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 ATT Nru. VIII tal-2015

ATT maħruġ b’liġi mill-Parlament ta’ 
Malta.

ATT biex jemenda l-Kodiċi Kriminali, 
Kap .  9 ,  u  b iex  j ipprovd i  għa l 
affarijiet oħra li huma anċillari jew 
konsegwenzjali għal dan.

ACT No. VIII of 2015

AN ACT enacted by the Parliament of 
Malta.

AN ACT to amend the Criminal Code, 
Cap. 9, and to provide for any other 
matters ancillary or consequential 
thereto.

MALTA

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,394, 17 ta’ Marzu, 2015
Taqsima A

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.) MARIE LOUISE
COLEIRO PRECA

President

17 ta’ Marzu, 2015

ATT Nru. VIII tal-2015

ATT biex jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9, u biex jipprovdi
għal affarijiet oħra li huma anċillari jew konsegwenzjali għal dan.

IL-PRESIDENT bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlaqqgħa f’dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, ħarġet b’liġi
dan li ġej:-

Titolu fil-qosor.

Kap. 9.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att huwa l-Att tal-2015 li
jemenda l-Kodiċi Kriminali u dan l-Att għandu jinqara u jinftiehem
ħaġa waħda mal-Kodiċi Kriminali, hawnhekk iżjed ’il quddiem
imsejjaħ "il-Kodiċi".

(2) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom japplikaw għal
kull proċeduri kriminali li jkunu bdew wara li dan jiġi fis-seħħ u
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw il-validità ta’ kwalunkwe
proċeduri legali li jkunu ġew konklużi jew li jkunu għadhom
pendenti fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Emenda tal-
artikolu 23B tal-
Kodiċi.

2. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 23B tal-Kodiċi, fit-tifsira
"rikavat" minnufih wara l-kliem "minn dik il-proprjetà" għandhom
jiżdiedu l-kliem "fi jew li magħhom dan ir-rikavat ikun trasformat,
konvertit jew amalgamat u kwalunkwe investiment mill-ġdid
sussegwenti jew it-trasformazzjoni tar-rikavat dirett:

Iżda dik il-proprjetà li tkun ġiet trasformata jew konvertita,
għal kollox jew parti minnha, fi proprjetà oħra, u l-proprjetà li tkun
ġiet amalgamata mal-proprjetà akkwistata minn sorsi leġittimi, sal-
valur valutat tal-qligħ amalgamat, għandha tiġi inkluża fi ħdan din it-
tifsira.".
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Emenda tal-
artikolu 23Ċ tal-
Kodiċi.

3. L-artikolu 23Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "l-qorti, wara li
tinforma ruħha minn fatti speċifiċi, tkun għal kollox konvinta
li l-proprjetà in kwistjoni tkun inkisbet mill-attività kriminali
ta’ dik il-persuna," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "l-qorti
tista’ raġonevolment tippreżumi li jkun sostanzjalment aktar
probabbli, li l-proprjetà inkwistjoni tkun inkisbet mill-attività
kriminali ta’ dik il-persuna u mhux minn attivitajiet oħra,";

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi enumerat mill-
ġdid bħala s-subartikolu (6) u minnufih wara s-subartikolu (2)
għandhom jiżdiedu s-subartikoli ġodda li ġejjin:

"(3) Meta persuna tiġi mixlija jew akkużata b’reat
rilevanti li jista' jagħti lok, direttament jew indirettament,
għal benefiċċju ekonomiku, u l-proċeduri ma jkunux
jistgħu jkomplu minħabba mard jew minħabba li l-istess
persuna tkun ħarbet, u l-qorti fuq bażi ta’ fatti speċifiċi
tkun konvinta bis-sħiħ li dawn il-proċeduri setgħu wasslu
għall-kundanna tal-persuna mixlija jew akkużata jekk il-
persuna tkun dehret quddiem il-qorti jew għaddiet ġuri, il-
qorti tista’ tordna l-konfiska tal-istrumentalitajiet u r-
rikavat tal-imsemmi reat: 

Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu "mard"
tfisser meta l-persuna mixlija jew akkużata ma tkunx tista’
tattendi l-proċeduri kriminali għall-perijodu estiż, li bħala
riżultat il-proċeduri ma jkunux jistgħu jkomplu taħt
ċirkostanzi normali. 

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-
subartikolu (2) il-Qorti għandha, b’żjieda ma’ kull piena
oħra, fis-sentenza tagħha jew f’kwalunkwe żmien wara
dan, tordna t-teħid tar-rikavat kollu jew proprjetà oħra li l-
valur tagħhom jikkorrispondi għar-rikavat, liema,
direttament jew indirettament, ġew trasferiti minn persuna
suspettata jew akkużata lil terza persuna, jew li ġew
akkwistati minn parti terza minn persuna suspettata jew
akkużata, meta t-terza persuna tkun taf jew kellha tkun taf
li l-iskop tat-trasferiment jew l-akkwist kien sabiex tiġi
evitata l-konfiska. 

(5) Xejn ma għandu jipprekludi l-iskoperta u t-
traċċar ta’ proprjetà kif provdut taħt dan il-Kodiċi jew xi
liġi oħra, sabiex tiġi ffriżata jew ikkonfiskata wara l-
kundanna finali għal reat jew wara li jkunu saru l-
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proċedimenti skont is-subartikolu (3), u sabiex tiġi żgurata
l-eżekuzzjoni tal-ordni tal-konfiska, meta ordni bħal din
tkun diġà nħarġet.". 

