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
Simon Camilleri
Il-Qorti:
Wara li rat l-imputatazzjonijiet fil-konfront ta’ Simon Camilleri detentur tal-karta talidentita’ numru 453166 M talli fit-22 ta’ Frar 2014 għal-ħabta tas-19:15 fl-Għassa ta’ Bormla :
a.
b.
c.
d.

Volontarjament kiser il-bon-ordni jew il-paċi pubblika b’għajjat u storbju;
Volontarjament qal kliem oxxen li jikkonsisti f’dagħa fil-pubbliku;
Ħebb għal Frederick Dalli sabiex jinġurjah, idejqu jew jagħmillu ħsarab’xi modu
Naqas milli jobdi l-ordnijiet leġittimi mogħtija lilu minn PS276 B. Zahra, uffiċjal
pubbliku waqt li kien qiegħed jaqdi d-dmirijiet tiegħu jew ma ħalliħx jew fixkel jew
indaħal lill-imsemmi uffiċjal waqt il-qadi ta’ dmrijietu;
e. Ħebb għal PS276 B. Zaħra u kkaġunalu offiża ta’ natura ħafifa skont kif iċċertifikat
minn Dr. Glenn Micallef M.D. ta’ P.L.C.

Semgħet il-provi prodotti;
Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;
Ikkunsidrat : -

Illi f’din il-kawża deher ukoll il-parte civile li ddikjara li huwa jinsab imputat b'akkużi
mnissla minn fatti relatati ma' dan il-każ, liema kawża tinsab appuntata fuq il-lista tal-lum.
Minħabba f'hekk il-parte civile talab lil Qorti li teżentah milli jixhed f'din il-kawża minħabba
li b'tali xiehda jista jinkrimina lilu nnifisu. Il-Qorti laqgħet it-talba.
Minbarra dan il-parte civile irrinunzja għall-kwerela li huwa għamel u għall-azzjoni
kriminali fil-konfront tal-imputat safejn tali azzjoni hija rinunzjabbli stante li ddikjara li
huwa ħafer ill-imputat. L-imputat aċċetta tali rinunzja.
Il-Qorti rat li dan il-proċediment kien meħud ex officio mill-Pulizija Ezekuttiva u rat ukoll
diversi sentenzi tal-Qorti tal-Appell Kriminali (Inferjuri) fosthom il-"Il-Pulizija vs. Emanuel

Sammut" deċiża nhar id-9 ta' Novembru 2011, nonche d-digriet tal-istess Qorti fil-kawża "IlPulizija vs Raymond Sciberras" tas-6 ta' Frar 1992.
Ikkunsidrat : Illi kwantu għar-raba' u għall-ħames imputazzjoni mill-affidavit ta' PS 276 jirriżulta illi ddiverbju bejn Camilleri u Dalli eskala waqt li Dalli u Camilleri kienu fl-għassa tal-Pulizija.
Mill-istess affidavit jirriżulta wkoll illi wara li s-Surgent Zahra ra li l-argument kien qiegħed
jikber, huwa ta ordni u avża lil Camilleri u lil Dalli biex jieqfu iżda dawn ma għamlux hekk
mill-ewwel tant li waqt il-konfrontazzjoni meta Camilleri beda jipprova jmur għal Dalli hu
ta skoss lis-Surgent u weġgħalu idu l-leminija tant li kellu jmur il-Poliklinika ta' Raħal Ġdid
fejn ġie ċċertifikat li kellu ġrieħi ħfief.
Il-Qorti għalhekk hija konvinta minn kull dubju dettat mir-raġuni illi fil-każ ta' Camilleri rraba' u l-ħames imputazzjonijiet fil-fatt ġew sodisfaċentement ippruvati.
Għaldaqstant wara li rat l-Artikoli 338(dd), 338(bb), 432, 339(1)(d), 338(ee), 221(1) tal-Kodiċi
Kriminali filwaqt illi ssib lil Simon Camilleri mhux ħati tal-ewwel, it-tieni u t-tielet
imputazzjoni minħabba li ma ġewx sodisfaċentement ippruvati issibu ħati tar-raba u talħames imputazzjoni u tikkundannah għal ħlas ta' multa fl-ammont ta’ mitt euro (€100) liema
multa għandha titħallas fi żmien xahar mill-lum.
Mogħtija illum it-30 ta’ Ġunju 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Il-Maġistrat
Aaron M. Bugeja.

