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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
S.T.O. PRIM IMHALLEF
VINCENT DE GAETANO

Seduta ta' l-4 ta' Jannar, 2008
Numru 410/2007

Il-Pulizija
(Spettur Josric Mifsud)
Versus
Joseph Farrugia
Il-Qorti;
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba mill-Pulizija Eżekuttiva
kontra Joseph Farrugia (detentur tal-karta ta’ identità
96946(G)) talli fis-sitta u għoxrin (26) ta’ Frar ta’ l-elfejn u
sebgħa (2007) għal ħabta tal-ħdax ta’ filgħodu
(~11:00a.m.) fi Pjazza Indipendenza, Rabat, Għawdex
bħala l-persuna li fuq ismu għandu l-liċenzja tal-ħanut
Central Coffee Shop:
(1) naqas li jħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dan
l-att jew kondizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni oħra li
għaliha tkun suggetta din il-liċenzja (art. 43(1)(B) Kap.
409);
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(2) aktar talli żamm jew mexxa il-post imsemmi bħala
stabbiliment li jipprovdi l-ikel mingħajr liċenzja ta’ lAwtorità dwar dan is-servizz tal-Ivvjaġġar u Turizmu għal
Malta (Sec. 18(1) Kap. 409);
(3) aktar talli mingħajr ma kellu liċenzja mexxa xi attività
turistika jew ippermetta li xi attività turistika titmexxa minn
din il-propjetà jew stabbiliment imsemmi li tagħha hu s-sid
jew li minnha seta’ mexxa dik l-attività li kieku kellu lliċenzja valida (Sec. 43(1)(A) Kap. 409);
(4) aktar talli bi ksur tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja
ppermetta tqegħid ta’ mwejjed u si[[ijiet u dan bi ksur talliċenzja ta’ l-Istabbiliment li jipprovdi l-Ikel (art. 43(1)(B)
Kap. 409; Sec 23(a) A.L. 128/2002);
(5) aktar talli ippermetta lil Paul Cini minn Nadur,
Għawdex sabiex jagħmilha ta’ sostitut fil-ħanut imsemmi
mingħajr permess ta’ l-Awtorità kompetenti.
Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex)
mogħtija fit-tletin (30) t’Ottubru elfejn u sebgħa (2007) li
permezz tagħha dik il-Qorti sabet lill-imsemmi Joseph
Farrugia mhux ħati mill-imputazzjonijiet miġjuba kontra
tiegħu u lliberatu mill-istess akkużi;
Rat ir-rikors t’appell ta’ l-Avukat Ġenerali minnu preżentat
fis-sitta u għoxrin (26) ta’ Novembru elfejn u sebgħa
(2007) li permezz tiegħu talab ir-revoka ta’ l-imsemmija
sentenza;
Rat ir-risposta ta’ Joseph Farrugia minnu preżentata filwieħed u tletin (31) ta’ Diċembru elfejn u sebgħa (2007) li
permezz tagħha huwa eċċepixxa l-irritwalità u n-nullità tarrikors ta’ appell ta’ l-Avukat Ġenerali stante li dan ġie
prezentat fuori termine;
Semgħet lid-difensuri tal-partijiet fl-udjenza tal-lum u in
partikolari lil Dottor Lara Lanfranco li qablet li bħala fatt irrikors ta’ appell ġie preżentat ġurnata tardivament
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(għandu jiġi preċiżat li dan ir-rikors ta’ appell ma ġiex
redatt jew ippreżentat mill-istess Dottor Lara Lanfranco);
Tilqa’ l-preġudizjali sollevata mill-appellat Joseph Farrugia
u tiddikjara l-appell ta’ l-Avukat Ġenerali irritu u null u
konsegwentament tastjeni milli tieħu konjuzzjoni ulterjuri
tiegħu.
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