Emenda tal-
artikolu 54G tal-
Kodiċi.

4. L-artikolu preżenti 54G tal-Kodiċi għandu jiġi enumerat
mill-ġdid bħala s-subartikolu (1) tiegħu u minnufih wara għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 83A tal-
Kodiċi.

5. Fil-verżjoni Ingliża tas-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (ċ)
tas-subartikolu (4) tal-artikolu 83A tal-Kodiċi, il-kliem "provided in
sub-article (1)," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "provided in sub-
article (2),".

Emenda tal-
artikolu 83Ċ tal-
Kodiċi.

6. L-artikolu 83Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) il-kliem "il-persuna ġuridika tista’ tkun suġġetta
għal:" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mingħajr
preġudizzju għal kull piena oħra li jista’ jeħel taħt xi
dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Kodiċi jew ta’ xi liġi oħra, l-
imsemmi korp magħqud jista’ jkun suġġett għal:"; 

(b) il-paragrafu (b) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(b) is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ kull liċenza,
permess jew awtorità oħra biex jeżerċita xi kummerċ,
negozju jew attività kummerċjali oħra;";

(ċ) il-paragrafu (d) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(d) l-istralċ obbligatorju tal-korp magħqud;";

(d) il-paragrafu (e) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(e) l-għeluq temporanju jew permanenti ta’ xi
stabbiliment li seta’ ġie użat għall-għemil tar-reat:".

Emenda tal-
artikolu 121Ċ 
tal-Kodiċi.

7. Fil-paragrafu (b) tal-artikolu 121Ċ tal-Kodiċi minnufih
wara l-kliem "jew residenti permanenti f’Malta" għandhom jiżdiedu
l-kliem "fi ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 121D 
tal-Kodiċi.

8. L-artikolu 121D tal-Kodiċi għandu jiġi sostitwit bl-
artikolu ġdid li ġej:
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"121D. Meta reat taħt dan it-titolu ġie mwettaq minn
persuna li dak iż-żmien tal-imsemmi reat tkun id-direttur, il-
manager, is-segretarju jew xi uffiċjal prinċipali ieħor ta’ korp
magħqud jew tkun persuna li jkollha s-setgħat ta’
rappreżentanza ta’ dak il-korp jew li jkollha l-awtorità li tieħu
deċiżjonijiet f’isem dak il-korp jew ikollha awtorità li teżerċita
kontroll fi ħdan dak il-korp u r-reat imsemmi li dwaru tkun
instabet ħatja dik il-persuna, jkun kollu jew f’parti minnu, sar
għall-benefiċċju ta’ dak il-korp magħqud, dik il-persuna
għandha għall-għanijiet ta’ dan it-titolu titqies bħala li tkun
vestita bir-rappreżentanza legali tal-istess korp magħqud li jista’
jeħel il-ħlas ta’ multa ta’ mhux inqas minn għoxrin elf euro
(€20,000) u mhux aktar minn żewġ miljun euro (€2,000,000),
liema multa tista’ tiġi rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-
Qorti tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti
kollha tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili:

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx għadha
vestita bir-rappreżentanza legali, għall-finijiet ta’ dan l-artikolu,
ir-rappreżentanza legali għandha tiġi vestita fil-persuna li tkun
qed tokkupa l-kariga minflokha jew f’dik il-persuna kif
imsemmi f’dan l-artikolu.".

Emenda tal-
artikolu 208A 
tal-Kodiċi.

9. Fis-subartikolu (7) tal-artikolu 208A tal-Kodiċi, minnufih
wara l-kliem "rappreżentazzjonijiet simulati jew xbihat realisitiċi ta’
persuna ta’ taħt l-età," għandhom jiżdiedu l-kliem "jew kwalunkwe
materjal li viżwalment juri kwalunkwe persuna li tidher li hija tfal,".

Emenda tal-
artikolu 208B 
tal-Kodiċi.

10. L-artikolu 208B tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem
"jeżerċita l-attivitajiet tiegħu li jkollhom x’jaqsmu mas-
superviżjoni tat-tfal" għandhom jidħlu l-kliem "jeżerċita mill-
inqas attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatt dirett jew
regolari mat-tfal";

(b) fis-subartikolu (3) tiegħu, minflok il-kliem "121D u
248E(4)" għandhom jidħlu l-kliem "121D, 248E(4) u 248E(6)";
u

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (6) tiegħu, għandu
jiżdied dan is-subartikolu ġdid li ġej:

"(7) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi
"resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira
mogħtija lilha bl-artikolu 5(1)(d).".
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Emenda tal-
artikolu 222A 
tal-Kodiċi.

11. Fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (3) tal-artikolu 222A tal-
Kodiċi, il-kliem "lingwa, oriġini etnika," għandhom jiġu sostitwiti
bil-kliem "lingwa, nazzjonalità jew oriġini etnika, ċittadinanza,".

Emenda tal-
artikolu 248E 
tal-Kodiċi.

