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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
LAURENCE QUINTANO

Seduta tas-7 ta' April, 2006
Numru. 265/2005

Il-Pulizija
(Spettur Kevin Borg)
versus
Luan Alistair Vella
Il-Qorti
1. Rat l-imputazzjonijiet dedotti kontra Luan Alistair Vella
ta’ 31 sena iben John u Mary nee Schembri mwieled
Pieta’ fit-30 ta’ Lulju 1973 u li joqgħod Sultana Flat 3 K
Triq K. Darmanin Pieta’ u li għandu n-numru ta’ l-identita’
352573 (M)
Akkużat
2. Talli f’dawn il-Gżejjer f’ħanut bl-isem ‘Sound Cellular’ li
jinsab 84 the Strand Sliema fl-10 ta’ Marzu 2005 u filġranet u x-xhur ta’ qabel b’diversi atti magħmulin fi
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żmenijiet differenti li jiksru l-istess dipsożizzjoni tal-Liġi u li
ġew maħgmula b’riżoluzzjoni wħada
(i) Iffalsifka jew biddel, mingħajr il-kunsens tas-sid, lismijiet, il-marki jew sinjali distintivi tax-xogħol tal-moħħ
jew prodott ta’ industrija jew manifattura jew xjentement
għamel użu ta’ sinjali, tabelli jew emblemi li jkun fihom
inidkazzjoni li tista’ tqarraq lix-xerrej dwar ix-xorta talmerkanzija jew bejgħ tal tali merkanzija, jew xjentement
qiegħed fiċ-ċirkolazzjoni, bejgħ jew żamm għandu għallbejgħ jew importa għall-ħsieb ta’ kummerċ, merkanzija
b’marka, sinjal jew emblema imxebbhin b’qerq u
cieoe’aċċessorji ta’ telefon ċellulari tad-ditta Nokia. (Bi
ksur ta’ l-artikoli 298 (1)(a)(b)(c)(f) tal-Kap tal-Liġijiet ta’
Malta).
(ii) U aktar talli fl-istess data.lok u ċirksotanzi, bi qligħ jew
bi skop ta’ kummerċ, stampa, immanifattura, iddupplika
jew mod ieħor ipproduċa jew ikkoppja jew biegħ, qassam
jew mod ieħor offra għall-bejgħ jew biex iqassam xi
artikolu jew xi ħaġa oħra bi ksur li joħorġu mid-drittijiet ta’
l-awtur li jkollha persuna oħra protetti bil-/jew taħt il-Liġi ta’
Malta (u dan bi ksur ta’ l-artikolu 298BB tal-Kap 9 talLiġijiet ta’ Malta).
(iii) U aktar talli fl-istess perjodu, bil-għan li jieħu vantaġġ
għalih innifsu jew għal persuna oħra, jew bil-ħsieb li
jikkaġuna telf lil xi persuna oħra u mingħajr il-kunsens talpropretarju applika fuq oġġetti jew fuq l-ippakkattjar
tagħhom sinjal identiku għal, jew li x’aktarx jitwaħħadma
trademark reġistrata, jew biegħ jew kera, offra jew espona
għall-bejgħ jew kera jew qassam oġġetti li kellhom
fuqhom, jew li l-ippakkettjar tagħhom kellu fuqu, sinjal bħal
dal; (Dan bi ksur ta’ l-artikolu 72(1) tal-Kap 416 tal-Liġijiet
ta’ Malta).
3. Il-Qorti ntalbet ukoll sabiex skond id-diskrezzjoni
tagħha, f’każ ta’ ħtija,
(a) tħassar il-liċenzja jew inkella tissospendi tali liċenzja
għal xi żmien hekk kif ikkontemplat fl-artikolu 31 tal-Kap
441 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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(b) sabiex fil-każ ta’ ħtija tordna wkoll il-konfiska u ddistruzzjoni ta’ l-oġġetti kollha esibiti; u
(ċ) tikkundanna lill-imputat
ikkontemplati fl-artikolu 533.

għall-ħlas

ta’

spejjeż

4. Rat l-atti kollha tal-proċess inkluż iċ-ċertifikat ta’ limputat, il-fedina penali netta tiegħu, il-kunsens ta’ lAvukat Ġenerali tat-23 ta’ Marzu 2005 sabiex dawn ilproċeduri jkunu sommarji, ir-risposta ta’ l-imputat li
m’għandux oġġezzjoni li dawn il-proċeduri jkunuhekk
sommarji, u t-tweġiba tiegħu li hu ħati ta’ l-imputazzjonijiet.
L-ammissjoni tal-ħtija kienet ikkonfermata wara li ngħata
lill-imputat żmien xieraq biex jaħsibha.
5. Rat ukoll l-istqarrija ta’ l-imputat, is-seizure note u l-47
Nokia pocket.
6. Effettivament, skond l-istqarrija ta’ l-imputat, huwa kien
jagħti ħafna mill-pockets b’xejn mal-mobiles. Kien hemm
żmien meta kien imur barra minn Malta biex jagħżel ixxogħol iżda issa ma baqax jagħmel hekk.
Ikkonsidrat
7. Li ġaladarba l-imputat ammetta l-imputazzjonijiet
dedotti kontrih, dawn ġew ippruvati skond il-Liġi.
8. Il-Qorti, wara li rat l-artikoli l-artikolu 17 (h),
298(1)(a)(b)(c)(f) u 298B tal-Kap 9, l-artikolu 72 (1) talKap 416 issib lill-imputat ħati ta’ l-imputazzjonijiet dedotti
kontrih. Dwar il-piena, il-Qorti qed tikkonsidra li l-imputat
ammetta l-ħtija mal-ewwel, ikkopera mal-Pulizija, u lfedina penali tiegħu hija wahda netta. Għaldaqstant, ilQorti qed tikkundanna lill-imputat iħallas multa ta’ mitejn u
ħamsin lira Maltija (Lm250).
9. Qed tordna li jkunu konfiskati l-oġġetti kollha esebiti u li
dawn ikunu distrutti taħt il-ħarsien tar-Reġistratur li
għandu jippreżenta rapport fi żmien qasir dwar iddistruzzjoni. Ir-rapport għandu jidħol fl-atti.
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Il-Qorti mhix tapplika l-artikolu 533 tal-Kap. 9 u dan
għaliex ma tqabbdu ebda esperti

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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