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

Seduta tat-18 ta' Marzu, 2011
Numru. 496/2008

Il-Pulizija
(Sp Ivan Cilia)
vs
Ruzarju Cortis, iben Joseph, imwieled Żebbuġ fis-17 ta’
Ottubru, 1948, Karta ta’ l-Identita numru 932148(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkuża kontra l-imputat talli f’April, 2008, u fix-xhur
ta’ qabel, f’dawn il-Gżejjer, wiegħed, ta jew offra, sew
b’mod dirett sew indirett, xi vantaġġ mhux xieraq lil xi
persuna oħra li tasserixxi jew tikkonferma li hu jew hija
jkunu kapaċi li jagħmlu xi nfluwenza mhux xierqa fuq ilmod kif tiddeċidi xi persuna li hemm imsemmija fis-sub
titolu IV tat-titolu III tal-Kodiċi Kriminali, sabiex iġiegħel lil
dik il-persuna oħra teserċita dik l-influwenza, sew jekk dak
il-vantaġġ mhux xieraq ikun għal dik il-persuna oħra jew
għal xi ħaddieħor.
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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.
Semgħet ix-xhieda.
Rat il-verbal tas-seduta tat-18 ta’ Marzu, 2011 fejn wara li
sema’ x-xhieda tal-ufiċjal prosekutur ammetta l-akkuża
miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkuża miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikolu 121A(1) tal-Kodiċi Kriminali.
ikkunsdirat dwar il-piena. Illi l-imputat ġie indott fl-iżball u
kien hu li għamel ir-rapport lill-pulizija li ta bidu għallinvestigazzjoni kemm ta’ dan il-każ kif ukoll ta’ każijiet
oħra. Li kieku ma kienx għar-rapport tal-imputat ma
kienet issir ebda nvestigazzjoni fuq każijiet oħra.
Għalhekk, ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat
ieħor fi żmien sentejn mil-lum. Fiċ-ċirkostanzi mhemmx
lok għall-applikazzjoni tal-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali
billi ma tqabbdu ebda esperti f’dan il-każ.
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