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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Novembru, 2007
Numru 308/2007

Il-Pulizija
(Sp Anthony Portelli)
vs
Keith Saliba, iben Joseph, imwieled Pieta’ fil-5 ta’ lulju,
1988
u
Keith Farrugia, iben Antoine, imwieled Pieta’ fil-5 ta’ lulju,
1988
u
Julian Gravina, iben Thomas, imwieled Pieta’ fl-24 ta’
ġunju, 1989
u
Joshue Agius, iben John, imwieled Pieta’ fis-7 ta’
settembru, 1989
u
Kevin Psaila, iben Paul, imwieled Pieta’ fit-23 ta’ april,
1990
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Il-Qorti,
Rat l-akkuża kontra Keith Farrugia, waħdu, talli ġewwa
Ħal-Għaxaq, f’xi ħin bil-lejl matul ix-xahar ta’ ottubru,
2006, volontarjament għamel ħsara jew għarraq ħwejjeġ
ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamel ħsara billi
qabbad żewġ skips li kienu jinsabu wara l-knisja ta’ ĦalGħaxaq, liema ħsara teċċedi l-Lm50 għad-dannu ta’
Richard Darmanin miż-Żejtun u/jew persuni oħra;
Lil Keith Saliba, waħdu:
1. talli ġewwa Ħal-Għaxaq, f’xi ħin bil-lejl matul ix-xahar
ta’ ottubru, 2006,
volontarjament għamel ħsara jew għarraq ħwejjeġ
ħaddieħor, mobbli jew
immobbli, u cioe’ għamel ħsara billi qabbad skip li
kienet tinsab fi Triq TalMillieri, Ħal-Għaxaq, liema ħsara teċċedi l-Lm50 għaddannu ta’ Richard
Darmanin miż-Żejtun u/jew persuni oħra;
2. talli matul l-istess perjodu, ġewwa Ħal-Għaxaq, bilħsieb li jikkometti delitt ta’ ħsara volontarja, wera dan ilħsieb b’atti esterni u ta bidu għall-esekuzzjoni tad-delitt
billi qabbad skip li kienet tinsab ġewwa Misraħ Santu
Rokku, Ħal-Għaxaq, liema qerda ta’ l-iskip ma ġietx
esegwita minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti millvolonta’ tiegħu, u dan għad-dannu ta’ Richard Darmanin
miż-Żejtun u/jew persuni oħra;
Lil Keith Farrugia, Julian Gravina u Josue Agius,
waħedihom:
1.
talli fl-istess data, lok, ħin u ċirkostanżi rrendew
ruħhom kompliċi billi b’xi mod, xjentement, għenu jew
assistew lill-awtur tar-reat u cioe’ lil Keith Saliba fl-atti li
bihom ġie ppreparat jew ikkunsmat, u cioe’ f’attentat ta’
ħsara volontarja fuq l-imsemmija skip;
2.
talli fl-istess perjodu f’xi ħin bil-lejl ġewwa ĦalGħaxaq, volontarjament għamlu ħsara jew għarrqu
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamlu
ħsara billi kissru fanali li kienu jinsabu fi Ġnien 2000, ĦalGħaxaq, liema ħsara globalment teċċedi Lm50 għadPagna 2 minn 4
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dannu tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal-Għaxaq u tal-Gvern ta’
Malta;
Lil Keith Farrugia, Julian Gravina u Kevin Psaila,
waħedihom:
1.
talli fl-istess perjodu bil-lejl ġewwa Ħal-Għaxaq,
volontarjament għamlu ħsara jew għarrqu ħwejjeġ
ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamlu ħsara billi
kissru fanali li kienu jinsabu faċċata ta’ Ġnien 2000, ĦalGħaxaq, liema ħsara globalment teċċedi Lm50 għaddannu tal-Kunsill lokali ta’ Ħal-Għaxaq u tal-Gvern ta’
Malta;
Lil Keith Farrugia u Julian Gravina, waħedihom:
1.
talli ġewwa Ħal-Għaxaq f’xi żmien matul is-sena
2005, volontarjament għamlu ħsara jew għarrqu ħwejjeġ
ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamlu ħsara billi
kissru fanali li kienu jinsabu f’Misraħ Santu Rokku, ĦalGħaxaq liema ħsara globalment teċċedi Lm50 għaddannu tal-Kunsill lokali ta’ Ħal-Għaxaq u tal-Gvern ta’
Malta;
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tas-16 ta’ novembru, 2007 fejn limputati ammettew
l-akkużi miġjuba kontra tagħhom.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputati dwar
il-piena.

Għaldaqstant, issib lill-imputati ħatja tal-akkużi miġjuba
kontra tagħhom. Rat l-artikolu 325(1)(b) tal-Kodiċi
Kriminali. Rat il-fedina penali netta ta’ l-imputati u l-eta’
tagħhom. Ma tikkundannahomx għal piena karċerarja
iżda tilliberhom taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 talPagna 3 minn 4
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Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma
jagħmlux reat ieħor fi żmien disa’ xhur mil-lum.

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