatlu. Filmument ta’ dan id-delitt, l-akkużat David Zerafa kellu fuq
il-persuna tiegħu arma tan-nar, liema arma giet
effettivament użata fil-kommissjoni ta’ l-imsemmi delitt
volontarju kontra l-persuna ta’ Dr. Michael Grech.
Illi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija v. David
Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa
instab ħati ta’ diversi delitti.
Illi b’għemilu l-imsemmi DAVID ZERAFA sar ħati talli, filħin li għamel delitt volontarju kontra l-persuna, kellu fuq ilpersuna tiegħu xi arma tan-nar, arma regolari, imitazzjoni
ta’ arma tan-nar jew imitazzjoni ta’ arma regolari, u dan
mingħajr għan leġittimu, kif ukoll li sar reċidiv.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, f’isem ir-Repubblika ta’
Malta, fl-isfond taċ-ċirkostanzi taż-żmien, lok u fatti
imsemmija aktar ‘il fuq f’dan il-kap t’akkuża, akkuża lillimsemmi DAVID ZERAFA, reċidiv f’delitt, ħati talli nhar itTlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u
erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn, limiti tażŻebbuġ, Għawdex, fil-ħin li għamel delitt volontarju kontra
l-persuna, kellu fuq il-persuna tiegħu xi arma tan-nar u
arma regolari, u dan mingħajr għan leġittimu; u billi
b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti
ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija vs. David
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Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa
instab ħati ta’ diversi delitti, l-Avukat Ġenerali qiegħed
jaddebita lill-istess akkużat bir-reċidiva
u talab li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat
u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal
żmien ta’ mhux izjed minn tliet snin skond dak li hemm u
jintqal fl-artikolu 26(a) ta’ l-Ordinanza dwar l-Armi (Kap.
66) [illum artikolu 55(a) ta’ l-Att dwar l-Armi (Kap. 480)], u
l-artikoli 17, 23, 31, 49, 50, 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali
jew għal kull piena oħra li tista’ skond il-Liġi tingħata għallħtija tal-imsemmi akkużat.
4.
Wara li l-Avukat Generali ppremetta fir-Raba` Kap illi
fl-isfond tal-istess fatti u ċirkostanzi taż-żmien u lok
imsemmija fil-kapi preċedenti ta’ dan l-att ta’ akkuża, u
ċioè nhar it-Tlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena
elfejn u erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn,
limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, l-akkużat David Zerafa,
flimkien ma’ persuna oħra, f’post abitat fi Triq Santa Marija
f’Marsalforn, limiti taż-Zebbug, Għawdex, spara arma tannar kif fuq spjegat, mingħajr ma kien debitament liċenzjat
mill-Kummissarju tal-Pulizija biex jagħmel hekk.
Illi b’għemilu l-imsemmi DAVID ZERAFA sar ħati talli,
mingħajr liċenzja tal-Pulizija, spara arma tan-nar f’post
abitat, jew fi qrib tiegħu, jew fit-toroq pubbliċi, jew filportijiet;
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, f’isem ir-Repubblika ta’
Malta, fl-isfond taċ-ċirkostanzi taż-żmien, lok u fatti
imsemmija aktar il-fuq f’dan il-kap t’akkuża, akkuża lillimsemmi DAVID ZERAFA, ħati talli nhar it-Tlieta, ħamsa u
għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbgħa (2004) għal
ħabta tal-22:00 f’post abitat, fi Triq Santa Marija
f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex mingħajr liċenzja
tal-Pulizija, spara arma tan-nar f’post abitat, jew fi qrib
tiegħu, jew fit-toroq pubbliċi, jew fil-portijiet;
u talab li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat
u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal
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żmien mhux iżjed minn sitt xhur jew multa ta’ mhux anqas
minn sitta u erbgħin Euro u sittin ċenteżmi (€46.6) ġja
ekwivalenti għal għoxrin Liri Maltin (Lm20) u mhux iżjed
minn erbgħa mija sitta u sittin Euro (€466) ġja ekwivalenti
għal mitejn liri Maltin (Lm200) skond dak li kien hemm u
kien jintqal fl-artikolu 24(2), 33(1) u 29 ta’ l-Ordinanza
dwar l-Esplożivi (Kap. 33), u l-artikoli 17, 23, 33, u 533 talKodiċi Kriminali jew għal kull piena oħra li tista’ skont ilLiġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.
5.
Wara li l-Avukat Generali ppremetta fil-Hames Kap
illi fl-isfond tal-istess fatti u ċirkostanzi taż-żmien u lok
imsemmija fil-kapi t’akkuża preċedenti ta’ dan l-att ta’
akkuża, u ċioè nhar it-Tlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’
Mejju tas-sena elfejn u erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00
f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, l-akkużat David
Zerafa, kellu f’idejh arma tan-nar u munizzjon mingħajr ma
kien debitament liċenzjat mill-Kummissarju tal-Pulizija.
