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MALTA

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

Seduta tas-6 ta' Jannar, 2004
Numru 175/2003

Il-Pulizija
(Sp Stephen Gatt)
vs
Alfred Galea, iben Joseph,
imwieled San Pawl il-Baħar
fl-20 ta’ ottubru, 1950

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli fl-24 ta’ mejju, 2002 għal ħabta tal-4.00 p.m.
ġewwa tas-Sliema kkometta serq ta’ diesel minn vettura
tal-Gvern li ġġib in-numru tar-reġistrazzjoni GVH 308,
liema serq hu kkwalfikat bil-mezz u bil-persuna;
2. talli fl-istess jum, lok, ħin u ċirkostanżi approprja ruħu
billi dawwar bi profitt għalih jew għal persuna oħra, minn
ħaġa ta’ ħaddieħor li tkun ġiet fdata jew ikkunsinnata lilu
taħt titolu li jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal-ħaġa jew li
jsir użu minnha speċifikat liema delitt imsemmi ġie
magħmul fuq ħaġa fdata jew ikkunsinnata lilu minħabba lPaġna 1 minn 2
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professjoni, industrija, kummerċ, amministrazzjoni, kariga
jew servizz tiegħu;
3. talli fl-istess jum, lok, ħin u ċirkostanżi bħala uffiċjal jew
impjegat pubbliku kkometta reat li hu kellu jissorvelja biex
ma jsirx jew minħabba l-kariga tiegħu hu kellu d-dmir li
jimpedixxi.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi tratttat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tat-30 ta’ mejju, 2003 fejn ilpartijiet qablu li l-valur tad-diesel li ġie nieqes hu ta’ inqas
minn għaxar liri maltin (Lm10).
Rat il-verbal tas-seduta tas-6 ta’ jannar, 2004 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tat-tieni akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn din lakkuża. Issibu ħati tal-ewwel u tat-tielet akkuża miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 141, 261(b)(d), 264, 268(a) u
278(1)(2)
tal-Kodiċi Kriminali. 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 xhur mil-lum.
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