12. L-artikolu 248E tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (3) tiegħu, il-kliem "multa ta’ mhux
inqas minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u
sebgħa u tmenin ċenteżmu (€11,646.87) iżda mhux iżjed
minn miljun u tmien mija u tlieta u sittin elf u erba’ mija u
tmienja u disgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu
(€1,863,498.72)." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "multa
ta’ mhux inqas minn għoxrin elf euro (€20,000) u mhux aktar
minn żewġ miljun euro (€2,000,000), liema multa tista’ tiġi
rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-Qorti tkun
tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti kollha tal-
Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.";

(b) is-subartikolu (4A) tiegħu għandu jiġi emendat kif
ġej:

(i) is-subparagrafu (ii) tiegħu għandu jiġi
sostitwit bis-subparagrafu ġdid li ġej:

"(ii) is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ kull
liċenza, permess jew awtorità oħra biex jeżerċita
xi kummerċ, negozju jew attività kummerċjali
oħra;";

(ii) is-subparagrafi (iv) u (v) tiegħu għandhom
jiġu sostitwiti bis-subparagrafi ġodda li ġejjin:

"(iv) l-istralċ obbligatorju tal-korp magħqud;

(v) l-għeluq temporanju jew permanenti ta’ xi
stabbiliment li seta’ ġie użat għall-għemil tar-
reat."; 

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (9) tiegħu għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(10) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi
"resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira
mogħtija lilha bl-artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 251AA 
tal-Kodiċi.

13.  L-artikolu 251AA tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tiegħu għandu

VERŻJONI ELETTRONIKA



A 178

A 178

jiġi sostitwit bil-paragrafu ġdid li ġej:

"(b) tikkostitwixxi xi wieħed mir-reati msemmija
fis-subartikolu (3), u";

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-
subartikolu ġdid li ġej:

"(3) Dawn l-atti li ġejjin għandhom jitqiesu
bħala atti ta’ segwiment ta’ persuna bil-moħbi:". 

Emenda tal-
artikolu 251I 
tal-Kodiċi.

14. Fl-artikolu 251I tal-Kodiċi minnufih wara s-subartikolu (3)
għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(4) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 257F 
tal-Kodiċi.

15. Fis-subartikolu (4) tal-artikolu 257F tal-Kodiċi minnufih
wara t-tifsira "adult dipendenti" għandha tiżdied it-tifsira ġdida li
ġejja: " "resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija
lilha bl-artikolu 5(1)(d);".

Emenda tal-
artikolu 314ĊD 
tal-Kodiċi.

16. L-artikolu 314ĊD tal-Kodiċi għandu jiġi enumerat mill-
ġdid bħala s-subartikolu (1) tiegħu u minnufih wara għandu jiżdied
is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 328 tal-
Kodiċi

17. Fit-tieni proviso tal-artikolu 328 tal-Kodiċi, il-kliem "ma
għandhiex titqies li tikkostitwixxi l-abbandun tal-proċedimenti
jew l-irtirar tal-kwerela sakemm dik l-assenza sseħħ fi stadju
sussegwenti għall-imsemmija konferma bil-ġurament tal-kwerela
mill-kwerelant" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "ma għandha bl-
ebda mod taffettwa l-legalità tal-proċeduri u lanqas ma tiġi
kkunsidrata li tikkostitwixxi l-irtirar tal-kwerela". 

Emenda tal-
artikolu 328A 
tal-Kodiċi.

18. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 328A tal-Kodiċi, minflok
il-kliem "minn ħames snin sa għomru l-ħabs" għandhom jidħlu l-
kliem "minn seba’ snin sa għomru l-ħabs".

Emenda tal-
artikolu 328Ċ 
tal-Kodiċi.

19. L-artikolu 328Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, il-kliem "att ta’
terroriżmu", kull fejn jidhru, għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"attivitajiet terroristiċi";
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(b) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tiegħu kif
emendat, minnufih wara l-kliem "attivitajiet terroristiċi"
għandhom jiżdiedu l-kliem "jew biex tivjaġġa għall-finijiet
imsemmija fil-paragrafu (d)";

(ċ) fil-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (2) tiegħu kif
emendat, il-kliem "attivitajiet terroristiċi," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "attivitajiet terroristiċi;" u minnufih wara
għandhom jiżdiedu l-paragrafi ġodda li ġejjin:

"(d) jivvjaġġa jew jittanta jivvjaġġa sabiex
iwettaq, jippjana, jew jipprepara għal, jew jipparteċipa
f’attivitajiet terroristiċi, jew l-għoti jew sabiex jirċievi
taħriġ f’attivitajiet terroristiċi; 

(e) jiffinanzja, jorganizza jew b’xi mod ieħor
jiffaċilita l-ivvjaġġar għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu
(d);

(f) jipproduċi, jiddistribwixxi, iqassam, jimporta,
jesporta, joffri, ibigħ, jissupplixxi, jittrasmetti, jagħmel
disponibbli, jipprokura għalih jew għal ħaddieħor, jew juri
pubblikazzjoni li x’aktarx tinkoraġġixxi jew iġiegħel biex
isiru attivitajiet terroristiċi jew ikun utli fit-twettiq ta’
dawn l-attivitajiet,";

(d) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi sostitwit kif
ġej:

"(3) Kull min -

(a) jorganizza jew imexxi persuni biex
jikkommettu reat taħt is-subartikolu (2); jew

(b) b’xi mod ieħor jikkontribwixxi xjentement
sabiex jitwettaq xi wieħed jew iżjed mir-reati taħt is-
subartikolu (2), minn grupp ta’ persuni li jkunu qed
jaġixxu bl-istess għan meta dak il-kontribut ikun
magħmul bil-għan li titferrex l-attività kriminali
ġenerali jew il-ħsieb tal-grupp jew l-għarfien tal-
ħsieb tal-grupp sabiex jikkommettu r-reat jew reati
konċernati,

jista’ jeħel il-piena ta’ priġunerija minn erbgħa sa
tletin sena.";

(e) is-subartikolu (4) tiegħu għandu jiġi sostitwit b’dan
li ġej:
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"(4) Biex isir reat taħt dan l-artikolu, mhux
meħtieġ li attivitajiet terroristiċi jkunu fil-fatt saru.".

