Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-14 ta' Settembru, 2010
Numru. 947/2010

Il-Pulizija
(Sp Keith Arnaud u Sp Joseph Mercieca)
vs
Jeremy James Farrugia, iben Emanuel, imwieled Pieta’ fil11 ta’ Novembru, 1984, Karta ta’ l-Identita numru
558384(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli fit-13 ta’ Settembru, 2010
għal ħabta tal-4.15 p.m. ġewwa l-Malta Internatiional
Airport, limiti tal-Gudja:
1.
bħala persuna li ttanta jitlaq minn Malta, għamel jew
ġiegħel illi jingħata xi prospett falz, dikjarazzjoni falza jew
tagħrif ta’ fatti foloz lill-Uffiċjal Prinċipali ta’ l-Immigrazzjoni
bi ksur tal-artikolu 32(1)(ċ) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’
Malta;
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2.
fixkel jew impedixxa lil xi persuna fil-qadi leġittimu
tas-setgħat jew dmirijiet skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni,
Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta;
3.
sabiex jikseb xi vantaġġ jew benefiċċju għalih
inniffsu jew għal ħaddieħor, f’xi dokument maħsub għal xi
awtorita’ pubblika, xjentement għamel dikjarazzjoni jew
stqarrija falza, jew ta’ tagħrif falz;
4.
għamel falsifikazzjoni oħra jew xjentement għamel
uzu minn xi dokument ieħor falsifikat;
5.
irċieva passaport, cioe’ karta ta’ l-identita maħruġa
f’isem Neil Carl Farrugia, li ġġib in-numru 347982(M), li
ġiet trasferita lilu minn persuna oħra;
6.
għamel użu jew ittanta jagħmel użu minn passport,
cioe’ karta ta’ l-Identita numru 347982(M), maħruġa lil
persuna oħra;
7.
naqas milli jħares xi kondizzjoni mposta fuqu meta
nħeles mill-arrest taħt kondizzjoni ta’ rilaxx tal-pulizija fis-7
ta’ Settembru, 2010, kif hemm provdut fl-artikolu 355AL(3)
tal-Kodiċi Kriminali;
8.
kiser il-provvediment ta’ l-artikolu 7 tal-Kapitolu 446
tal-Liġijiet ta’ Malta permezz ta’ provvediment tat-23 ta’
April, 2010 fuq denunzja tal-Probation Officer dwar ksur
tal-probation order oriġinali li kienet ġiet imposta fuqu fit-3
ta’ Lulju, 2009, fejn huwa kien ġie liberat bil-kondizzjoni li
ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin;
9.
rrenda ruħu reċidiv skont l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi
Kriminali wara li nstab ħati b’diversi sentenzi mogħtija millQrati ta’ Malta, liema sentenzi saru definittivi u ma jistgħux
jiġu mibdula.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tal-14 ta’ Settembru, 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 tar-raba’ akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra kollha. Rat l-artikoli
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49, 50, 188 u 355AL(3)(5) tal-Kodiċi Kriminali, l-artikolu
32(1)(ċ)(e) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta, l-artikoli
3(b) u 9 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-artikolu 21
tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta u tikkundannah għal
piena ta’ sena priġunerija.

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