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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta ta' l-1 ta' Jannar, 1900
Numru 148/2003

Il-Pulizija
(Sp Joseph Cordina)
vs
Albert Muscat, iben Joseph,
imwieled Pieta’ fl-24 ta’
novembru, 1971

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat –
1. talli fil-25 ta’ settembru, 2002 u fi żminijiet preċedenti
f’dawn il-Gżejjer, b’diversi atti magħmulin, anki jekk fi
żminijiet diffeenti, li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-liġi, u li
ġew magħmula b’risoluzzjoni waħda, mingħajr liċenzja
mogħtija mill-awtorita’ kompetenti, għamel kummerċ ta’
istituzzjoni finanzjara f’Malta jew minn Malta mingħajr
liċenzja mill-awtorita’ kompetenti u cioe’ silef flus blimgħax lil diversi persuni;
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2. talli fl-istess ċirkostanżi , kiser jew naqas li jħares xi
waħda mid-dispozizzjonijiet ta’ l-Att XXII ta’ l-1994, jew
xjentement kien parti fl-egħmil, jew ipprokura jew għin jew
ħajjar l-għemil ta’ xi reat taħt l-istess Att XXII ta’ l-1994
dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;
3. talli fl-istess ċirkostanżi, irċieva jew kiseb mingħand
ħaddieħor xi wegħda li tingħata lilu jew lil oħrajn,
b’korrispettiv għal xi self, imgħaxijiet jew xi qliegħ ieħor
taħt liema għamla jjkun b’eċċess minn dak li jkun permess
bil-liġi.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tas-17 ta’ frar, 2004 fejn
iddikjara li wara li ra l-atti tal-kompilazjoni kontra l-imputat
u billi jidhirlu li tista’ ssib ħtija jew ħtijiet taħt dak li hemm
maħsub –
a. fl-artikoli 18, 250, 252, 20, 31 u 533 tal-Kodiċi Kriminali;
b. fl-artikoli 22(1) u 23(2) tal-Kapitolu 376 tal-Liġijiet ta’
Malta;
c. fl-artikolu 39 tal-Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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-21 ta’ ġunju, 2004 fejn limputat ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja.
Semgħet ix-xhieda.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni.
Ikkunsudrat,
Illi mill-eżami ta’ l-artikoli tal-liġi li ħareġ l-Avukat Ġenerali
bin-nota tiegħu hawn fuq indikata ma jirriżultax li dawn
jistgħu jiġu applikati fil-konfront ta’ l-imputat u għalhekk limputat ma jistax jinstab ħati tal-akkużi miġjuba kontra
tiegħu.
Għaldaqstant, ma ssibx lill- imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah mill-istess
akkużi.
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