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MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Jannar, 2004
Numru 688/2002

Il-Pulizija
(Sp Mario Bonello)
vs
Max Schembri, iben Alfred,
imwieled Pieta’ fil-15 ta’
settembru, 1981

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat –
1. talli fit-23 ta’ awissu, 2002 għal ħabta tal-11.00 p.m.
ġewwa l-Marsa kkaġuna ġrieħi ta’ natura gravi li ġab
sfreġju gravi u permanenti fil-wiċċ ta’ Nathaniel Mifsud
minn Ħal-Luqa, billi ta daqqa ta’ tazza skond kif iċċertifika
Dr. Jonathan Joslin M.D. ta’ l-Isptar San Luqa;
2. talli fl-istess perjodu, żmien, lok u ċirkostanżi hedded u
sawwat lill-imsemmi Nathaniel Mifsud b’oġġett iebes
(tazza);
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3. talli fl-istess perjodu, żmien, lok u ċirkostanżi kiser ilpaċi pubblika b’għajjat u ġlied.
Il-Qorti ġiet mitluba li minbarra li tagħti l-piena skond il-liġi,
tipprovdi għas-sigurta’ tal-imsemmi Nathaniel Mifsud,
flimkien mal-piena torbot lill-imsemmi Max Schembri
b’obbligazzjoni tiegħu nnifsu taħt penali li jidrilha xieraq.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tad-29 ta’ ottubru, 2003
fejn iddikjara li wara li ra l-atti tal-kompilazzjoni kontra limputat u billi jidhirlu li tista’ tinsab ħtija jew ħtijiet taħt dak
li hemm maħsub –
Fl-artikoli 216, 218, 249 u 338(dd) tal-Kodiċi Kriminali;
bagħat lura l-atti lil din il-Qorti sabiex tiddeċidi fuq l-akkuża
ta’ din il-ħtija jew ħtijiet barra kull ċirkostanża oħra.
Rat il-verbal tas-seduta tal-20 ta’ jannar, 2004 fejn limputat ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja u ammetta l-akkużi miġjuba kontra
tiegħu.
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 216, 218, 249 u 338(dd) talKodiċi Kriminali u tikkundannah għal piena ta’ sena
priġunerija. Rat l-artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali u tordna
li tali piena ma għandhiex isseħħ ħlief jekk l-imputat
jikkometti reat ieħor li għalih hemm il-piena
tal-priġunerija fi żmien sena mil-lum.
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