Huwa fil-fatt waqt li kien flimkien ma’ persuna oħra, spara
din l-arma kif intqal fil-kapi preċedenti.
Illi b’sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija v. David
Zerafa” tat-28 ta’ Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa
instab ħati ta’ diversi delitti.
Illi b’għemilu l-imsemmi DAVID ZERAFA sar ħati talli,
mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija, kellu filpussess jew kontroll tiegħu, jew kellu f’idejh jew fuqu, xi
arma tan-nar jew munizzjon barra minn fond jew post li
jagħmel miegħu, kif ukoll illi sar reċidiv.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, f’isem ir-Repubblika ta’
Malta, fl-isfond taċ-ċirkostanzi taż-żmien, lok u fatti
imsemmija aktar il-fuq f’dan il-kap t’akkuża, akkuża lillimsemmi DAVID ZERAFA, reċidiv f’delitt, ħati talli nhar itTlieta, ħamsa u għoxrin (25) ta’ Mejju tas-sena elfejn u
erbgħa (2004) għal ħabta tal-22:00 f’Marsalforn, limiti tażŻebbuġ, Għawdex mingħajr liċenzja tal-Kummissarju talPulizija, kellu fil-pussess jew kontroll tiegħu, jew kellu
f’idejh jew fuqu, xi arma tan-nar jew munizzjon barra minn
fond jew post li jagħmel miegħu; u billi b’sentenza tal-Qorti
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tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti ta’ Ġudikatura
Kriminali fl-ismijiet “Il-Pulizija v. David Zerafa” tat-28 ta’
Jannar 2004 l-akkużat David Zerafa instab ħati ta’ diversi
delitti, l-Avukat Ġenerali qiegħed jaddebita lill-istess
akkużat bir-reċidiva
u talab li jingħamel skond il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat
u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal
żmien ta’ mhux anqas minn ħames xhur u mhux aktar
minn tliet snin skond dak li hemm u jintqal fl-artikolu 3(1A),
19 u 27 tal-Ordinanza dwar l-Armi (Kap. 66) [illum artikoli
5(1) u 51(2) ta’ l-Att dwar l-Armi (Kap. 480)], u l-artikoli 17,
23, 31, 49, 50, 51 u 533 tal-Kodiċi Kriminali jew għal kull
piena oħra li tista’ skond il-Liġi tingħata għall-ħtija talimsemmi akkużat.
Rat l-atti kollha processwali, inklużi l-atti tal-kumpilazzjoni.
Rat id-digriet tagħha tas-17 ta’ Ġunju 2013.
Rat il-verdett tal-ġurija tal-lum, li bih, l-imsemmi David
Zerafa:
(a) Instab bi tmien (8) voti favur u b’vot wieħed (1) kontra
ħati tal-Ewwel Kap tal-Att tal-akkuża;
(b) Instab b’seba` (7) voti favur u b’żewġ (2) voti kontra
ħati tat-Tieni Kap tal-Att tal-akkuża;
(ċ) Instab bi tmien (8) voti favur u b’vot wieħed (1) kontra
ħati tat-Tielet Kap tal-Att tal-akkuża;
(d) Instab bi tmien (8) voti favur u b’vot wieħed (1) kontra
ħati tar-Raba’ Kap tal-Att tal-Akkuża;
(e) Instab bi tmien (8) voti favur u b’vot wieħed (1) kontra
hati tal-Hames Kap tal-Att tal-Akkuża.
Rat il-verbal tal-lum stess li bih id-difiza ma kkontestatx laddebitu tar-recidiva.
Tiddikjara għalhekk lil David Zerafa, reċediv ħati talli :
1.
fil-25 ta’ Mejju, 2004, għal ħabta tal-22.00
f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, dolożament, bilħsieb li joqtol persuna (l-Avukat Dr. Michael Grech) jew li
jqiegħed il-ħajja tagħha f’periklu ċar, ikkaġunalha l-mewt,
u dana skont l-Ewwel Kap tal-Att tal-Akkuza;
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2.
fil-25 ta’ Mejju 2004 għal ħabta tal-22:00
f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, bla ordni skont
il-Liġi tal-awtorità kompetenti, u barra mill-każijiet li fihom
il-Liġi tagħti s-setgħa lill-privat li jarresta lill-ħati, arresta,
żamm jew issekwestra lil xi persuna kontra l-volontà
tagħha, jew ta post biex fih din il-persuna tiġi arrestata,
miżmuma jew issekwestrata, u dana skont it-Tieni Kap talAtt tal-Akkuża;
3.