Emenda tal-
artikolu 328M 
tal-Kodiċi.

20. Fil-paragrafu (b) tal-artikolu 328M tal-Kodiċi minnufih
wara l-kliem "residenti permanenti" għandhom jiżdiedu l-kliem "fi
ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 328O 
tal-Kodiċi.

21. Minnufih wara s-subartikolu (2) tal-artikolu 328O tal-
Kodiċi għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(3) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 337A 
tal-Kodiċi.

22. Fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tal-artikolu 337A tal-
Kodiċi minnufih wara l-kliem "residenti permanenti f’Malta"
għandhom jiżdiedu l-kliem "fi ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 337B 
tal-Kodiċi.

23. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 337B tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) fit-tifsira "computer data", il-kliem "proċessati
f’sistema ta’ computer", għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"proċessati f’sistema tal-informatika jew f’sistema ta’
computer";

(b) minnufih wara t-tifsira "sistema tal-computer"
għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja:

" "sistema tal-informatika" tfisser apparat jew
grupp ta’ apparat imqabbad ma’ xulxin jew relatati, wieħed
jew aktar minnhom, skont programm, jipproċessa
awtomatikament data tal-computer, kif ukoll data
maħżuna fuq il-computer, ipproċessata, miġbura jew
trasmessa minn dak l-apparat jew grupp ta’ apparat għall-
finijiet tiegħu jew l-operat tagħhom, l-użu, il-protezzjoni u
l-manutenzjoni;".

Emenda tal-
artikolu 337Ċ 
tal-Kodiċi.

24. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 337Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) minnufih wara l-paragrafu (e) tiegħu għandu jiżdied
il-paragrafu ġdid li ġej:

"(ee) tfixkel jew tinterrompi l-funzjonament ta'
sistema tal-informatika, billi tiddaħħal data fil-computer,
billi tittrassmetti, tagħmel ħsara, tħassar, tiddeterjora,
tibdel jew iżżomm lura data bħal din jew billi tirrendiha
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inaċċessibbli;";

(b) fil-paragrafu (g) tiegħu minnufih wara l-kliem
"dokumentazzjoni ta’ appoġġ" għandu jiżdied il-kliem "jew
tirrendi data bħal din inaċċessibbli";

(ċ) fil-paragrafu (i) tiegħu minnufih wara l-kelma
"computer" għandu jiżdied dan li ġej "jew b’xi mod tikser
kwalunkwe miżura ta’ sigurtà sabiex takkwista aċċess mingħajr
awtorizzazzjoni għas-sistema tal-informatika kollha jew parti
minnha";

(d) fil-paragrafu (k) tiegħu, il-kliem "minn jew ġo
sistema ta’ computer, inkluż emissjonijiet elettromanjetiċi minn
sistema ta’ computer li tkun iġġorr dik id-data tal-computer;"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "minn jew ġo sistema tal-
informatika jew sistema ta’ computer, inkluż emissjonijiet
elettromanjetiċi minn sistema tal-informatika jew sistema ta’
computer li tkun iġġorr dik id-data tal-computer;";

(e) fil-paragrafu (l) tiegħu minnufih wara l-kliem "(a) sa
(j)" għandu jiżdied dan li ġej "jew password tal-computer,
kodiċi ta’ aċċess, jew data simili b’liema parti jew is-sistema
tal-informatika sħiħa tkun kapaċi tiġi aċċessata".

Emenda tal-
artikolu 337F 
tal-Kodiċi.

25.  L-artikolu 337F tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subartikolu (2) tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-
subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Il-penali għandha tiżdied għal multa ta’ mhux
anqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux aktar minn
mija u ħamsin elf euro (€150,000) jew priġunerija għal
terminu ta’ tnax-il xahar sa għaxar snin, jew kemm dik il-
multa u priġunerija flimkien fejn ir-reat jikkonsisti
f’wieħed mis-segwenti każijiet li ġejjin: 

(a) jikkostitwixxi att li b’xi mod ikun ta’ ħsara
għal xi funzjoni jew attività tal-Gvern, jew itellef,
jgħarraq jew jinterrompi b’xi mod l-għoti ta’ xi
servizz jew utilità pubblika, kemm jekk dak is-
servizz jew dik l-utilità jkunu provduti jew
imħaddma minn xi entità tal-Gvern;

(b) jikkawża ħsara serja;

(ċ) isir kontra sistema ta’ informazzjoni dwar
faċilità infrastrutturali kritika; 
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(d) jitwettaq skont id-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2008/841/JHA tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar
il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

(e) isir permezz tal-użu ħażin ta’ data personali
ta’ persuna oħra, bil-għan li tiġi akkwistata l-fiduċja
mingħand terza persuna, b’hekk jiġi kkawżat
preġudizzju lis-sid leġittimu tal-identità:

Iżda meta persuna tinstab ħatja ta’ reat kontra
dan is-subartikolu għat-tieni jew aktar drabi, il-penali
minima għal dak ir-reat ma għandhiex tkun inqas
minn ħamest elef euro (€5,000):

Iżda wkoll f’dan l-artikolu "faċilità
infrastrutturali" għandu jkollha l-istess tifsira kif
mogħti lilha bl-artikolu 314A(4).";

(b) fis-subartikolu (5) tiegħu, minnufih wara l-kliem "li
b’xi mod" għandha tiżdied il-kelma "ixxewwex,".

