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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
DAVID SCICLUNA

Seduta tat-3 ta' Novembru, 2014
Appell Kriminali Numru. 108/2012

Il-Pulizija

v.

Mark Meli
… omissis …

Rat l-imputazzjonijiet dedotti mill-Pulizija Eżekuttiva kontra Mark Meli, detentur tal-karta talidentita` bin-numru 427586(M), talli:

(1) fl-10 ta’ Awissu 2006 ġewwa Paceville, San Ġiljan, għall-ħabta tas-1:00 a.m., bil-ħsieb li jagħmel
delitt, u cioe` dolożment bil-ħsieb li joqtlu persuna (Mark Bencini) jew li jqiegħdu l-ħajja tiegħu
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f’periklu ċar, taw bidu għall-esekuzzjoni tad-delitt liema delitt ma ġiex esegwit minħabba xi ħaġa
aċċidentali u’jew indipendenti mill-volonta` tagħhom;

(2) fl-10 ta’ Awissu 2006 ġewwa Paceville, San Ġiljan għall-ħabta tas-1.00 a.m., mingħajr il-ħsieb li
joqtlu jew li jqiegħdu l-ħajja ta’ ħaddieħor f’periklu ċar, ikkaġunaw feriti gravissimi fuq il-persuna ta’
Mark Bencini;

(3) fl-istess jum, ħin, lok u ċirkostanzi kkaġunaw offiża gravi fuq il-persuna ta’ Mark Bencini billi
kkaġnawlu ksur f’rasu li seta’ jġiblu periklu f’ħajtu, jew debbulizza permanenti fis-saħħa jew filfunzjoni ta’ xi parti tal-ġisem kif iċċertifikat mit-tabiba Dr. Maria Grech, M.D.;

(4) fl-istess jum, ħin, lok u ċirkostanzi mingħajr il-ħsieb li joqtlu jew li jqiegħdu l-ħajja ta’ ħaddieħor
f’periklu ċar, ikkaġunaw offiża ħafifa fuq il-persuna ta’ Karl Muscat kif iċċertifikat mit-tabib Dr. S. B.
Das, M.D. (Reg. No. 2141);

(5) fl-istess ħin, data, lok u ċirkostanzi ħebbew kontra persuni sabiex jinġurjawhom jew jagħmlulhom
il-ħsara lil dawn il-persuni jew lil ħaddieħor kemm-il darba l-fatt ma jkunx jaqa’ taħt xi disposizzjoni
oħra tal-Kodiċi Kriminali;

(6) fl-istess ħin, data, lof u ċirkostanzi għamlu lil ħaddieħor inġurji jew theddid mhux imsemmijin
band’oħra f’dan il-Kodiċi jew jekk kienu pprovokati, inġurjaw b’mod li joħroġ barra mil-limiti talprovokazzjoni;

(7) fl-istess data, ħin, u lok, imbottaw lil ħaddieħor fit-triq biex iweġġgħuhom jew jinsultawhom;

(8) fl-istess ċirkostanzi, data, ħin u lok, kisru volontarjament il-bon ordni jew il-kwiet tal-pubbliku
b’għajjat u ġlied;

2. Rat in-nota ta’ rinviju għall-ġudizzju ta’ l-Avukat Ġenerali tat-18 ta’ Awissu 2008 fejn iddikjara li,
billi jidhirlu li mill-kumpilazzjoni tista’ tinsab ħtija (jew ħtijiet) taħt dak li hemm maħsub:

(a) fl-artikoli 214 u 221 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(b) fl-artikolu 338(dd) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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(c) fl-artikoli 339(1)(d) u 339(1)(e) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(d) fl-artikoli 382A, 383, 384, 386 u 412C tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(e) fl-artikoli 17, 23, 31 u 533 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;

iddeċieda li, kif hemm maħsub fl-artikolu 370(3)(a) tal-Kodiċi Kriminali, jibgħat lill-imsemmi Mark
Meli biex jiġi ġġudikat mill-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali;

3. Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bhala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali tal-21 ta’ Frar
2012 fejn dik il-Qorti ma sabitx lill-imsemmi Mark Meli ħati skond l-artikolu 214 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet
ta’ Malta u minn dik l-imputazzjoni lliberatu, iżda sabitu ħati skond l-artikoli 212 [recte: 221], 338(dd)
u 339(1)(e) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, filwaqt illi ddikjarat l-kontravvenzjoni msemmija fl-artikolu
339(1)(d) kompriża fir-reat ikkontemplat fl-artikolu 221, u wara li rat ukoll l-artikoli 382, 383, 384,
386, 412C tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, ikkundannat lill-imsemmi Mark Meli għall-ħlas ta’ multa ta’
€1,165 kif ukoll qegħditu taħt obbligazzjoni tiegħu nnifsu għall-ammont ta’ €2,000 għal żmien sena, li
bl-ebda mod ma javviċina, ikellem jew jivvessa lil Dr. Mark Bencini, u dan wara li rat l-artikolu 383
tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta. Inoltre l-ewwel Qorti ddikjarat li wara li rat l-artikolu 533 tal-Kap. 9
tal-Liġijiet ta’ Malta, qieset id-Dok. MB esebit mill-esperft Dr. Martin Bajada li jirrigwarda l-ġrieħi
sofferti minn Dr. Mark Bencini, li għalhekk mhux applikabbli għall-każ;

4. Rat ir-rikors ta’ appell ta’ Mark Meli ppreżentat fit-2 ta’ Marzu 2012 fejn talab li din il-Qorti
tirriforma s-sentenza appellate billi tikkonfermaha f’dik il-parti fejn illiberatu mill-akkuża taħt lartikolu 214 tal-Kodiċi Kriminali u tirrevokaha fil-bqija jew, alternattivament tvarjah in kwantu
tikkonċerna l-piena;

5. Rat l-atti kollha tal-kawża; rat il-fedina penali aġġornata ta’ l-appellant esebita mill-prosekuzzjoni
b’ordni ta’ din il-Qorti; semgħet it-trattazzjoni; ikkunsidrat:

6. L-aggravji ta’ l-appellant huma s-segwenti:

“Illi l-ewwel aggravju jikkonsisti fil-fatt li l-esponent qatt ma seta’ jinstab ħati ta’
l-akkużi miġjuba kontrieh. Fl-istadju tad-difiża l-esponent, tramite l-avukat
tiegħu, kien ġibed l-attenzjoni tal-Qorti għall-fatt li l-akkuża ta’ ferita fuq ilpersna ma kinitx ċara peress li ma kienx ġie ndikat min kien is-suppost vittma ta’
dan ir-reat b’hekk kienet qed titpoġġa f’sitwazzjoni ta’ żvantaġġ. Il-Qorti ma
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qablitx ma’ din is-sottomissjoni u osservat li ma kien qed jiġi rekat ebda
preġudizzju għall-esponent.

“Illi jibda biex jingħad li r-reat ta’ offiża volontarja fuq il-persuna huwa
kontenmplat fl-artikolu 214 tal-Kodiċi Kriminali. Id-disposizzjonijiet sussegwenti
jikklassifikaw in-natura tar-reat skond l-entita` ta’ l-offiża. Per eżempju fl-artikolu
216 wieħed isib l-offiża gravi, fl-artikolu 218 l-offiża hekk imsejħa gravissima, flartikolu 221 l-offiża ta’ natura ħafifa u fl-arikolu 220 addirittura l-offiża gravi
segwita bil-mewt. Pero` r-reat ta’ offiża volontarja fuq il-persuna jibqa’ dak
kontemplat fl-artikolu 214.

