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
Emanuel Bonanno

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tal-imputat Emanuel
Bonanno li għandu l-karta tal-identita’ bin-numri 628262(M) u li
permezz tagħha l-imputat ġie imħarrek talli fl-24 ta’ Frar 2014 għallħabta tal-17:00 u fil-jiem ta’ qabel “ezerċitajt jhedd li tippretendi li
ghandek abbuzivament u illegalment saddejt katusa ghad-dannu ta’
George Falzon”.

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 seħħ l-allegat reat de quo.

Huwa jtenni li l-imputat kien

qalgħalu l-medda tal-katusi u saddhom kif ukoll li saddlu pajpijiet talapparat tal-arja kondizzjonata. Minn naħa tiegħu l-imputat tkellem u
xehed li kien għamel biċċiet tal-foam u cover tal-plastic fil-gulley talparte civile biss biex l-ilma bis-sapun li kien qiegħed ifawwar mill-katusi
tal-parte civile għal bitħa sottostanti tiegħu jiġi mwaqqaf. In kontro
eżami huwa tenna li s-Surġent tal-Pulizija kien kelmu u li kien ordnalu
biex ineħħihom. Wara li kien ingħata din l-ordni huwa kien neħħihom.
Pero wara kien reġgħa għamilhom lura, skont hu, għaliex “baqa’ nieżel
is-sapun għal għandi”.

Il-motivazzjonijiet tas-sentenza

Il-Qorti rat il-provi kollha prodotti. Għalkemm l-imputat jilmenta li
qiegħed isofri problema ta’ skoll t’ilma mill-katusi tal-parte 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. Iżda anke wara li
kien ġie mwissi mis-Surġent 1050 Marshall biex ineħħihom l-imputat
reġgħa għażel li wara, jerġgħa jqiegħed lura dan l-ilqugħ li dehrlu hu.

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.

Anzi din id-darba l-azzjoni tiegħu tassumi serjeta akbar – mhux
daqstant għaliex kien diġa mwissi mis-Surġent 1050 biex ineħħi l-foam u
l-plastic daqskemm għaliex minflok għażel li jieħu l-opportunita u
jżomm lura mill-ksur tal-Liġi, huwa għażel li jippersisti u jerġa jinstalla
dan il-foam u l-plastic, minkejja li issa kienu fetħulu għajnejh li ma kienx
fis-sewwa.

Id-Deċide : -

Għaldaqstant din il-Qorti, wara li rat l-Artikoli 85(1) tal-Kodiċi Kriminali
qegħdha ssib lil Emanuel Bonanno ħati tal-imputazzjoni miġjuba
kontrih u filwaqt li tqis li f’dan il-każ, f’dan l-istadju, il-piena ta’
priġunerija mhix dik indikata, qegħda teżerċita d-diskreżżjoni tagħha u
tikkundannah għal-ħlas ta’ multa ta’ ħames mitt euro (€500).

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

Aaron M. Bugeja.

