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MALTA

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

Seduta tal-5 ta' Gunju, 2013
Numru. 237/2012

Il-Pulizija
(Sp Maurice Curmi)
vs
Saviour Micallef, iben Nicholas, imwieled is-Siġġiewi fit-30
ta’ Ġunju, 1965, karta ta’ l-identita’ numru 333765(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat:
1.
talli f’Jannar, 2012 u fix-xhur u fis-snin ta’ qabel,
b’mezzi kontra l-liġi jew billi għamel użi ta’ ismijiet foloz
jew ta’ kwalifiki foloz, jew billi nqeda b’qerq ieħor, ingann,
jew billi wera ħaġa b’oħra sabiex iġiegħel titwemmen leżistenza ta’ intrapriżi foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq
ħaddieħor, jew ta’ krediti immaġinarji, jew sabiex iqanqal
tama jew biża’ dwar xi ġrajja kimerika, għamel qliegħ ta’
aktar minn €2,329.37 u cioe’ s-somma ta’ €9,317.49
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għad-dannu ta’ Emanuel Borg (karta ta’ l-identita’ numru
582077M);
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 ikkunsinnjata lilu
taħt titolu li jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal-ħaġa jew li
jsir użu minnha speċifikat u cioe’ s-somma ta’ €9,317.49
għad-dannu ta’ Emanuel Borg.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra milli tapplika l-piena
skont il-liġi, tordna lill-imputat sabiex iħallas l-ispejjeż li
għandhom x’jaqsmu mal-ħatra tal-esperti skont l-artikoli
532A, 532B u 533 tal-Kodiċi Kriminali.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ Ġunju, 2013 fejn il-Qorti
ġiet infurmata li l-imputat ħallas is-somma ta’ €9,317.49
dovuta lil Emanuel Borg. Emanuel Borg, min-naħa tiegħu
ddikjara li hu ma għandu ebda interess ulterjuri f’din ilkawża.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ Ġunju, 2013 fejn l-imputat
ammetta l-ewwel akkuża miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tat-tieni akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tal-ewwel akkuża miġjuba kontra
tiegħu. Rat l-artikoli 308 u 310(1)(a) tal-Kodiċi Kriminali.
Ikkunsidrat dwar il-piena. Illi l-imputat ħallas dak kollu
dovut u għalhekk ma tikkundannahx għal piena karċerarja
iżda tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 talKapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma
jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin mil-lum.
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