“Illi jidher ċar li meta l-Avukat Ġenerali kien qed jakkuża lill-esponent, filparagrafu (a) tar-rinviju għall-ġudizzju tiegħu, bir-reat kontemplat fl-artikoli 214
u 221 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, huwa kien qiegħed jirreferi għal reat
wieħed – ir-reat ta’ offiża volontarja ta’ natura ħafifa. Huwa għalhekk kontrosens lampanti li l-Qorti tillibera lill-esponent mill-akkuża ‘prinċipali’ taħt l-artikolu
214 u fl-istess nifs issibu ħati taħt l-artikolu 212 [recte: 221]. L-artikoli 214 u 221
jikkontemplaw reat wieħed u mhux tnejn. Ir-reat ta’ offiża fuq il-persuna huwa
kontemplat fl-artikolu 214 u ġaladarba l-esponent ġie minnu lliberat il-Qorti
kellha tieqaf hemm u tgħaddi għall-akkużi l-oħra.

“Illi fi kwalunkwe każ, l-argument tal-Qorti li ġaladarba l-esponent ammetta li ‘ta’
lil Muscat iwassal neċessarjament għal ħtija fir-reat ta’ offiża ta’ natura ħafifa,
huwa bl-akbar rispett non sequitur. Ir-reat ta’ offiża ta’ natura ħafifa jiġi ppruvat
billi s-suġġett passiv jispjega x’feriti sofra għaliex il-fatt waħdu li qala’ daqqa ma
jwassalx għall-konklużjoni li sofra xi ferita jew feriti. Fil-każ in diżamina Muscat
ha sehem attiv fi ġlieda fejn kien hemm involuti xi seba’ persuni u ċertament ma
jistax jingħad li l-feriti li sofra ġew kawżati mill-esponent.

“Illi l-esponent lanqas ma kellu jinstab ħati tat-tliet kontravvenzjonijiet peress li
l-involviment marġinali tiegħu fl-ewwel inċident ma kienx tali li jwassal għarreita` fir-reati kontemplati fl-artikolu 338(dd), 339(1)(d) u 339(1)(e) tal-Kodiċi
Kriminali.
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“Illi fl-aħħarnett l-esponent jixtieq jirrileva li għalkemm fil-mori tal-proċeduri
kien talab direzzjoni lill-Qorti tal-Maġistrati rigward min kien is-suppost vittma
fir-rinviju għall-ġudizzju ta’ l-Avukat Ġenerali, il-Qorti indirzzat tali kweżit biss fissentenza appellata. Fl-ewwel lok l-esponent umilment jissottometti, fir-rigward
ta’ din il-parti tas-sentenza, li ma teżisti ebda kompetenza tal-Qorti Istruttorja.
Teżisti biss il-kompetenza tal-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura
Kriminali (artikolu 370(1)(3)(4)) u dik tal-Qorti Kriminali (artikolu 436(1)(4)). Fittieni lok jirrileva li l-fatt li għażel li jagħti x-xiehda tiegħu ma għandha lanqas
remotament xi forma ta’ ness bejn il-preġudizzju allegat. Fit-tielet lok jirrileva li
ċ-ċertezza dwar is-suġġett passiv ta’ allegat reat hija prerogattiva tiegħu
indipendentement minn jekk il-każ jiġix deċiż mill-ġurati jew minn ġudikant.
Finalment, fir-raba’ lok, in kwantu l-Avukat Ġenerali rtira l-ewwel tliet akkużi –
dawk ta’ tentattiv ta’ omiċidju, offiża gravissima u offiża gravi fuq il-persuna ta’
Mark Bencini – l-esponent jinsab sbalordit bl-osservazzjoni tal-Qorti li l-artikoli
ndikati fir-rinviju għall-ġudizzju, b’mod ġenerali, jirriflettu l-akkuża oriġinali.”