fil-25 ta’ Mejju, 2004 ghall- habta tal-22.00
f’Marsalforn, limiti taz-Zebbug, Ghawdex, fil-ħin li għamel
delitt volontarju kontra l-persuna, kellu fuq il-persuna
tiegħu xi arma tan-nar u arma regolari, u dan mingħajr
għan leġittimu, u dana skont it-Tielet Kap tal-Att talAkkuża;
4.
fil-25 ta’ Mejju, 2004 ghall-habta tal-22.00 f’post
abitat, fi Triq Santa Marija f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ,
Għawdex mingħajr liċenzja tal-Pulizija, spara arma tannar f’post abitat, jew fi qrib tiegħu, jew fit-toroq pubbliċi,
jew fil-portijiet, u dana skont ir-Raba` Kap tal-Att talAkkuża;
5.
fil-25 ta’ Mejju, 2004 ghal habta tal-22.00
f’Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ, Għawdex, mingħajr
liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija, kellu fil-pussess jew
kontroll tiegħu, jew kellu f’idejh jew fuqu, xi arma tan-nar
jew munizzjon barra minn fond jew post li jagħmel
miegħu, u dana skont il-Ħames Kap tal-Att tal-Akkuża;
Rat il-verbal li bih il-parte civile talbet li tagħmel issottomissjonijiet dwar il-piena.
Rat il-verbal li fih Dr.Malcolm Mifsud informa lill-Qorti li
kien għamel dak kollu possibbli sabiex isib lill-psikjatra Dr
Joseph Spiteri iżda kull tentattiv bit-telefon ma sewa għal
xejn.
Rat il-fedina penali aġġornata tal-ħati esebita millprosekuzzjoni fuq ordni tal-Qorti u eżaminata mid-difiża.
Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli prosekutur Dr. Philip
Galea Farrugia li kienu senjatament dan li ġej:
(a)

Li l-omiċidju huwa l-agħar delitt immaġinabbli;
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(b) Li l-vittma kien qed jagħmel xogħolu;
(c) Il-mod kif sar dan id-delitt huwa għal kollox
inaċċetabbli;
(d) Il-verdett huwa 8 -1 u għalhekk huwa verdett qawwi
u l-piena applikabbli għandha tkun dik ta’ priġunerija għallgħomor; Wara kollox ukoll fejn kien hemm ammissjoni ilQorti Kriminali ħasset li għandha tagħti din il-piena;
(e) Il-fedina penali fiha volum;
(f)
Li għandu jintbagħat messaġġ qawwi lis-soċjeta’;
Qieset is-sottomissjonijiet tal-parte ċivile:
(a)
L-Avukat DrGrech ħarab minn fejn saret lisparatura fuqu sabiex jiddefendi lil familja tiegħu;
(b)
Kien imkaxkar bl-aktar mod aħrax;
(c)
Il-familja kellhom trawma akbar għaliex kien ser
isibu l-katavru ta’ missierhom jew tar-raġel propju
quddiem il-bieb;
(d)
Kien żmien meta l-ulied kienu qed jistudjaw u
konsegwentement din it-trawma kienet ta’ tfixkil kbir
għalihom waqt l-istudji tagħhom;
Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli difensur Dr. Malcolm
Mifsud li kienu dawn li ġejjin:
(a) Il-verdett huwa dak li hu għalkemm mhux bilfors
taqbel miegħu;
(b) Li huwa jifhem ir-reazzjoni tal-parte civile iżda ma
jfissirx li b’daqshekk l-akkużat għandu jeħel l-akbar piena
possibbli għax din mhix awla tal-vendetta;
(c) Li mhux għax ma tkunx avukat teħel piena anqas.
U hawn l-abbli avukat irrefera għal każ ieħor fejn kien
hemm sejbien ta’ ħtija ta’ omiċidju u kien hemm ir-reċidiva
u ma weħelx għomor il-ħabs;
(d) Li l-akkużi fil-kapi 2 sa 5 huma assorbiti fl-ewwel
Kap;
(e) Li l-każ affettwa lill-akkużat ħażin u qed jieħu
trattament mediku qawwi;
Rat il-verbal fejn Dr Malcolm Mifsud informa lill-Qorti li
huwa pprova diversi drabi jinġunġi telefonikament lillpsikjatra Dr Spiteri iżda ma rnexxilux u għalhekk għadda
biex jagħmel sottomissjonijiet dwar il-kura medika li qed
Pagna 11 minn 13
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

jieħu l-ħati wara li kien mogħti permess għal dan il-għan
mill-istess ħati. Huwa ġibed l-attenzjoni tal-Qorti ta’ kif ilħati kien akkumpanjat min-nurse il-ħin kollu matul ilproċeduri. Il-ħati ibati minn bipolar disorder b’mumenti ta’
depressjoni qawwija. Huwa jieħu varjeta’ ta’ mediċini u
attenzjoni intensiva.