Emenda tal-
artikolu 337H 
tal-Kodiċi.

26. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 337H tal-Kodiċi, il-kliem
"208B(5) u 248E(4)" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "208B(5),
248E(4) u 248E(4A)".

Emenda tal-
artikolu 370 tal-
Kodiċi.

27. L-artikolu 370 tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem
"mhux aktar minn sitt xhur" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"mhux aktar minn sentejn";

(b) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (3) tiegħu, il-kliem
"iżjed minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "iżjed minn sentejn iżda
mhux iżjed minn tnax-il sena";

(ċ) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (4) tiegħu, il-kliem
"aktar minn sitt xhur iżda mhux aktar minn erba’ snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "aktar minn sentejn iżda
mhux aktar minn sitt snin".

Emenda tal-
artikolu 392A 
tal-Kodiċi

28.  L-artikolu 392A tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tnax-il sena";

(b) is-subartikoli (6) u (7) tiegħu għandhom jiġu
enumerati mill-ġdid bħala s-subartikoli (7) u (8); 
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(ċ) minnufih wara s-subartikolu (5) tiegħu għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(6) Il-qorti ma għandhiex, meta tagħti sentenza
tagħha, tqis kull ftehim dwar is-sentenza li tkun ser
tingħata li ma jkunx sar skont is-subartikolu (5).". 

Emenda tal-
artikolu 392B 
tal-Kodiċi.

29. L-artikolu 392B tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tnax-il sena";

(b) fil-verżjoni bl-Ingliż tas-subartikolu (2) tiegħu, il-
kliem "shall declare that the indictment presented" għandhom
jiġu sostitwiti bil-kliem "shall declare that the charge
presented".

Emenda tal-
artikolu 435AA 
tal-Kodiċi.

30. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435AA tal-Kodiċi, il-kliem
"perijodu speċifiku l-operazzjonijiet bankarji" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "perijodu speċifiku t-transazzjonijiet jew l-
operazzjonijiet bankarji".

Emenda tal-
artikolu 435BA 
tal-Kodiċi.

31.  Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435BA tal-Kodiċi, il-kliem
"sorveljanza ta’ operazzjonijiet bankarji" għandhom jiġu sostitwiti
bil-kliem "sorveljanza ta’ transazzjonijiet jew operazzjonijiet
bankarji".

Emenda tal-
artikolu 435D 
tal-Kodiċi.

32. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435D tal-Kodiċi, il-kliem
"misjuba ħatja ta’ reat rilevanti" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"deskritta fl-ordni".

Emenda tal-
artikolu 500 tal-
Kodiċi.

33. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 500 tal-Kodiċi, il-kliem
"Fuq kull appell kontra l-liberazzjoni, kemm fir-rigward ta’ parti mill-
akkuża jew kollha kemm hi, il-Qorti tal-Appell Kriminali għandha
tilqa’ l-appell mill-Avukat Ġenerali jekk jidhrilha li waqt il-proċeduri
seħħew irregolaritajiet, jew f’każ ta’, miżinterpretazzjoni jew
applikazzjoni skorretta tal-liġi" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"Il-Qorti tal-Appell Kriminali għandha tilqa’ l-appell mill-Avukat
Ġenerali jekk jidhrilha li waqt il-proċeduri seħħet irregolarità gravi jew
li s-sentenza hija b’mod ċar ir-riżultat ta’ miżinterpretazzjoni manifesta
jew ta’ applikazzjoni manifestament skorretta tal-liġi".

Emenda tal-
artikolu 520 tal-
Kodiċi.

34. Fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 520 tal-
Kodiċi, il-kliem "l-artikoli 98" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "l-
artikoli 97".

Emenda tal-
artikolu 534A 
tal-Kodiċi.

35. Fil-proviso tal-artikolu 534A tal-Kodiċi, il-kliem
"proċeduri ta’ estradizzjoni." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"proċeduri ta’ estradizzjoni:" u minnufih wara għandu jiżdied il-
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proviso ġdid li ġej:

"Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu għandhom
ukoll japplikaw għal persuna barra mill-persuna suspettata jew
akkużata li, fil-kors tal-interrogazzjoni mill-pulizija u minn
awtorità oħra għall-infurzar tal-liġi, issir persuna suspettata jew
akkużata.".

Emenda tal-
artikolu 579 tal-
Kodiċi.

36. Is-subartikolu (2) tal-artikolu 579 tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) il-kliem "mhux aktar minn sitt xhur," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux aktar minn erba’ xhur sa sentejn,";

(b) il-kliem "jista’ jiġi" għandhom jiġu sostitwiti bil-
kliem "għandu jiġi".

Emenda tal-
artikolu 647A 
tal-Kodiċi.

37. Fl-artikolu 647A tal-Kodiċi, minnufih wara l-kliem "xi
xhieda meħtieġa minn xhud" għandhom jiżdiedu l-kliem "jew xhud li
jkun joqgħod barra minn Malta".