7. Din il-Qorti tibda biex tosserva illi fis-sentenza tagħha l-ewwel Qorti qalet: “Del resto l-Artikoli,
għalkemm verament huma l-akkuża miġjuba, b’mod ġenerali jirriflettu l-akkuża oriġinali li tagħha
jkun qiegħed jirrispondi l-imputat fl-interrogatorju.”

8. Issa bħalma qalet din il-Qorti diversament presjeduta fl-Appell Kriminali fl-ismijiet Il-Pulizija v.
Michael Carter deċiż fis-7 ta’ Diċembru 2001, meta “r-rinviju għall-ġudizzju jsir skond is-subartikolu
(3) tal-Artikolu 370 (u allura wieħed qed jitkellem fuq għall-anqas reat wieħed, fost dawk imputati, li
huwa ta’ kompetenza tal-Qorti Kriminali), in-nota ta’ rinviju għall-ġudizzju tassumi rwol simili għal
dak ta’ l-att ta’ akkuża quddiem il-Qorti Kriminali. Fin-nota ta’ rinviju għall-ġudizzju skond l-Artikolu
370(3) ma jistgħux jiżdiedu reati li dwarhom ma tkunx saret il-kumpilazzjoni; l-Avukat Ġenerali,
naturalment, jista' jnaqqas reat jew reati u anke jżid skużanti. Bħal fil-każ tal-att ta’ akkuża, jekk finnota ta’ rinviju għall-ġudizzju taħt l-imsemmi Artikolu 370(3) l-Avukat Ġenerali jakkuża lil xi ħadd
bħala awtur ta’ reat, il-Qorti tal-Maġistrati, wara li tkun akkwistat il-kompetenza bil-kunsens ta’ lakkużat (Art. 370(3)(c)), tista' ssibu ħati ta’ tentattiv ta’ dak ir-reat, jew ta’ reat ieħor anqas gravi iżda
kompriż u involut f’dak ir-reat, jew bħala kompliċi f’dak ir-reat" (sottolinear ta’ din il-Qorti).

9. Fil-każ in eżami huwa evidenti li bir-rinviju għall-ġudizzju tat-18 ta’ Awissu 2008 maghmul skond issubartikolu (3) ta’ l-artikolu 370 tal-Kap. 9, meta fil-paragrafu (a) l-Avukat Generali ċċita l-artikoli 214
u 221 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta huwa kien qiegħed jiddikjara illi mill-atti tal-kumpilazzjoni dehrlu
li tista’ tinsab ħtija (jew ħtijiet) tar-reat ta’ offiża fuq il-persuna (skond l-artikolu 214) liema offiża hi
ta’ natura ħafifa (skond l-artikolu 221). L-artikolu 214 fil-fatt huwa l-artikolu li jikkontempla r-reat ta’
offiża fuq il-persuna. L-artikoli sussegwenti mbagħad jiddistingwu għall-finijiet ta’ piena bejn offiża
gravi, offiża gravissima u offiża ħafifa. Ġaladarba l-Avukat Ġenerali, fin-nota ta’ rinviju tiegħu, abbina
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l-artikolu 214 ma’ l-artikolu 221, dan ifisser illi kien qiegħed jakkuża lill-appellant Mark Meli li kkawża
offiża ta’ natura ħafifa. Fl-akkuża oriġinali, l-appellant kien ġie akkużat permezz ta’ l-ewwel tliet
imputazzjonijiet bir-reati ta’ tentattiv ta’ omiċidju ta’ Mark Bencini (l-ewwel imputazzjoni), li kkaġuna
offiża ta’ natura gravissima fuq Mark Bencini (it-tieni imputazzjoni), u li kkaġuna offiża ta’ natura
gravi fuq Mark Bencini (it-tielet imputazzjoni). Permezz tan-nota ta’ rinviju, dawn it-tliet
imputazzjonijiet ġew irtirati, bħalma ġiet irtirata wkoll l-imputazzjoni li mbotta lil ħaddieħor fit-triq
biex iweġġagħhom jew jinsultahom (is-seba’ imputazzjoni). L-Avukat Ġenerali ma ndikax fin-nota ta’
rinviju tiegħu jekk kienx qiegħed jaddebita r-reat ta’ offiża ħafifa fir-rigward ta’ Karl Muscat biss jew
inkella anke fir-rigward ta’ Mark Bencini (bħala reat kompriż u involut fl-imputazzjonijiet oriġinali
dedotti). Fi kwalunkwe każ, ġaladarba fis-sentenza tagħha l-ewwel Qorti ddikjarat li mill-provi ma
kienx jirriżulta illi l-appellant ikkaġuna ġrieħi lil Mark Bencini u lliberatu minn dik li sejħet “l-akkuża
prinċipali taħt l-artikolu 214”, dan ifisser illi ma kienet qed issib lill-appellant ħati ta’ ebda forma ta’
offiża fuq Mark Bencini.

