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MALTA

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

Seduta tal-5 ta' Frar, 2004
Numru 461/2002

Il-Pulizija
(Sp Sandro Zarb)
vs
Hendi Gharzeddin, iben Hamoud,
imwieled is-Sirja fis-sena 1953,
detentur ta’ passaport libjan numru
643012

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli matul l-aħħar xhur f’dawan il-Gżejjer, iffalsifika,
biddel jew għamel xi tibdil f’passport jew uża jew kellu
għandu passaport li huwa jaf li ġie falsifikat, imbiddel, jew
li sar tibdil fih;
2. talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanżi għamel
falsifikazzjoni oħra, jew xjentement għamel użu minn xi
dokument ieħor falsifikat;
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3. talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanżi ffalsifika
siġilli, timbri jew marki oħra, li qegħdin sabiex jissiġillaw,
jittimbraw jew jimmarkaw, fl-isem tal-Gvern jew ta’ lawtorita’ tiegħu, dokumenti jew oġġetti ta’ proprjeta’
pubblika, jew li jkunu qegħdin taħt il-kustodja pubblika,
ukoll jekk dan sar bl-użu tal-għodda vera;
4. talli matul dawn l-aħħar xhur, mingħajr ma ngħata
permess ta’ residenza niżel
l-art jew kien Malta mingħajr permess mingħand l-Uffiċjal
Prinċipali ta’
l-Immigrazzjoni;
il-Qorti ġiet mitluba li minbarra li tagħti l-piena stabbilita
skond il-liġi tiddikjara
lill-imsemmi Hendi Gharzeddin bħala immigrant projbit u
toħroġ Ordni ta’ Tneħħija kontra tiegħu.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenrali fejn ta l-kunsens tiegħu biex
dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ frar, 2004 fejn il-Qorti ġiet
infurmata li l-imputat hu llum miżżewweġ ma ċittadina
maltija.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ frar, 2004 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, fiċ-ċirkostanżi ta’ dan il-każ tiddikjara lproċediment eżawrit għal dak li tirrigwarda r-raba’ akkuża
miġjuba kontra tiegħu u ma hemmx il-ħtieġa tal-ħruġ ta’
Ordni ta’ Tneħħija kontra tiegħu. Issibu ħati tal-ewwel tlett
akkużi miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 172, 176 u 189
tal-Kodiċi Kriminali u l-artikolu 5 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet
ta’ Malta. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt
il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Liġijiet ta’ Malta bilkondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sitt xhur millum.
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