Emenda tal-
artikolu 675 tal-
Kodiċi.

38. Fis-subartikolu (4) tal-artikolu 675 tal-Kodiċi, minflok il-
kliem "tal-artikolu 18" għandhom jidħlu l-kliem "tal-artikolu 23".

Żjieda ta’ 
artikolu ġdid 
mal-Kodiċi.

39. Minnufih wara l-artikolu 699 tal-Kodiċi, għandu jiżdied l-
artikolu ġdid li ġej:

"Uffiċċju għall-
Irkupru tal-Assi.

700. (1) Il-Ministru jista’, b’regolamenti,
jipprovdi għat-twaqqif ta’ Uffiċċju magħruf bħala l-
Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi, jipprovdi għall-
istruttura tiegħu, is-setgħat, it-tqassim tad-dmirijiet, ir-
responsabbiltajiet għal danni, proċeduri amministrattivi
u operattivi, inklużi proċeduri interni, ir-
rappreżentanza ġuridika u legali tal-Uffiċċju, il-
finanzjament tiegħu u għal kull ħaġa anċillari jew
inċidentali għalih.

(2) L-Uffiċċju, għandu jkun korp ġuridiku li
jkollu personalità legali distinta u jista’ wkoll ikun
stabbilit bħala Aġenzija Governattiva. L-Uffiċċju
għandu jkollu s-setgħa li jidħol f’kuntratti, jikkonkludi
memoranda ta’ qbil jew ftehim ieħor ma’ kwalunkwe
korp barrani, awtorità jew aġenzija, li jakkwista,
iżomm u jiddisponi minn kull tip ta’ proprjetà għall-
finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarrek u li jiġi
mħarrek, u li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u li jidħol
f’dawk l-operazzjonijiet kollha kif inhuma inċidentali
jew li jwasslu għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt
dan l-Att, inkluż is-self ta’ flus.

A 185

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Ordinanza 
dwar il-
Professjoni 
Medika u l-
Professjonijiet li 
għandhom 
x’jaqsmu 
magħha. 
Kap. 31. 

40. L-artikolu 120A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika
u l-Professjonijiet li għandhom x’jaqsmu magħha għandha tiġi
emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2E) tagħha, il-
kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża, jitlob";

(b) fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-subartikolu
(2E) tagħha, il-kliem "fi żmien xahar mill-imsemmija data."
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux aktar tard mit-30 ta’
April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi tieni proviso tiegħu
għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

(3) Il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti
ulterjuri sabiex jipprovdi għall-funzjonijiet u s-setgħat
tal-Uffiċċju li għandu jkun responsabbli sabiex
jirrintraċċa, jidentifika, jiffriża, jikkonfiska u
jiġġestixxi assi u proprjetà relatata, direttament jew
indirettament, ma’ attività kriminali bil-għan li
jiġġieled il-kriminalità u għal dan il-fini jista’
jawtorizza l-Uffiċċju sabiex jeżerċita dawk is-setgħat li
jistgħu jiġu eżerċitati mill-Kummissarju tal-Pulizija,
mill-Kummissarju tat-Taxxi jew kull awtorità oħra
pubblika stabbilita bil-liġi.

(4) Il-Ministru jista’, bis-saħħa tal-imsemmija
regolamenti, jordna li dan il-Kodiċi jew xi liġi oħra
jkollhom effett fir-rigward tal-funzjonijiet, setgħat u
operazzjonijiet tal-Uffiċċju u l-uffiċjali u l-persunal
tiegħu jkunu suġġetti għal dawk il-kundizzjonijiet,
eċċezzjonijiet, adattazzjonijiet jew modifiki kif jista’
jiġi speċifikat fl-imsemmija regolamenti.

(5) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta’ dak li
ntqal qabel, il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti għal
kull ħaġa li hija inċidentali, konsegwenzjali jew
anċillari għall-affarijiet disposti f’dan l-artikolu.

(6) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu:
 

Kap. 164.

"Kummissarju tal-Pulizija" għandu jkollha l-
istess tifsira kif mogħtija lilha skont l-Att dwar il-
Pulizija;

Kap. 517.
"Kummissarju tat-Taxxa" għandu jkollha l-

istess tifsira kif mogħti lilha fl-Att dwar il-
Kummissarju tat-Taxxi.".
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Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Ordinanza 
dwar il-
Professjoni 
Medika u l-
Professjonijiet li 
għandhom 
x’jaqsmu 
magħha. 
Kap. 31. 

40. L-artikolu 120A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika
u l-Professjonijiet li għandhom x’jaqsmu magħha għandha tiġi
emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2E) tagħha, il-
kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża, jitlob";

(b) fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-subartikolu
(2E) tagħha, il-kliem "fi żmien xahar mill-imsemmija data."
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux aktar tard mit-30 ta’
April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi tieni proviso tiegħu
għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

(3) Il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti
ulterjuri sabiex jipprovdi għall-funzjonijiet u s-setgħat
tal-Uffiċċju li għandu jkun responsabbli sabiex
jirrintraċċa, jidentifika, jiffriża, jikkonfiska u
jiġġestixxi assi u proprjetà relatata, direttament jew
indirettament, ma’ attività kriminali bil-għan li
jiġġieled il-kriminalità u għal dan il-fini jista’
jawtorizza l-Uffiċċju sabiex jeżerċita dawk is-setgħat li
jistgħu jiġu eżerċitati mill-Kummissarju tal-Pulizija,
mill-Kummissarju tat-Taxxi jew kull awtorità oħra
pubblika stabbilita bil-liġi.

