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MALTA

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA' ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tad-29 ta' April, 2003
Numru 278/2003

Il-Pulizija
(Sp Mario Bonello)
vs
Anthony Falzon, iben George,
imwieled Pieta’ fl-14 ta’ marzu, 1984

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli b’diversi atti magħmulin
ukoll jekk fiż-żminijiet differenti li jiksru l-istess
dispozizzjoni tal-liġi u li ġew magħmula b’rizoluzzjoni
waħda –
1. talli fil-21 ta’ marzu, 2003 għal ħabta ta’ nofs in-nhar u
fil-ġimgħat ta’ qabel ikkometta serq ta’ flus u affarijiet oħra
mid-Dar ta’ San Ġiusepp, il-Ħamrun li
l-valur tiegħu hu ta’ aktar minn Lm500 iżda anqas minn
Lm1,000 għad-dannu
tad-Direttur ta’ l-imsemmija dar, liema serq hu aggravat
bil-valur, bil-mezz,
bil-lok u bil-persuna;
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2. talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi xjentement laqa’
għandu jew xtara ħwejjeġ misruqa, meħuda b’qerq jew
akkwistati b’reat jew xjentement b’kull mod li jkun indaħal
biex ibiegħhom jew imexxihom għad-dannu ta’ l-imsemmi
Direttur.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tad-29 ta’ april, 2003 fejn l-imputat
u l-parte civile qablu li
l-bilanċ dovut mill-imputat hu ta’ Lm361.
Rat il-vebal tas-seduta tad-29 ta’ april, 2003 ammetta lewwel akkuża miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tat-tieni akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tal-ewwel akkuża miġjuba kontra
tiegħu. Rat l-artikoli 261(b)(ċ)(d)(e), 263, 267, 268(b),
269(g) u 278(1)(2)(3)
tal-Kodiċi Kriminali. Rat il-fedina penali netta ta’ l-imputat
u il-kollaborazzjoni tiegħu mal-pulizija. 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.
Rat ukoll l-artikolu 24(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta u tordna lill-imputat li jħallas is-somma ta’ Lm361
lid-Direttur tad-Dar ta’ San Ċiusepp f’rati mensili ta’ Lm100
il-waħda.
L-ewwel pagament għandu jsir fit-2 ta’ ġunju, 2003 u fittieni ġurnata ta’ kull xahar sussegwenti.
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