Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) Bħala Qorti ta` Ġudikatura
Kriminali

Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Il-Pulizija
(Spettur Roderick Agius)
vs
Emmanuel Bonanno u Anna Maria Bonanno

Il-Qorti:

Wara

li

rat

l-imputazzjonijiet

miġjuba

fil-konfront

tal-imputat

Emmanuel Bonanno li għandu l-karta tal-identita’ bin-numri 628262(M)
u l-imputata Anna Maria Bonanno li għandha l-karta tal-identita binnumri 242992M u li permezz tagħhom dawn l-imputati ġew imħarka
talli fis-16 ta’ Ġunju 2013 u fiż-żmien ta’ qabel ġewwa Triq l-Iskalora,
Ħaż-Żebbuġ : (1) bil-ħsieb li jnaqsu l-ġieh ta’ George Falzon weġgħuh bil-kliem,
b’ġesti jew b’mod ieħor;
(2) kif ukoll li bil-ħsieb (sic!) li tisraq jew tagħmel ħsara kontra l-Liġi
iżda biss biex teżerċita jedd li tippretendi li għandek ġiegħelt blawtorita tiegħek innifsek lil xi ħadd iħallas dejn jew jesegwixxi
obligazzjoni tkun li tkun jew fixjilt lil Ġeorge Falzon mill-pussess

ta’ ħwejġu, jew iħott bini, jew jikser il-mixi tal-ilma jew jieħu ilma
għalih jew b’xi mod ieħor kontra l-Liġi indħalt fi ħwejjeġ ħaddiħor
billi saddejt katuri tal-ilma.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex fil-każ ta’ ħtija tapplika l-Artikolu 383 talKodiċi Kriminali.

Rat l-atti u d-dokumenti eżebiti;

Semgħet il-provi prodotti;

Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;

Il-fatti fil-qosor : -

Li mix-xiehda prodotti l-parte civile George Falzon itenni li fid-dati in
kwistjoni għamel kwerela lill-Pulizija Eżekuttiva dwar l-allegati reati de
quo. Huwa jtenni li l-imputati kienu qalgħulu l-medda tal-katusi u
saddewhomlu kif ukoll li saddewlu pajpijiet tal-apparat tal-arja
kondizzjonata. Minn naħa tagħhom l-imputata baqgħet siekta matul ilkors ta’ dawn il-proċeduri, kif kellha jedd li tagħmel. Minn naħa tiegħu
l-imputat tkellem u xehed li kien għamel biċċiet tal-foam u cover talplastic fil-gulley tal-parte civile biss biex l-ilma bis-sapun li kien qiegħed

ifawwar mill-katusi tal-parte civile għal bitħa sottostanti tiegħu jiġi
mwaqqaf.

Il-motivazzjonijiet tas-sentenza

L-ewwel imputazzjoni

Il-Qorti tqis li għalkemm inġieb kopja tal-PIRS, kif ukoll l-affidavit tasSurġent 1050 Marshall li jirrakkonta dak li stqarr il-parte civile meta
għamel il-kwerela tiegħu, meta xehed il-parte civile, għalkemm
verament jgħid li l-imputat beda joffendih u anke jgħid li dan seħħ filpresenza tal-istess Surġent, dan is-Surġent ma kienx speċifiku fuq xi
kliem intqal jew x’ġesti saru, jekk saru fil-preżenza tiegħu mill-imputat;
u l-anqas ma’ l-istess parte ċivile ma kien speċifiku fir-rigward tal-kliem
u ġesti allegatament magħmula mill-imputat fil-konfront tiegħu. Fiddawl ta’ din il-lakuna fil-provi, din il-Qorti tqis li ma tistax tasal għal
konvinċiment morali, in bażi għal provi prodotti li r-reat kontemplat flewwel imputazzjoni fil-konfront tal-imputati fil-fatt ġie integrat.
Għalhekk l-imputati sejrin jiġu misjuba mhux ħatja fil-konfront talewwel imputazzjoni.

