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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' Jannar, 2011
Numru. 151/2009

Il-Pulizija
(Sp Maurice Curmi)
vs
Rupert Cefai, iben Robert, imwieled l-Imtarfa fis-16 ta’
Frar, 1971, Karta ta’ l-Identita numru 94871(M)

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat:
1.
talli f’Ottubru, 2008 u fix-xhur preċedenti, f’dawn ilGżejjer, 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 iġiegħel
titwemmen l-eżistenza ta’ intraprizi foloz, jew ta’ ħila,
setgħa fuq ħaddieħor, jew ta’ krediti immaġinarji, jew
sabiex iqanqal tama jew biża’ dwar ġrajja kimerika,
għamel qliegħ ta’ aktar minn €2,329.37 għad-dannu ta’
Maria Rita Brincat;
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2.
talli fl-istess żmien, lok u ċirkostanzi 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 għad-dannu ta’ Maria Rita
Brincat.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra li tapplika l-piena skont illiġi, tordna lill-imputat sabiex iħallas l-ispejjeż li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra tal-esperti skont l-artikolu 533 talKodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tat-3 ta’ Diċembru, 2010
fejn iddikjara li wara li ra l-atti tal-kompilazzjoni kontra limputat u billi jidhirlu li tista’ tinsab ħtija jew ħtijiet taħt dak
li hemm maħsub:
a.
fl-artikoli 308, 309 u 310(a) tal-Kodiċi Kriminali;
b.
fl-artikoli 293, 294, 310(1)(a) u 18 tal-Kodiċi
Kriminali;
c.
fl-artikoli 17, 23, 23A, 31 u 533 tal-Kodiċi Kriminali;
bagħat lura l-atti lil din il-Qorti sabiex tiddeċidi fuq l-akkuża
ta’ din il-ħtija jew ħtijiet barra kull ċirkostanza oħra.
Rat il-verbal tas-seduta tal-11 ta’ Jannar, 2011 fejn limputat ta l-kunsesn tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tas-7 ta’ Mejju, 2010 fejn il-parte
ċivile nfurmat lill-Qorti li l-imputat ħallas dak kollu dovut.
Rat il-verbal tas-seduta tal-11 ta’ Jannar, 2011 fejn limputat ammetta l-akkużi migjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-ewwel akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tat-tieni akkuża miġjuba kontra tiegħu.
Rat l-artikoli 293 u 294 tal-Kodiċi Kriminali. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt ilprovvedimenti tal-artikiolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sitt
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xhur mil-lum. Fiċ-ċirkostanzi mhemmx lok għallapplikazzjoni tal-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali billi ma
tqabbdu ebda esperti f’dawn il-proċeduri.
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