Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali
Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)
Il-Pulizija
(Spettur Frankie Sammut)
vs
Jesmond Fenech
Josette Fenech
Il-Qorti:
Wara li rat l-imputatazzjonijiet datati 2 ta’ Jannar, 2014 fil-konfront ta’ Jesmond Fenech ta’ 48
sena, bin Joseph u Mary xebba Pantalleresco imwieled Valletta u joqghod Xanthus, Triq
Guze Porsella Flores, Kalkara u detentur tal-karta ta’ l-identita’ numru 102265 M u filkonfront ta’ Josette Fenech ta’ 45 sena, bint Joseph Mizzi u Pauline xebba Zarb, imwielda ilBirgu u residenti Xanthus, Triq Guze Porsella Flores, Kalkara u detentriċi ta’ l-karta ta’ lidentita’ numru 274468M.
L-imputati akkuzati talli:
Fil-31 ta’ Marzu, 3013 ghall-ħabta tas-13.00 pm fi Triq il-Missjoni, Kalkara;
a.

Hebbew ghal Raphael Aquilina u kkagunawlu offiza ta’ natura ħafifa skont kif
iċċertifikat minn Dr. Mark Grech MD ta’ P.H. C. ______ Art. 221(1) tal-Kap 9.

Rat l-atti u d-dokumenti eżebiti;
Semgħet il-provi prodotti;
Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;
Ikkunsidrat : Illi wara l-egħluq tal-provi tal-prosekuzzjoni id-difiża għażlet li minflok tressaq provi titratta
l-każ tagħha.
Fil-fatt qajet l-eċċezzjoni tal-impossibilita’ tal-kommissjoni tar-reat fid-data inkriminata.
Il-Qorti rat li minn qari tal-komparixxi jirriżulta li d-data li ġiet kontestata lill-imputati
kienet dik tal-31 ta’ Marzu, 3013 ghall-ħabta tas-13.00 pm (enfażi miżjuda).

Issa għalkemm diversi drabi ġie ritenut minn dawn il-Qrati li ċ-ċitazzjoni mhix xejn għajr
ħlief għal avviso a comparire quddiem il-Qorti tal-Maġistrati,1 jibqa’ l-fatt li d-data ossija żżmien li fih ikun sar l-allegat reat, huwa fattur rilevanti immens għal min ikun qiegħed jiġi
mħarrek quddiem il-Qorti għaliex skont l-Artikolu 360 tal-Kodiċi Kriminali “iċ-ċitazzjoni
għandha ssemmi ċar il-persuna mħarrka, u għandu jkun fiha, fil-qosor, il-fatti tal-akkuża,
bil-partikularitajiet ta’ żmien u ta’ lok li jkunu jinħtieġu jew li jkunu jistgħu jingħataw”.2
Il-partikularitajiet ta’ żmien għalhekk huma meħtieġa preċiżament sabiex il-persuna
imħarrka tkun taf b’dak li tkun qegħda tiġi mħarrka u tkun tista tiddefendi ruħha
adegwatament. F’dan il-każ,3 peress li l-prosekuzzjoni ipproċediet fuq tali ċitazzjoni,
innotifikat lill-imħarrek b’din iċ-ċitazzjoni, ipproduċiet il-provi tagħha in bażi għall-istess
fatti kif imsemmija fiċ-ċitazzjoni u matul dawn l-istadji kollha qabel iddikjarat il-provi
tagħha magħluqa ma talbitx li ssir korrezzjoni fl-imputazzjoni fl-istadju opportun (kif kellha
kull dritt li tagħmel) jiġi li tajjeb jew ħażin, intrabtet mal-fatti kif espressi fiċ-ċitazzjoni
promossa minnha stess.
Konsegwentement f’dan l-istadju, stante li in bażi għal din iċ-ċitazzjoni u għall-provi
prodotti quddiemha din il-Qorti ma jirriżultalhiex (u ma setgħa qatt irriżultalha) li fid-data u
ħin indikati seħħ ir-reat kontestat, stante li d-data indikata hija waħda li għad trid tigi ħafna
snin ‘il quddiem fil-ġejjieni, ma tistax issib lill-imputati ħatja.
Għaldaqstant il-Qorti qegħda ssib lill-imputati mhux ħatja tal-imputazzjoni kontestata
lilhom u dwarha tilliberahom minn kull ħtija u piena.
Mogħtija illum it-30 ta’ Ġunju 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Il-Maġistrat
Aaron M. Bugeja.

Ara “Il-Pulizija vs Mario Bezzina” deċiża mill-Qorti tal-Appell Kriminali nhar is-26 ta’ Mejju 2004 per Imħallef
David Scicluna.
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Enfażi miżjuda.

kif jirriżulta wkoll fis-sentenza “Il-Pulizija vs. Francesco sive Godwin Scerri” deċiża mill-Qorti tal-Appell
Kriminali nhar it-18 t’April 2012.
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