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MALTA

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

Seduta tat-18 ta' April, 2008
Numru. 170/2008

Il-Pulizija
(Sp Carmelo Magri)
vs
El Khiate Abdelkader, iben Abderrahmane, imwieled ilMarokk fit-8 ta’ marzu, 1968

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli b’diversi atti, ukoll jekk magħmula fi żminijiet
differenti, u li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-liġi u li ġew
magħmula b’risoluzzjoni waħda u cioe’ fit-3 ta’ jannar,
2008 u fix-xhur ta’ qabel din id-data f’dawn il-Gżejjer,
hedded bil-fomm lil Philip Grech li joqtlu jew li jqiegħed
ħajtu f’perikolu ċar u għamillu ordni jew kondizzjoni;
2.
talli fl-istess dati u ċirkostanżi, ġab ruħu b’mod li
kkaġuna lill-istess Philip Grech, biża’ li se tintuża vjolenza
kontrih jew kontra l-proprjeta’ tiegħu jew kontra l-persuna
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jew il-proprjeta’ ta’ xi ħadd mill-axxendenti, dixxendenti,
aħwa subien jew bniet jew xi persuna msemmija fl-artikolu
222(1) tal-Kodiċi Kriminali meta kien jaf jew messu kien jaf
li l-imġieba tiegħu kienet se tikkaġuna lil Philip Grech biża’
kull darba minn dawk l-okkazzjonijiet;
Il-Qorti ġiet mitluba li jekk jidrilha xieraq, tipprovdi għassigurta’ ta’ Philip Grech u il-membri tal-familja tiegħu jew
sabiex tinzamm il-bon ordni pubbliku, jew għall-iskop ta’
protezzjoni ta’ l-imsemmi Philip Grech u il-membri talfamilja tiegħu, minn fastidju jew imġieba oħra li tikkaġuna
biża’ ta’ vjolenza, toħroġ ordni ta’ protezzjoni kontra El
Khiate Abdelkader skond l-artikolu 412Ċ tal-Kodiċi
Kriminali.
Il-Qorti ġiet mitluba ukoll sabiex flimkien mal-piena turbot
lill-imsemmi El Khiate Abdelkader b’obbligazzjoni tiegħu
nnifsu taħt penali ta’ flus skond l-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan i-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tat-18 ta’ april, 2008 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 249 u 251B tal-Kodiċi
Kriminali. Rat l-ammissjoni bikrija u il-fedina penali netta
ta’ l-imputat. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja
iżda tilliberah taħt il-provvedimenti ta’ l-artikolu 22 talKapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma
jagħmilx reat ieħor fi żmien sena mil-lum. Rat l-artikolu
383 tal-Kodiċi Kriminali u torbot lill-imputat taħt ġaranżija
ta’ mitejn euro (€200) għal żmien sena li ma kellimx jew
jimmolesta lil Philip Grech u il-familja tiegħu. Fiċċirkostanżi, mhemmx lok għall-ħruġ ta’ Ordni ta’
Protezzjoni.
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