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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Dicembru, 2005
Numru 331/2004

Il-Pulizija
(Sp Carmelo Magri)
vs
Alfred Fenech, iben John,
imwieled iż-Żejtun
fis-26 ta’ april, 1949

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli fis-17 ta’ april, 2004 għal ħabta tat-3.45 p.m. bħala
uffiċjal jew impjegat pubbliku fil-Faċilita’ Korrettiva ta’
Kordin in konnessjoni mal-kariga jew impjieg tiegħek,
tlabt, irċevejt jew aċċettajt għalik jew għal ħaddieħor xi
rigal jew wegħda jew offerta ta’ xi rigal fi flus jew f’utli
ieħor, jew ta’ xi vantaġġ ieħor, li għalihom ma kellekx jedd;
2. fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi, bħala uffiċjal jew
persuna oħra mpjegata fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin,
mingħajr l-awtorita’ leġittima, ġarrejt jew ippruvajt iġġorr
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barra minn xi parti tal-konfini ta’ l-imsemmi ħabs xi oġġett
ikun li jkun li hu projbit skond xi regolamenti magħmula
skond l-Att dwar il-Ħabs.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-seduta tat-18
ta’ mejju, 2004 fejn ta
l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni.
Ikkunsidrat,
Illi mill-atti tal-kawża jirrizulta li fis-seduta tas-16 ta’ ġunju,
2004 l-imputat ammetta
t-tieni akkuża miġjuba kontra tiegħu iżda kkontesta lewwel akkuża.
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-amministrazzjoni talFaċilita’ Korrettiva ta’ Kordin kellha nformazzjoni li limputat seta’ kien qed jonqos mid-dmirijiet tiegħu.
Għalhekk, fis-17 ta’ april, 2004 wara li spiċċa mis-‘shift’
tiegħu l-imputat ġie segwit barra mill-perimetru tal-ħabs
għaliex kellhu f’idejh basket. Hekk kif wasal fil-karozza
tiegħu u riekeb fiha l-pulizija staqsew x’kien hemm filbasket. F’dan il-basket instabu sittin (60) pakkett tassigaretti.
Illi meta ġie nterrogat l-imputat hu stqarr li dawn issigaretti kien tahomlu ċertu Martin Dimech, li hu detenut
fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin. Martin Dimech kien talbu
biex jiddisponi minn dawn is-sigaretti u r-rikavat jiġi
depozitat f’kont bankarju ta’ l-istess Dimech.
Illi Martin Dimech offra x-xhieda tiegħu bil-ġurament u
ikkonferma dak li kien qal l-imputat anżi xehed li hu kien
iffitta lill-imputat biex jagħmillu dan il-pjaċir.
Illi ma tirrizulta ebda prova li dawn is-sigaretti ġew
mogħtija lill-imputat għal xi pjaċir li għamel lil Martin
Dimech jew għal xi pjaċir li jista’ jagħmillu.
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Illi mhemmx dubju li dan l-aġir ta’ l-imputat ma jinkwadrax
fil-parametri ta’ l-ewwel akkuża.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-ewwel akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn din lakkuża. Fuq ammissjoni tiegħu stess issib lill-imputat ħati
tat-tieni akkuża miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikolu
6(1)(3) tal-Kapitolu 260 tal-liġijiet ta’ Malta u tikkundannah
għal ħlas ta’ multa ta’ mitejn u ħamsin lira maltin (Lm250).
Fiċ-ċirkostanżi ta’ dan il-każ, tenut kont ta’ kif zviluppa ilkaż, il-fatt li hu ntebaħ mal-ewwel li dak li għamel seta’
kien kontra r-regolamenti tal-ħabs u tas-servizz twil ta’ limputat tirrakomanda li l-imputat ma jitlifx l-impjieg tiegħu.
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