10. L-appellant sa ċertu punt għandu raġun jgħid illi huwa kontro-sens illi l-ewwel Qorti tillibera mill“akkuża prinċipali” mbagħad issib ħtija taħt l-artikolu 221. Difatti ma kinitx korretta l-ewwel Qorti
meta spezzettat il-paragrafu (a) fin-nota ta’ rinviju bħala li l-artikolu 214 japplika għal offiża/i fuq
Mark Bencini u l-artikolu 221 għal offiża/i fuq Karl Muscat. Peress illi fl-akkuża oriġinali kien hemm
imputazzjoni waħda li permezz tagħha l-appellant kien qiegħed jiġi akkużat li kkommetta offiża ta’
natura ħafifa fuq Karl Muscat, jidher illi l-Avukat Ġenerali kellu f’moħħu li jżomm ferm dik limputazzjoni. Ċertament l-Avukat Ġenerali seta’ kien aktar ċar fin-nota ta’ rinviju tiegħu billi
jikspeċifika għal liema allegat vittma kien qiegħed jaddebita dawn l-artikoli lill-appellant. Issa, filkonsiderazzjonijiet tagħha l-ewwel Qorti għamlet distinzjoni netta bejn Mark Bencini u Karl Muscat,
u filwaqt illi lliberat lill-appellant minn kwalunkwe ħtija fil-konfront ta’ Mark Bencini, hija sabet ħtija
ta’ l-appellant fil-konfront ta’ Karl Muscat. In-nuqqas ta’ l-ewwel Qorti kien illi, fir-rigward ta’ Karl
Muscat indikat biss l-artikolu 221 (li hija erronejament indikat bħala 212) u ma rreferietx ukoll għallartikolu 214. Mhuwiex il-każ, pero`, li tiġi annullata s-sentenza. Għalhekk, dak li din il-Qorti trid
tagħmel issa, wara li għamlet dawn l-osservazzjonijiet preliminari, hu li tiddetermina jekk l-ewwel
Qorti għamlitx apprezzament tajjeb tal-fatti meta sabet ħtija ta’ l-appellant fil-konfront ta’ Karl
Muscat.

