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MALTA

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

Seduta tad-9 ta' Gunju, 2010
Numru. 406/2007

Il-Pulizija
(Sp Angelo Gafa’)
vs
Henry Cassar, iben Paul, imwieled il-Ħamrun fid-29 ta’
Lulju, 1946, Karta ta’ l-Identita numru 617246(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’dawn il-Gżejjer, fit-13 ta’
Marzu, 2007 u fix-xhur ta’ qabel, b’diversi atti magħmulin fi
żminijiet differenti li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-Liġi u li
ġew magħmula b’risoluzzjoni waħda:
1.
b’mezzi kontra l-liġi, jew billi għamel użu ta’ ismijiet
foloz, jew ta’ kwalifiki foloz, jew billi nqeda b’qerq ieħor,
ingann jew billi wera ħaġa b’oħra sabiex titwemmen leżistenza ta’ intrapriżi foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq
ħaddieħor, jew ta’ krediti mmaġinarji, jew sabiex iqanqal
tama’ jew biża’ dwar xi ġrajja kimerika, għamel qliegħ li
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jeċċedi l-mitt lira maltin (Lm100) iżda anqas minn elf lira
maltin (Lm1,000) għad-dannu tas-soċjeta’ Melita Cable
plc;
2.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, ikkometta serq ta’
servizz tal-cable television, bi ħsara tas-soċjeta’ Melita
Cable plc, liema serq hu kkwalifikat bil-valur li jeċċedi lmitt lira maltin (Lm100) iżda anqas minn elf lira maltin
(Lm1,000);
3.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, approprja ruħu,
billi dawwar bi profit għalih jew għal persuna oħra, minn
ħaġa ta’ ħaddieħor li kienet ġiet fdata jew ikkunsinnata lilu
taħt titolu li jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal-ħaġa jew li
jsir użu minnha speċifikat, u cioe’ għamel aġġroprjazzjoni
bla jedd ta’ converters tal-Melita Cable plc, liema
converters kienu ġew fdati jew ikkunsinnati lilu minħabba
l-professjoni, industrija, kummerċ, amministrazzjoni,
kariga jew servizz tiegħu;
4.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, volontarjament,
qata, kisser, waqqa, iddistruġġa, għamel ħsara, neħħa,
bagħbas jew ikonneja ma xi parti ta’ apparat, duct, arblu,
cabinet, fil, cable, jew oġġett jew ħaġa li jkunu, li jagħmlu
sehem minn, jew li jintużaw jew iservu fin-network ta’
cable television jew fit-tħaddim tiegħu jew għall-għoti ta’
servizz ta’ cable television;
5.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, bena, biddel,
għamel, ipposjeda, biegħ jew xtara xi apparat li bih seta’
jikkomnetti kontra l-liġi ma sistema ta’ telekomunikazzjoni;
6.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, xjentement laqa’
gġandu jew xtara ħwejjeġ misruqa, meħuda b’qerq jew
akkwistati b’reat, sew jekk dan sar f’Malta jew barra minn
Malta, jew xjentement, b’kull mod li jkun, indaħal biex
ibiegħhom jew imexxihom;
7.
fuq talba ta’ l-Awtorita ta’ Malta Dwar ilKomunikazzjonifl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, bena, sewwa, żamm
f’kondizzjoni tajba, biddel jew ikkontrolla xi apparat jew
installazzjoni mingħajr ma kellu l-kwalifiki meħtieġa għal
dak l-iskop bl-Att Biex Jirregola Komunikazzjonijiet
Elettroniċi, Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ Malta, jew taħtu;
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8.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, biegħ jew offra
għal bejgħ jew ipprovda jew installa jew uża xi stallazzjoni
jew apparat li ma jkunx jikkonforma ma tali standards jew
speċifikazzjonijiet tekniċi skont ma huma meħtieġa jew
stabbiliti fl-Att Biex Jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi,
Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ Malta, jew taħtu, jew li hu jkun
jaf, jew ikollu tassew raġonevolment għaliex jaħseb, li
jkunu difettużi jew inkompattibbli mas-servizzi li dwarhom
ikunu nbiegħu, ġew provduti, installati jew użati;
9.
fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi, uża xi network
jew apparat ta’ komunikazzjonijiet eletronniċi fornut minn
impriża għal għan li ma jkunx dak li jkun ġie fornut għalih,
jew ittraskura milli josserva l-istruzzjonijiet li jkunu
maħruġa minn impriża għal użu kif imiss tan-network jew
apparat ta’ komunikazzjonijiet eletronniċi jew inkella użah
b’mod mhux kif imiss.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex f’każ ta’ ħtija tikkundanna lillakkużat għal ħlas ta’ spejjeż li jkollhom x’jaqsmu malħatra ta’ esperti jew periti fil-proċeduri skont l-artikolu 533
tal-Kodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-‘letter to prosecute’ tal-Malta Communications
Authority’ tas-26 ta’ April, 2007.
Rat il-verbal tas-seduta tal-4 ta’ Frar, 2008 fejn il-Qorti ġiet
infurmata li l-imputat ħallas dak kollu dovut lis-soċjeta’
Melita Cable plc u l-istess soċjeta’ ddikjarat li ma għandix
aktar interess f’din il-kawża.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta’ Ġunju, 2010 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, Ma ssibx lill-imputat ħati tal-ewwel u tas-sitt
akkuża miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn
Pagna 3 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

tali akkużi. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra kollha. Rat lartikoli 18, 261(ċ), 267, 279(a), 293, 294, 326(1)(ġ) u
298A(b) tal-Kodiċi Kriminali. Ma tikkundannahx għal
piena karċerarja iżda tilliberah taħt il-provvedimenti talartikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bilkondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sentejn millum. Minbarra dan, rat l-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali u
tordna lill-imputat li jħallas is-somma ta’ €455 spejjeż
inkorsi fil-ħatra ta’ periti f’dawn il-proċeduri.

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