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MALTA

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

Seduta tal-21 ta' Frar, 2006
Numru 806/2005

Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
Stefano Montebello, iben Joseph,
imwieled Pieta’ fis-6 ta’ jannar, 1985

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli fid-9 ta’ settembru, 2005 ġewwa l-inħawi ta’ San
Ġiljan u is-Swieqi, kif ukoll f’diversi bnadi fil-Gżejjer maltin
biex jikseb vantaġġ jew benefiċċju għalih innifsu jew għal
ħadddieħor, f’xi dokument maħsub għal xi awtorita’
pubblika, xjentement għamel dikjarazzjoni jew stqarrija
falza, jew ta tagħrif falz, billi waħħal set ta’ ‘number plates’
foloz (AAV 976) fuq vettura tal-marka Morris Marina, binnumru tar-reġistrazzjoni HAL 096;
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2. talli fl-istess żminijiet u ċirkostanżi għamel
falsifikazzjoni jew użu minn dokument ieħor falsifikat billi
uża set ta’ ‘number plates’ foloz;
3. talli fl-istess data, ħinijiet u ċirkostanżi saq il-vettura,
bin-numru tar-reġistrazzjoni HAL 096, mingħajr ma kellha
liċenzja kurrenti sabiex tintuża fit-toroq;
4. talli fl-istess data, ħinijiet u ċirkostanżi saq il-vettura,
bin-numru tar-reġistrazzjoni HAL 096, mingħajr ma kien
kopert b’polza ta’ l-assikurazzjoni għall-riskji fuq terżi
persuni;
Il-Qorti ġiet mitluba li f’każ ta’ ħtija tiskwalifika lill-imputat
mill-liċenzja tas-sewqan għal dak iż-żmien li jidhrilha
xieraq.
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 tal-21 ta’ frar, 2006 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.

Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 185(2), 186 u 188 tal-Kodiċi
Kriminali, l-artikolu 15(1)(a) tal-Kapitolu 65 tal-Liġijiet ta’
Malta u l-artikolu 3(1)(2)(a) tal-Kapitolu 104 tal-Liġijiet ta’
Malta u tikkundannah għal ħlas ta’ multa ta’ elf u mitejn
lira maltin (Lm1,200). Minbarra dan tordna li l-imputat jiġi
skwalifikat minn kwalunkwe liċenzja tas-sewqan għal
perjodu ta’ sena mil-lum.
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