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MALTA

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

Seduta tat-3 ta' Diċembru, 2003
Numru 455/1999

Il-Pulizija
(Sp Paul Bond)
vs
Anthony Grech, iben Emanuel,
imwieled Marsa fit-28 ta’
diċembru, 1947
Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli f’dawn il-Gżejjer bejn is-17 ta’ mejju, 1999 u it-3 ta’
ġunju, 1999 b’mezzi kontra l-liġi, jew billi għamel użu minn
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
sabiez iqanqal tama jew biża’ dwar xi ġrajja kimerika,
għamel qliegħ ta’ Lm1,148 bi ħsara tal-proprjetarji tadditta CMP li qiegħda f’Ħal-Qormi, ta’ Raymond Aquilina
minn Ħad-Attard, ta’ Joe Scerri min-Naxxar u ta’ John
Galea mir-Rabat;
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2. talli fl-istess lokalitajiet u matul l-istess żmien, għamel limsemmi qliegħ b’qerq għad-dannu tal-persuni msemmija.
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 tas-17 ta’ frar, 2000 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Rat illi waqt il-mori tal-kawża l-imputat ħallas parti
sostanzjali tad-djun tiegħu.
Rat illi l-imputat baqa’ mizmum arrestat mis-17 ta’ ġunju,
2002 sas-17 ta’ frar, 2003.
Rat il-verbal tas-seduta tat-3 ta’ diċembru, 2003 fejn lavukat ta’ l-imputat, in vista ta’
l-ammissjoni ta’ l-imputat fl-ewwel seduta tas-17 ta’ frar,
2000, talab lill-Qorti biex tgħaddi għas-sentenza.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 308 u 309 tal-Kodiċi Kriminali.
Tikkundannah għal piena ta’ sitt xhur priġunerija. Rat lartikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali u tordna li tali sentenza
ma għandhiex isseħħ ħlief jekk fil-perjodu ta’ sentejn millum l-imputat jikkometti reat ieħor li għalih hemm il-piena
tal-priġunerija.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------

Paġna 2 minn 2
Qrati tal-Ġustizzja

