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Il-Pulizija
(Sp Helga Ellul u
Sp Carmel Abdilla)
vs
Geng Ni, iben Geng Zheng Ke,
imwieled iċ-Ċina fid-19 ta’
Frar, 1972

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’dawn il-Gżejjer, fi frar,
2005 u fi żmien ta’ qabel, b’diversi atti magħmulin fi
żminijiet differenti, li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-liġi u li
ġew magħmula b’risoluzzjoni waħda –
a. b’mezzi kontra l-liġi, 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 iġiegħel
titwemmen eżistenza ta’ intrapriżi foloz, jew ta’ ħila,
setgħa fuq ħaddieħor, jew ta’ krediti immaġinarji għamel
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qliegħ ta’ madwar 3,000 Euro għad-dannu ta’ Chen Hua,
Kangrong Chen, Feng Lin, Wumin Xue, Hongmei Yu,
Chaoyan Lin, Link School of English u persuni oħra;
b. talli approprja ruħu, billi dawwar bi profitt għalih jew
għal persuna jew persuni oħra, minn somma ta’ flus li
globalment tilħaq l-ammont ta’ 3,000 jew aktar, liema
somma ta’ flus kienet tappartjeni lil diversi persuni ta’
nazzjonalita’ ċiniza msemmija u persuni oħra u liema flus
ġew fdati lilu taħt titolu li jġib miegħu l-obbligu tar-radd ta’
flus jew li jsir użu minnhom speċifikat;
c. talli sabiex jikseb xi vantaġġ jew benefiċċju għalih
innifsu jew għal ħaddieħor, f’xi dokument maħsub għal xi
awtorita’ pubblika, xjentement għamel dikjarazzjoni jew
stqarrija falza jew ta tagħrif falz.
Rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta’ mejju, 2005 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi kollha miġjjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzjoni dwar ilpiena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 308,309,310, 293 u
188 tal-Kodiċi Kriminali. Tikkundannah għal piena ta’
sentejn priġunerija. Rat l-artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali
u tordna li tali piena ma seħħ ħlief jekk fi żmien erba’ snin
mil-lum l-imputat jikkometti reat ieħor li għalih hemm ilpiena tal-priġunerija.
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