11. Minn dak li jirriżulta lil din il-Qorti mill-provi hu li fil-jum in kwistjoni kien hemm żewġ inċidenti.
Fl-ewwel inċident ma jirriżultax illi l-appellant għamel xi offiża fuq Karl Muscat iżda, skond Karl
Muscat, l-appellant ħebb għalih u ghajru. Mill-banda l-oħra l-appellant l-ewwel jgħid illi kien Karl
Muscat li għajru, beda jiċċaqlaq qisu boxer, u tah daqqa ta’ ponn fuq wiċċu, u meta hu mar biex itieh
daqqa ta’ ponn, Muscat tah oħra fuq ix-xedaq. Aktar tard fix-xiehda tiegħu, pero`, jgħid illi seta’
għajjar lil Muscat ukoll. Fit-tieni inċident, skond Karl Muscat, l-appellant u ieħor li kien ta daqqa ta’
ponn lil Mark Bencini qabżu fuqu u bdew ituh bil-ponn, niżżluh ma’ l-art u baqgħu ituh sakemm
waqfu. Karl Muscat jgħid li kull ma kellu “naqra daqqiet u grif fuq wara l-iktar li kelli”. Miċ-ċertifikat
mediku, ikkonfermat mit-tabib Dr Satya Das, jirriżulta fil-fatt illi kellu “multiple abrasions over lower
lip, left cheek, right arm and forearm” u “tenderness over forehead and left renal angle”. Dawn loffiżi ġew deskritti bħala ta’ natura ħafifa. Mill-banda l-oħra l-appellant jgħid illi f’dan it-tieni
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inċident, wara li Mark Bencini kien qala’ daqqa u spiċċa ma’ l-art, Karl Muscat ta daqqa lil min
allegatament kien ta daqqa lil Bencini u kien qisu ġej jiġri għal fuq l-appellant; l-appellant beda jersaq
lura u fil-ħin daħal Karl Ebejer li qabeż fuq Muscat u bdew jitremblu ma’ l-art. L-appellant jgħid illi
malli ra lil Karl Ebejer taħt Muscat, mar jagħti daqqa lil Muscat minn fuq u nqalbu, b’Karl Ebejer li ġie
fuq. Fejn ta d-daqqa lil Muscat ma jiftakarx. Dan għamlu biex jiddefendi lil Karl Ebejer.

12. Huma evidenti kuntrasti bejn dak li xehed l-appellant u dak li xehed Karl Muscat. Fid-dawl talprovi kollha miġjuba quddiem l-ewwel Qorti, pero`, din il-Qorti ma tarax kif l-appellant jista’ jkun
meħlus minn kull responsabbilta`. Hekk, per eżempju, dwar l-ewwel inċident, seta’ kien hemm ċertu
provokazzjoni da parti ta’ Karl Muscat, iżda xorta l-appellant ħebb għalih (din il-Qorti tagħmilha ċara
li f’dan l-ewwel inċident l-appellant ma kkawża l-ebda offiża fuq Karl Muscat) u għajru. Imbagħad, firrigward tat-tieni inċident, għalkemm ma ġietx speċifikata l-offiża li allegatament għamel l-appellant
fuq Karl Muscat, daqqa ta’ ponn invarjabilment tikkawża, almenu, tenderness. U hawn d-daqqa
kienet suffiċjenti biex minn sitwazzjoni fejn Karl Ebejer kien taħt Karl Muscat, wara din id-daqqa ta’
ponn il-posizzjoni ta’ dawn iż-żewġ persuni ġiet invertita, skond il-verżjoni ta’ l-appellant stess.
Jiġifieri ma jistax jingħad illi tali daqqa ma kkawżat l-ebda offiża fuq Karl Muscat. L-appellant jgħid illi
dik id-daqqa taha biex jiddefendi lil Karl Ebejer. Dan jista’ jkun minnu iżda ma jeżimiehx mirresponsabbilta` stante li t-tieni inċident, jew sensiela ta’ inċidenti, seħħew minħabba konfrontazzjoni
spropożita. Għalhekk din il-Qorti hi tal-fehma illi l-appellant seta’ jinsatb ħati li kkawża offiża ħafifa
fuq il-persuna ta’ Karl Muscat, li ħebb għalih u għajru u anke li kiser il-bon ordni jew kwiet talpubbliku. Naturalment iċ-ċirkostanzi kollh tal-każ jittieħdu in konsiderazzjoni fid-determinazzjoni talpiena approprjata.

