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MAĠISTRAT ANTONIO MIZZI
Il-Pulizija
(Sp Mario Tonna)
vs
Alexander Galea, iben
Enrico Vittorio, imwieled
Pieta'f il-21 ta' awissu,
1985
u
Matthew Formosa, iben
Michael, imwieled Pieta'
fis-16 ta' awissu, 1984
u
Clayton Agius, iben
Michael, imwieled Pieta'
fl-1 ta' ottubru, 1984
Illum, 18 ta' mejju, 2001
Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputati 1. talli fl-14 ta' mejju, 2000 ġewwa Floriana ffalsifkaw xi biljett tal-flus jew mmexxew biljett talflus tal-valuta ta' Lm10 li kienu jafu li hu ffalsifikat;
2. talli fl-istess lok u dati mingħajr awtorita' legali jew mingħajr skuza leġittima jew raġonevoli
xtraw jew irċevew mingħand xi persuna, jew kellhom fil-kustodja jew pussess tagħhom biljett
tal-flus falsifikat tal-valuta ta' Lm10 li kienu jafu li l-istess kien falsifikat;
3. talli fl-istess lok u dati mingħajr awtorita' legali jew mingħajr skuza leġittima jew raġonevoli
għamlu użu jew xjentement kellhom fil-kustodja jew pussess tagħhom, xi karta maħsuba biex
tixbah u biex tgħaddi bħala karta speċjali (Lm10) bħal dik provduta u użata għall-egħmil ta' xi
biljett tal-flus, jew xi karta speċjali tali;
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tal-20 ta' april, 2001 fejn iddikjara li wara li ra
l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputati u billi jidhirlu li tista' tinsab ħtija jew ħtijiet taħt dak li
ħemm maħsub:
fl-artikoli 45, 46 u 47 tal-Kapitolu 204 tal-Liġijiet ta' Malta;
bagħat 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 tat-18 ta' mejju, 2001 fejn l-imputati taw il-kunsens tagħhom biex dan ilakż jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tat-18 ta' mejju, 2001 fejn l-imputati ammettew l-akkużi kollha miġjuba
kontra tagħhom.
Semgħet lill-avukati ta' l-imputati u lill-prosekuzzjoni dwar il-piena.

Għaldaqstant, issibhom ħatja tal-akkużi kollha miġjuba kontra tagħhom. Rat
l-artikoli 45, 46 u 47 tal-Kapitolu 204 tal-Liġijiet ta' Malta. Ikkunsidrat li
l-imputati huhma ta' eta' żgħira u li l-fatt meritu ta' dan il-każ għandu jiġu kunsidrat bħala att ta'
bluha u xejn aktar. Ma tikkundannhomx għal piena karċerarja iżda tilliberhom taħt ilprovvediment tal-artikolu 9 tal-Kapitolu 152
tal-Liġijiet ta' Malta bla kondizzjoni.

