Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali
Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)
Il-Pulizija
vs
Carmel Aquilina
Il-Qorti:
Wara li rat l-imputazzjoni miġjuba fil-konfront ta` Carmel Aquilina ta’ 57 sena, bin Anthony
u Josephine nee Farrugia, imwieled 03/06/1956 u residenti 22, Carmel, Triq Nikola
Baldacchino, s-Siġġiewi, ID 402256M fejn ġie mixli talli :
Fis-07/05/2014 għall-ħabta tat-15:00 f’area Tas-Salib tal-Għolja, fis-Siġġiewi :
1. Kiser il-bon ordni u l-paċi pubblika b’għajjat u ġlied;
2. Inġurja jew hedded bil-kliem lil Carmel Aquilina;
3. Qal kliem indiċenti fil-pubbliku;
4. Bil-ħsieb li jtellef jew inaqqas il-ġieħ ta’ Carmel Aquilina weġġgħu bi kliem, b’ġesti
jew b’mod ieħor;
5. Ikkaġuna lil ħaddieħor il-biża li ser tintuża vjolenza kontrih jew kontra l-proprjeta
tiegħu.
Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ ħtija tapplika l-Artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali.
Rat l-atti u d-dokumenti eżebiti;
Semgħet il-provi prodotti;
Senjatament il-Qorti rat l-affidavit prodott minn PC768 kif ukoll ix-xiehda viva voċe
quddiemha. Semgħet lil Mario Bondin jispjega l-fatti tal-każ u l-kliem preċiż li skontu ġie
revolt lejh mill-imputat. Semgħet ukoll lill-imputat jixhed dwar il-fatti tal-każ inkluż ilkliem li intqal kemm minnu kif ukoll mill-parte civile matul il-kors ta’ dan l-inċident.
Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;
Ikkunsidrat : Illi wara li qieset il-provi f’dan il-każ, jirriżulta li l-fatti pruvati jintegraw it-tieni, it-tielet u rraba imputazzjoni għalkemm l-ewwel imputazzjoni u l-ħames imputazzjoni ma ġewx
soddisfaċentement ippruvati.
Id-deċide
Għaldaqstant wara li rat l-Artikoli 339(1)(e), 338(bb) u 252(1) tal-Kodiċi Kriminali il-Qorti
qegħda ssib lil Mario Bondin mhux ħati tal-ewwel imputazzjoni u tal-ħames imputazzjoni

miġjuba kontra tiegħu u fiċ-ċirkostanzi tal-każ, filwaqt li ssibu ħati tat-tieni, it-tielet u r-raba’
imputazzjoni kontra tiegħu, tikkundannah għal ammenda ta’ ħamsin euro (€50) għat-tieni
imputazzjoni, ammenda ta’ ħamsin euro (€50) għat-tielet imputazzjoni u multa ta’ ħamsin
euro (€50) għar-raba’ imputazzjoni.
Inoltre sabiex tipprovdi għas-sigurta ta’ Mario Bondin u sabiex tħares il-bon-ordni pubbliku,
flimkien mal-piena applikabbli, il-Qorti wara li rat l-Artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali
qegħdha torbot lill-ħati b’obbligazzjoni tiegħu innifsu taħt penali ta’ elf euro (€1000) għal
perjodu ta’ sena millum.
Moghtija illum l-17 t’Ottubru 2014 fil-Qrati tal-Gustizzja, Valletta.
Il-Magistrat Aaron M. Bugeja.