(4) Il-Ministru jista’, bis-saħħa tal-imsemmija
regolamenti, jordna li dan il-Kodiċi jew xi liġi oħra
jkollhom effett fir-rigward tal-funzjonijiet, setgħat u
operazzjonijiet tal-Uffiċċju u l-uffiċjali u l-persunal
tiegħu jkunu suġġetti għal dawk il-kundizzjonijiet,
eċċezzjonijiet, adattazzjonijiet jew modifiki kif jista’
jiġi speċifikat fl-imsemmija regolamenti.

(5) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta’ dak li
ntqal qabel, il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti għal
kull ħaġa li hija inċidentali, konsegwenzjali jew
anċillari għall-affarijiet disposti f’dan l-artikolu.

(6) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu:
 

Kap. 164.

"Kummissarju tal-Pulizija" għandu jkollha l-
istess tifsira kif mogħtija lilha skont l-Att dwar il-
Pulizija;

Kap. 517.
"Kummissarju tat-Taxxa" għandu jkollha l-

istess tifsira kif mogħti lilha fl-Att dwar il-
Kummissarju tat-Taxxi.".
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"Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu l-kliem "it-
tmiem tal-kumpilazzjoni" jinkludu kull tmiem ta’
kumpilazzjoni msemmija fl-artikolu 407 tal-Kodiċi
Kriminali."; 

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (2F) tagħha għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2G) Fejn jiġi stabbilit illi sar reat taħt din l-
Ordinanza minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku kif imsemmi fl-
artikolu 121D tal-Kodiċi Kriminali jew minn persuna li
għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li għandha dik l-
awtorità kif imsemmija f’dak l-artikolu u r-reat sar għall-
benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu, ta’ dak il-
korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta’ din l-
Ordinanza għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel multa li ma taqbiżx
iż-żewġ miljuni u ħames mitt elf euro (€2,500,000):

Iżda meta r-rappreżentanza legali ma tibqax
vestita fl-istess persuna, għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, ir-
rappreżentanza legali għandha tiġi vestita fil-persuna li
tkun qed tokkupa l-kariga minflokha jew f’dik il-persuna
imsemmija f’dak l-artikolu.".

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Ordinanza 
dwar il-
Mediċini 
Perikolużi.
Kap. 101

41. (1) L-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi għandha
tiġi emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2A) tal-artikolu 22
tagħha, il-kliem "tintemm il-kumpilazzjoni," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "tintemm il-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża," u fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-
subartikolu (2A) tiegħu, il-kliem "fi żmien xahar mill-
imsemmija data." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux
aktar tard mit-30 ta’ April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi
tieni proviso għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

"Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu l-kliem
"tintemm il-kumpilazzjoni" jinkludu kull tmiem ta’
kumpilazzjoni msemmija fl-artikolu 407 tal-Kodiċi
Kriminali.";

(b) minnufih wara s-subartikolu (2B) tal-artikolu 22
tagħha għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2Ċ) Fejn huwa stabbilit illi sar reat taħt din l-
Ordinanza minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku kif imsemmi fl-
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artikolu 112D tal-Kodiċi Kriminali jew minn persuna li
għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li għandha dik l-
awtorità kif imsemmi f’dak l-artikolu u r-reat sar għal
benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu, għal dak il-
korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta’ din l-
Ordinanza għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel multa li ma taqbiżx
iż-żewġ miljuni u ħames mitt elf euro (€2,500,000):

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx
għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet
ta’ dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi
vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha
jew f’dik il-persuna kif imsemmi f’dan l-artikolu."; 

(ċ) fl-artikolu 27 tagħha l-kliem "għoxrin jum"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tletin jum" u l-kliem "dawk
l-għoxrin jum" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "dawk it-
tletin jum". 

Emenda 
konsegwenzjali 
għall-Att dwar 
il-Kummissjoni 
Permanenti 
Kontra l-
Korruzzjoni. 
Kap. 326.

42. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 3 tal-Att dwar il-
Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni minflok il-kliem "is-
subartikolu (2)." għandhom jidħlu l-kliem "is-subartikolu (2):" u
minnufih wara għandu jiżdied il-proviso ġdid li ġej:

"Iżda fejn ikunu għaddew aktar minn għaxar snin mindu
persuna kienet Ministru, Segretarju Parlamentari, Membru tal-
Kamra tad-Deputati, membru ta’ awtorità ta’ gvern lokali jew
uffiċjal pubbliku hija ma tiġix kunsidrata bħala li tkun soġġetta
għall-esklużjoni milli tkun membru tal-Kummissjoni provduta
f’dan is-subartikolu jekk wara li tkun spiċċat minn xi kariga
bħal dik hija tkun serviet bħala Imħallef jew bħala Maġistrat
għal perijodu ta’ mill-inqas ħames snin.".

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Att kontra 
Money 
Laundering.
Kap. 373.

