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MALTA

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

Seduta tas-26 ta' Marzu, 2010
Numru. 808/2006

Il-Pulizija
(Sp Daniel Zammit)
vs
Mario Schembri, iben Gaspare, imwieled Żurrieq fis-6 ta’
Awwissu, 1955, Karta ta’ l-Identita numru 535855(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli bejn Lulju, 2005 u April, 2006 approprja ruħu,
billi dawwar bi profit għalih jew għal persuna oħra, minn
ħaġa ta’ ħaddieħor, li ġiet fdata jew ikkunsinnata lilu taħt
titolu li jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal-ħaġa jew li jsir
minnha użu speċifikat;
2.
talli fl-istess perjodu ġewwa l-Kappara u f’dawn ilGżejjer, volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq
ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, u cioe’ għamel
ħsara fil-propjeta’ ta’ Charles u Maryanne Vella, liema
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ħsara hija ta’ aktar minn Lm500 għad-dannu ta’ l-istess
Charles u Maryanne Vella.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
Illi mill-provi prodotti jirizulta li l-konjuġi Vella u l-imputat
kienu ħbieb sew. Tant li jirrizulta li fis-sajf tas-sena 2004
Maryanne Vella u l-imputat ftehmu li jmorru Dubai u ġew
alloġġjati fid-dar ta’ oħt Charles Vella. L-imputat għadda
btala ta’ ġimgħa u Maryanne Vella baqgħet Dubai għal
tlett ġimgħat. F’dak iż-żmien Maryanne Vella xtrat linfa u
ordnat il-brazzi li jmorru ma din il-linfa, billi dawn il-brazzi
ma kienux ‘in stock’. Hi nieżlet lura lejn Malta qabel ma
waslu l-brazzi.
Illi l-imputat iddeċida jerġa jmur Dubai fix-xahar ta’
Diċembru, 2004. Hemm hu xtara diversi oġġetti u
għalhekk iddeċida li jibgħat l-affarijiet tiegħu bil-baħar.
Oħt Charles Vella saret taf b’dan u tablet lill-imputat jekk
setgħatx jibgħat il-brazzi tal-konjuġi Vella mal-affarijiet
tiegħu. l-imputat aċċetta.
Illi jirrizulta li l-affarijiet ta’ l-imputat waslu Malta fix-xahar
ta’ Frar, 2005. Għalhekk, Maryanne Vella ċemplet lillimputat iżda irrisponda ċertu Charles Duca li qallha li jekk
mhiex ser tħallas dak li hu dovut lejh u l-imputat il-brazzi
ma kienux ser jiġu konsenjati. Maryanne Vella ma kinitx
taf li huma kellhom jagħtu xi flus lill-imputat iżda meta
Charles Vella kellem lill-imputat, dan ta’ l-aħħar qal lil
Vella li hu kien dovut xi flus.
Illi konsegwenza ta’ din il-kwistjoni u wara l-intervent talpulizija, kien biss li f’April, 2006 li l-konjuġi Vella ħadu
pussess tal-brazzi tal-ħadid. Iżda l-brazzi bil-ħġieġ ta’
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Murano kellhom il-ħsara u għalhekk ħallewhom għand ilpulizija.
Illi ma saret ebda prova ta’ kif inkisru dawn il-brazzi talħġieġ. L-unika ħaġa ċerta hi li meta dawn il-brazzi li kienu
għadhom fil-packing tagħhom oriġinali ġew miftuħa lgħassa tal-pulizija nstab li kienu miksura. Lanqas ma
nġabet ebda pova ta’ l-entita’ tal-ħsara.
Illi dwar l-ewwel akkuża jirrizulta ċar li din il-kwistjoni hi ta’
natura ċivili. Biex jiġi evitat diskors żejjed qed issir
referenza għall-kawża deċiża mill-Qorti ta’ l-Appell
Kriminali fl-ismijiet ‘Il-Pulizija v. l-Av. Dr. Siegfried Borg
Cole fit-23 ta’ Diċembru, 2003. F’dan il-każ ma jirrizulta
edba dolo u cioe’ ‘l’animo di lucro’. Hawnhekk, hawn
kreditur li qed jipproteġi l-kreditu tiegħu. Ir-rimedju għallazzjoni ta’ l-imputat hu wieħed ċivili, kif sar, skond ma ġie
stabbilit fl-atti ta’ din il-kawża.
Illi għar-rigward tat-tieni akkuża li tirrigwarda l-ħsara
volontarja, ma hemm ebda prova li l-imputat kisser
realment dawn il-brazzi jew li kellu l-intenzjoni li jagħmel
tali ħsara.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali akkużi.
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