13. Dwar it-tieni aggravju l-appellant jgħid hekk:

“Illi t-tieni aggravju jikkonsisti fil-fatt li, mingħajr preġudizzju għall-ewwel
aggravju, ġaladarba jidher li l-akkuża fir-rigward ta’ Mark Bencini ġiet irtirata
mill-Avukat Ġenerali u ġaladarba l-istess Qorti ma rriskontrat ebda ħtija flesponent fir-rigward ta’ l-imsemmi Bencini, allura ma setgħet qatt tqiegħdu taħt
obbligazzjoni skond l-artikolu 383 li bl-ebda mod ma javviċina, ikellem jew
jivvessa lill-istess Bencini.

“Illi le-sponent la ġie akkużat (fir-rinviju għall-ġudizzju) u wisq anqas misjub ħati
ta’ xi reat fil-konfront ta’ Mark Bencini. Għalhekk ma setgħet qatt issir lobbligazzjoni li effettivament saret.”
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14. Dwar dan it-tieni aggravju l-appellant għandu perfettament raġun. L-ewwel Qorti ma setgħet
qatt torbot lill-appellant b’obbligazzjoni biex bl-ebda mod ma javviċina, ikellem jew jivvessa lil Mark
Bencini meta hija ma rriskontrat fl-appellant l-ebda ħtija fir-rigward ta’ dan Mark Bencini.

15. It-tielet aggravju ta’ l-appellant huwa dwar il-piena. Huwa jgħid:

“Illi jibda biex jingħad li minħabba ċirkostanzi li forsi wieħed aħjar ma jidħolx
fihom, l-esponent għadda kumpilazzjoni bl-akkuża ta’ tentattiv ta’ omiċidju
nonostante li minn imkien ma rriżulta li kien hemm xi hjiel ta’ prova ta’ dan.
Proprju minħabba f’hekk l-esponent għamel xahrejn taħt house arrest. Lesponent ġie soġġett għal kundizzjonijiet bħal ħin ta’ rinkażar għal fuq minn
sentejn, iffirmar fl-għassa tal-pulizija u restrizzjonijiet serji fuq is-safar. Lesponent kien u għadu persuna b’kondotta nadifa. Bilkemm hemm għalfejn
jingħad li l-Avukat Ġenerali ġustament llimita l-każ tiegħu, wara d-debita
kumpilazzjoni, għal akkużi fil-ġurisdizzjoni ta’ seduta tad-distrett! Għalhekk
jingħad bl-akbar rispett li dawn il-fatturi messhom ittieħdu in konsiderazzjoni
mill-Qorti tal-Maġistrati fl-erogazzjoni tal-piena.”

16. Din il-Qorti, wara li qieset dawn is-sottomissjonijiet ta’ l-appellant, wara li kkunsidrat iċċirkostanzi tal-każ, wara li rat li l-kondotta ta’ l-appellant għadha waħda kompletament nadifa (kif
jirriżulta mill-fedina penali aġġornata), u wara li qieset dak li qalet f’paragrafu tnax (supra), tqis illi
għandha tittratta ma’ l-appellant b’mod alternattiv.

17. Għal dawn il-motivi tiddeċiedi billi tirriforma s-sentenza appellata, tirrevokaha in kwantu
kkundannat lill-appellant għall-ħlas ta’ multa ta’ €1,165 kif ukoll in kwantu qegħditu taħt
obbligazzjoni tiegħu nnifsu għall-ammont ta’ €2,000 għal żmien sena, li bl-ebda mod ma javviċina,
ikellem jew jivvessa lil Dr. Mark Bencini, u dan wara li rat l-artikolu 383 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’
Malta, u minflok, a tenur ta’ l-artikolu 22 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, tilliberah bil-kondizzjoni li
ma jagħmilx reat ieħor sa żmien sitt xhur millum. Tikkonferma s-sentenza appellata fil-bqija. Din ilqorti fissret lill-ħati bi kliem li jiftiehem sew li jekk huwa jagħmel xi reat ieħor matul il-perijodu ta’
liberazzjoni kondizzjonata, huwa jkun jista’ jingħata sentenza għar-reati oriġinali.
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