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MALTA

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

Seduta tad-9 ta' Novembru, 2010
Numru. 928/2010

Il-Pulizija
(Sp Fabian Fleri)
vs
Alfred Galea, iben joseph, imwieled Pieta’ fl-14 ta’
Ottubru, 1950, Karta ta’ l-Identita numru 871550(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli fit-28 ta’ Lulju, 2010 għal ħabta tad-9.00 p.m.,
ġewwa Marsaskala u ġewwa dawn il-Gżejjer, b’mezzi
kontra l-liġi, jew billi għamel użu ta’ ismijiet foloz, jew ta’
kwalifki foloz, jew billi nqeda b’qerq ieħor, ingann, jew billi
wera ħaġa b’oħra sabiex iġiegħel titwemmen l-eżistenza
ta’ intrapriżi foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew
ta’ krediti immaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biza’
ta’ xi ġrajja kimerika, għamel qliegħ ta’ €3,000 għaddannu ta’ Fogg Insurance u/jew persuni oħra;
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2.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi bil-ħsieb li
jikseb għalih innifsu jew għal ħaddieħor il-ħlas ta’ flus ta’
sigurta’ kontra r-riskji, jew xi qliegħ ieħor mhux mistħoqq,
iddistruġġa, xerred ‘l hawn jew ‘l hemm jew għarraq b’xi
mezz li jkun, ħwejjeġ tiegħu u hekk wasal fil-ħsieb tiegħu;
3.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi xjentement
issoprima jew b’xi mod ieħor qered jew biddel traċċi jew
indizzji ta’ reat.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta’ Novembru, 2010 fejn irrappresentant ta’ Fogg Insurance nforma l-Qorti li ssomma ta’ €3,000 ġiet mogħtija lura mill-imputat u
għalhekk ma għandux aktar interess f’din il-kawża.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta’ Novembru, 2010 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.

Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu bl-ewwel u bit-tielet akkuża assorbiti fit-tieni
waħda. Rat l-artikoli 295, 308 u 111(2) tal-Kodiċi
Kriminali. Rat il-fedina penali netta, l-ammissjoni bikrija, ilfatt li tħallsa lura l-ammont li ġie ffrodat u l-eta’ ta’ limputat. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat
ieħor fi żmien tlett snin mil-lum.
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