Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tal-21 ta' Jannar, 2003
Numru. 1012/2002

Il-Pulizija
(Sp Geoffrey Azzopardi)
vs
Johann Debono, iben Anthony,
imwieled Attard fit-8 ta’ novembru,
1973

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli fit-2 ta’ diċembru, 2002 u fil-jiem ta’ wara, f’dawn ilGżejjer, bil-qerq, ħoloq jew ġiegħel jidher li donnu hemm
fatt jew ċirkostanza, sabiex dan il-fatt jew ċirkostanza
jkunu jistgħu ‘l quddiem jiswew bi prova kontra persuna
oħra,
bil-ħsieb li b’hekk din il-persuna tkun tista’ tiġi kontra ssewwa akkużata jew misjuba ħatja ta’ reat;
2. talli fl-istess żminijiet u ċirkostanzi ddenunzja lill-pulizija
esekuttiva reat li jaf li ma sarx, inkella bil-qerq ħoloq traċċi
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ta’ reat b’mod li nbdew proċeduri kriminali sabiex jizguraw
li dak ir-reat kien sar;
3. talli fl-istess żminijiet u ċirkostanzi, b’mezi kontra l-liġi,
jew billi għamel użu ta’ ismijiet foloz, jew ta’ kwalifiki 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 biża’ dwar xi
ġrajja kimerika, għamel qliegħ ta’ Lm4,000 bi ħsara ta’
ħaddieħor, u cioe’ ta’ Carmel Cremona minn Attard;
4. talli fl-istess żminijiet u ċirkostanzi bi ħsara ta’
ħaddieħor, għamel xi qliegħ ieħor b’qerq;
5. talli fl-istess żminijiet u ċirkostanzi, bil-ħsieb li jagħmel
delitt, u cioe’ dak ta’ frodi b’egħmil qarrieqi għad-dannu ta’
Carmel Cremona minn Attard u/jew ta’ persuni oħra, wera
dan il-ħsieb b’atti esterni u ta bidu għall-esekuzzjoni taddelitt, liema delitt ma ġiex esegwit minħabba xi ħaġa
aċċidentali u indipendenti mill-volonta’ tiegħu;
6. talli fil-5 ta’ diċembru, 2002 għal ħabta tal-5.00 p.m. filManikata kellu fil-pussess tiegħu r-raza meħuda millpjanta cannabis jew xi preparazzjonijiet li jkollhom bħala
bażi din ir-raza;
7. talli fl-istess ġurnata, ħin, lok u ċirkostanzi kellu filpussess tiegħu arma semi-awtomatika, tal-marka Lady K,
u ħames ballal tal-kalibru ta’ 9mm.
Rat in-noti tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat in-nota tal-21 ta’ jannar, 2003 fejn deher Carmel
Cremona li nforma lill-Qorti li l-imputat hu n-neputi tiegħu
u iddikjara li ma għandu ebda pendenza miegħu u
jirrinunzja għal dak kollu li jista’ jiġi rinunzjat fil-konfront
tiegħu.
Rat il-verbal tas-seduta tal-21 ta’ jannar, 2003 fejn limputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.
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Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu. Rat
l-artikoli 110(1)(2), 308, 309 u 41(1)(a) tal-Kodiċi Kriminali,
l-artikolu 3
tal-Kapitolu 66 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-artikolu
22(1)(a)(2)(b)(i) tal-Kapitolu 101
tal-Liġijiet ta’ Malta u tikkundannah għal piena ta’ sentejn
priġunerija. Rat
l-artikoli 28A tal-Kodiċi Kriminali u tordna li s-sentenza ma
għandhiex tibda sseħħ ħlief jekk matul il-perjodu ta’ erba’
snin mil-lum l-imputat jikkometti reat ieħor li għalih hemm
il-piena tal-priġunerija. Tikkundannah għal ħlas ta’ multa
ta’ mitejn liri maltin (Lm200). Tordna l-konfiska u iddistruzzjoni tad-droga eżebita u tordna
l-konfiska tal-arma u tal-ballal eżebiti.
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