Is-sitwazzjoni aggravat ruħha
minħabba l-proċeduri fil-qorti.
Il-Prosekuzzjoni ssottomettiet li tali kuri bl-ebda mod ma
jkollhom effett fuq il-piena.
Min-naħa l-oħra d-difiża ssottomettiet li hija ma kenitx qed
tirreferi għall-każijiet fejn il-persuna tkun irriformat ruħha
bħalma jiġri fil-każi tad-drogi. Dan il-każ mhix kwistjoni ta’
riforma imma ta’ kundizzjoni medika.
Il-Qorti rriflettiet sew fuq is-sottomissjonijiet kollha.
Tagħmilha ċara li kull każ għandu storja għalih. It-tqabbil
ma’ każi oħra huwa odjuż u ħafna drabi ma jkunx hemm
qbil preċiż jew identiku. Il-fatti ta’ dan il-każ huma aktar
koroh u makabri mill-każ li semma’ l-abbli avukat. Filfatt
f’dan il-każ hemm element ta’ krudelta’ kbira. L-ewwel
kien hemm sparatura f’għonq il-vittma qrib id-dar.
Imbagħad il-vittma tkaxkar u ngħata bil-baseball bat fuq
rasu sakemm infaqa’ l-kranju u taru il-biċċiet tal-laħam
mal-ħajt. Ċerti ritratti tħares lejhom biss għaliex id-dmir
hekk jitlob. Mill-bqija tipprova tikkontrolla r-reazzjonijiet
tiegħek kemm jista’ jkun.
Il-Qorti tifhem li l-ħati qed jingħata ċerta tip ta’ kura iżda
dan bl-ebda mod ma jnaqqas ir-responsabilita’ tiegħu għal
dak li wettaq.
Il-każ kien premeditat u mħejji bir-reqqa. Stennew lillavukat Dr Grech jasal ħdejn bieb daru u mill-ewwel kien
hemm l-isparatura . Ma kinux kuntenti b’daqshekk. Meta
rawh jipprova jsalva ħajtu u ħajjet familtu, segwewh u
komplew jagħtuh fuq rasu. Dawn huma fatti li jkexkxuk u
prova ċara li dan il-qtil ma sarx f’saħna ta’ demm iżda blaktar mod kiesaħ u biered u b’determinazzjoni kbira.
Dwar is-sottomissjoni rigward l-assorbiment, din il-Qorti
taqbel parzjalment ma’ dak li qal l-avukat difensur.
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Il-Qorti rrifletiet fuq kull punt li jidher aktar ‘il fuq qabel ma
waslet għad-deċiżjoni tagħha. Bil-verdett kif inhu, bilkrudelta’ tal-att, u b’omiċidju mill-aktar ikrah u premeditat,
il-Qorti ħassitha fid-dmir li tapplika l-massimu tal-piena li
huwa possibbli f’dan il-każ. Barra minn hekk, il-fedina
penali tal-akkużat fiha sensiela ta’ theddid anke lill-persuni
tal-familja tiegħu. Il-Qorti qieset li t-tieni, it-tielet u l-ħames
Kapi huma assorbit fl-ewwel Kap iżda mhux assorbit irraba’ wieħed.
Konklużjoni
15. Ghaldaqstant, il-Qorti, wara li rat l-artikoli 211(1)(2),
86, 87(1)(c), 88, 17(h), 23, 31, 49, 50, 51 u 533 talKapitolu 9 kif ukoll fl-artikoli 24(2), 33(1) u 29 ta’ lOrdinanza dwar l-Esplozivi (Kap. 33), l-artikoli 3(1A), 19 u
27 ta’ l-Ordinanza dwar l-Armi (Kap. 66) [illum artikoli 5(1)
u 51(2) ta’ l-Att dwar l-Armi (Kap. 480)] tal-Ligijiet ta’ Malta
qed tikkundanna lill-ħati David Zerafa għall-piena ta’
priġunerija għal għomru u għall-multa ta’ mitejn Ewro
(€200)- kif ukoll tikkundannah iħallas is-somma ta’ sebat
elef, mitejn u sebgħa u tmenin Euros u tmienja w sittin
Euro ċenteżmi (€7,287.68) rappreżentanti l-ispejjeż totali
tal-perizji inkorsi f’dan il-proċess, u dan a tenur tal-artikolu
533 tal-Kodici Kriminali.
Tordna wkoll li jekk il-multa u l-ispejjeż tal-perizji ma
jitħallsux fi żmien ħmistax-il jum mil-lum, jiġu konvertiti f'
terminu ta' priġunerija skont il-liġi.
Tordna l-konfiska tal-oggetti li ntużaw fil-kommissjoni ta’
dan ir-reat.
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