Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-7 ta' Mejju, 2004
Numru 286/2004

Il-Pulizija
(Sp Joseph Agius)
vs
Emanuel Ebejer, iben George,
imwieled San Ġiljan fis-16 ta’
lulju, 1961

Il-Qorti,
Rat l-akkżi kontra l-imputat –
1. talli bejn l-24 u is-26 ta’ marzu, 2004 ikkometta serq ta’
‘BOV Cash Link Card’ u ġibed Lm200 fi flus kontanti millATM tal-Qasam Industrijali ta’ Buleben, liema serq kien
aggravat bl-ammont;
2. talli fl-istess jum, lok, ħin u ċirkostanżi b’mezzi kontra lliġi, jew billi għamel użu ta’ ismijiet foloz, jew ta’ kwalifiki
foloz, jew billi nqeda b’qerq ieħor, ingann, jew billi wera
ħaġa b’oħra sabiex iġġiegħel titwemmen l-eżistenza ta’
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ntrapriżi foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq ħaddieħor jew ta’
krediti immaġinarji jew sabiex iqanqal tama jew biża’ dwar
xi ġrajja kimerika, għamel qliegħ bi ħsara ta’ ħaddieħor
billi sarraf Lm200 fi flus b’card bankarja għad-dannu ta’
Raymond Farrugia minn Raħal Ġdid;
3. talli fl-istess jum, lok, ħin u ċrikostanżi xjentement laqa’
għandu flus li kienu meħuda b’qerq, jew xjentement
indaħal biex imexxihom fi qliegħ għalih.
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-7 ta’ mejju, 2004 fejn il-parte
ċivile nfurmat lill-Qorti li
l-imputat radd lura l-flus li ħa u li qed taħfirlu ta’ dak li
għamel.
Rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta’ mejju, 2004 fejn l-imputat
ammetta l-akkuża ta’ serq.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tat-tieni u tat-tielet
akkuża miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn
dawn l-akkużi. Issibu ħati tal-ewwel akkuża miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 261(ċ), 267 u 279(a) tal-Kodiċi
Kriminali. Ikkunsidrat dwar il-piena. Illi l-imputat għandu
fedina penali netta, radd lura dak li seraq, ammetta flewwel seduta ta’ din il-kawża u l-parte ċivile ħafritlu.
Għalhekk, ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta bla kondizzjoni.
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