It-tieni imputazzjoni

Fir-rigward tat-tieni imputazzjoni il-Qorti rat il-provi kollha prodotti.
Anke hawn il-Qorti ma tqisx li nġiebu provi biżżejjed biex jorbtu lillimputata mar-reat kontemplat lil hinn minn kull dubju dettat mirraġuni.

Mhux l-istess pero jista jingħad fir-rigward tal-imputat.

Għalkemm

huwa jilmenta li qiegħed isofri problema ta’ skoll t’ilma mill-katusi talparte civile għal ġol bitħa sottostanti tiegħu, ġie pruvat lil hinn minn
kull dubju dettat mir-raġuni li kien hu li kien għamel forma ta’ lqugħ fil“gulley” tal-parte civile. Dan l-ilqugħ kien magħmul permezz ta’ biċċiet
tal-foam u cover tal-plastic. Illi l-imputat setgħa ħass li kien ġustifikat li
jagħmel dan biex isolvi l-problema li allegatament kellu ta’ skoll t’ilma.
Il-Qorti tqis li f’dan il-każ l-elementi tar-reat ta’ ragion fattasi ġew
pruvati. In partikolari, bid-dovut rispett, ir-rimedju li kellu ma kienx
dak li di privato braccio jagħmel dak li kien riżervat għall-awtorita talMaġistrat. Ir-rimedju li kellu kien li jirrikorri għal ftehim ċivili mal-parte
civile biex tissolva l-problema tiegħu u f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, li jadixxi
lill-awtorita ġudizzjarja kompetenti.

Iżda mhux li jaqbad u jagħmel

rimedju li fettillu f’moħħu li, minflok solva l-problema setgħa kompla
kabbarha.

Id-Deċide : -

Għaldaqstant din il-Qorti, wara li rat l-Artikoli 85(1) u 252(1) tal-Kodiċi
Kriminali qegħdha ssib lil Anna Maria Bonanno mhux ħatja talimputazzjonijiet miġjuba kontriha u minnha tilliberaha minn kull ħtija u
piena. Inoltre qegħda ssib lill-imputat Emmanuel Bonanno mhux ħati
tal-ewwel imputazzjoni u minnha tilliberah minn kull ħtija u piena; iżda
mill-banda l-oħra qegħda ssibu ħati tat-tieni imputazzjoni; iżda peress li
f’dan il-każ tqis li peress li fiċ-ċirkostanzi ta’ dan il-każ jeżistu l-elementi
rikjesti mill-Liġi taħt l-Artikoli 7(2) u 22(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta, tenut kont tax-xorta tar-reat u ċ-ċirkostanzi li seħħew fih, il-Qorti
tqis li mhux spedjenti li twaħħal piena, iżda li għandhom jiġu applikati
d-disposizzjonijiet tal-istess Artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta, u għalhekk il-Qorti qegħda tagħmel ordni li biha tillibera lill-ħati
bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor matul il-perjodu ta’ sitt xhur
mid-data tal-lum.

Ai termini tal-Artikolu 22(3) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta ilQorti fissret lill-Emmanuel Bonanno bi kliem ċar u li jinftiehem l-effetti
tal-ordni għall-liberazzjoni kondizzjonata fis-sens li jekk jagħmel reat
ieħor matul dan il-perjodu ta’ liberazzjoni kondizzjonata, il-ħati jkun
jista’ jingħata sentenza għar-reat oriġinali.

Inoltre sabiex tipprovdi għas-sigurta ta’ George Falzon u sabiex jinżamm

il-bon ordni pubbliku, flimkien mal-piena imsemmija il-Qorti wara li rat
l-Artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali qegħda torbot lill-ħati Emmanuel
Bonanno taħt obbligazzjoni tiegħu innifsu għall-perjodu ta’ sena millum
u dan taħt penali t’elf euro (€1000).

Mogħtija illum id-9 ta’ Jannar 2015 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja.

