Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tat-23 ta' Marzu, 2009
Numru. 709/2006

Il-Pulizija
(Sp Angelo Gafa’)
vs
Patrick Gatt, iben Emanuel, imwieled Pieta’ fl-14 ta’
Marzu, 1974

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli f’dawn il-Gżejjer, f’Jannar, 2006 u fix-xhur ta’
wara b’diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti li jiksru
l-istess dispozizzjoni tal-liġi u li ġew magħmula
b’risoluzzjoni waħda, irċieva mingħand Jason Debono
minn Bormla, jew kiseb mingħand l-istess Jason Debono,
xi wegħda li jingħataw, lilu jew lil oħrajn, b’korrispettiv għal
xi self, imgħaxijiet jew xi qliegħ ieħor taħt liema għamla
jkun b’eċċess minn dak li jkun permess bil-liġi;
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2.
talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, hedded,
kemm bil-kitba kif ukoll bil-fomm, lil Jason Debono minn
Bormla b’xi delitt, liema theddid kien fih ordni jew
kondizzjoni;
3.
talli fl-istess perjodu u ċirkostanżi, bla ħsieb li jisraq
jew li jagħmel ħsara kontra l-liġi, iżda biss biex jeżerċita
jedd li ppretenda li kellu, ġiegħel bl-awtorita’ tiegħu
nniffsu, lil xi ħadd iħallas dejn, jew jesegwixxi obligazzjoni,
tkun li tkun, jew b’xi mod ieħor, kontra l-liġi, indaħal fi
ħwejjeġ ħaddieħor;
4.
talli kiser il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta meta kkometta reat ieħor wara li
ngħata sentenza fejn ġie liberat taħt il-kondizzjoni li ma
jikkomettiex reat ieħor fi żmien sena, liema sentenza ġiet
mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fid-19 ta’ Mejju,
2006.
Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ ħtija tikkundanna lill-akkużat
għal ħlas ta’ l-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu mal-ħatra ta’
esperti jew periti fil-proċeduri skond l-artikolu 533 talKodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tal-24 ta’ Marzu, 2009 fejn ilProsekuzzjoni nfurmat lill-Qorti li l-attivitajiet kriminali
spiċċaw fix-xahar ta’ April, 2006.
Rat il-verbal tas-seduta tal-24 ta’ Marzu, 2009 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tar-raba’ akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah mill-istess
akkuża. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra kollha. Rat l-artikoli
18, 85, 249(1)(2) u 298Ċ tal-Kodiċi Kriminali. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt ilprovvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
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Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett
snin mil-lum. Minbarra dan, tikkundannah għal ħlas ta’
multa ta’ €2,400.
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