43. (1) L-Att kontra Money Laundering għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tal-artikolu 3 tiegħu, il-kliem
"mhux iżjed minn żewġ miljuni u tliet mija u disgħa u għoxrin
elf u tliet mija u tlieta u sebgħin euro u erbgħin ċenteżmu
(€2,329,373.40), jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed
minn erbatax-il sena," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"mhux iżjed minn żewġ miljuni u ħames mitt elf euro
(€2,500,000), jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed minn
tmintax-il sena,";

(b) fis-subartikolu (2A)(a)(i) tal-artikolu 3 tiegħu, il-
kliem "mhux inqas minn tliet snin iżda mhux iżjed minn
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erbatax-il sena, jew multa ta’ mhux inqas minn tlieta u
għoxrin elf, mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin
ċenteżmu (23,293.73) iżda mhux iżjed minn żewġ miljuni
tliet mija u disgħa u għoxrin elf tliet mija u tlieta u sebgħin
euro u erbgħin ċenteżmu (2,329,373.40)," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux anqas minn erba’ snin iżda mhux
iżjed minn tmintax-il sena, jew multa ta’ mhux anqas minn
ħamsin elf euro (€50,000) u mhux iżjed minn żewġ miljuni u
ħames mitt elf euro (€2,500,000),";

(ċ) fis-subartikolu (2A)(a)(ii) tal-artikolu 3 tiegħu, il-
kliem "mhux inqas minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn disa’
snin, jew multa ta’ mhux inqas minn elfejn tliet mija u disgħa u
għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) iżda mhux
iżjed minn mija u sittax-il elf erba’ mija u tmienja u sittin euro u
sebgħa u sittin ċenteżmu (116,468.67)," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux inqas minn tnax-il xahar iżda mhux
iżjed minn disa’ snin, jew multa ta’ mhux inqas minn għoxrin
elf euro (€20,000) iżda mhux iżjed minn mitejn u ħamsin elf
euro (€250,000),"; 

(d) fis-subartikolu (2A)(a)(ii)(ii) tal-artikolu 3 tiegħu,
il-kliem "tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu sostitwiti bil-
kliem "tal-kumpilazzjoni, jew fi żmien sebat ijiem mid-data li
fiha l-persuna akkużata tkun notifikata bl-att ta’ akkuża, jitlob,";

(e) is-subartikolu (4) tal-artikolu 3 tiegħu għandu jiġi
sostitwit bis-subartikolu ġdid li ġej:

"(4) Fejn ikun stabbilit illi sar reat ta’ money
laundering taħt dan l-Att minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku
kif imsemmi fl-artikolu 121D tal-Kodiċi Kriminali jew
minn persuna li għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li
għandha dik l-awtorità kif imsemmi f’dak l-artikolu u r-
reat sar għall-benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu,
ta’ dak il-korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet
ta’ dan l-Att għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel il-piena stabbilita fis-
subartikolu (1):

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx
għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet
ta’ dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi
vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha
jew f’dik il-persuna kif imsemmi f’dan l-artikolu."; 

 (f) l-artikolu 11 tiegħu għandu jiġi emendat kif ġej:
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(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "li tinsab
ħatja ta’ reat rilevanti" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"deskritta fl-ordni"; u

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jitħassar.

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru. 248 tal-10 ta’
Marzu, 2015.

ANĠLU FARRUGIA
Speaker

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati
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 ATT Nru. VIII tal-2015

ATT maħruġ b’liġi mill-Parlament ta’ 
Malta.

ATT biex jemenda l-Kodiċi Kriminali, 
Kap .  9 ,  u  b iex  j ipprovd i  għa l 
affarijiet oħra li huma anċillari jew 
konsegwenzjali għal dan.

ACT No. VIII of 2015

AN ACT enacted by the Parliament of 
Malta.

AN ACT to amend the Criminal Code, 
Cap. 9, and to provide for any other 
matters ancillary or consequential 
thereto.

MALTA

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,394, 17 ta’ Marzu, 2015
Taqsima A

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.) MARIE LOUISE
COLEIRO PRECA

President

17 ta’ Marzu, 2015

ATT Nru. VIII tal-2015

ATT biex jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9, u biex jipprovdi
għal affarijiet oħra li huma anċillari jew konsegwenzjali għal dan.

IL-PRESIDENT bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlaqqgħa f’dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, ħarġet b’liġi
dan li ġej:-

Titolu fil-qosor.

Kap. 9.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att huwa l-Att tal-2015 li
jemenda l-Kodiċi Kriminali u dan l-Att għandu jinqara u jinftiehem
ħaġa waħda mal-Kodiċi Kriminali, hawnhekk iżjed ’il quddiem
imsejjaħ "il-Kodiċi".

(2) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom japplikaw għal
kull proċeduri kriminali li jkunu bdew wara li dan jiġi fis-seħħ u
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw il-validità ta’ kwalunkwe
proċeduri legali li jkunu ġew konklużi jew li jkunu għadhom
pendenti fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Emenda tal-
artikolu 23B tal-
Kodiċi.

2. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 23B tal-Kodiċi, fit-tifsira
"rikavat" minnufih wara l-kliem "minn dik il-proprjetà" għandhom
jiżdiedu l-kliem "fi jew li magħhom dan ir-rikavat ikun trasformat,
konvertit jew amalgamat u kwalunkwe investiment mill-ġdid
sussegwenti jew it-trasformazzjoni tar-rikavat dirett:

Iżda dik il-proprjetà li tkun ġiet trasformata jew konvertita,
għal kollox jew parti minnha, fi proprjetà oħra, u l-proprjetà li tkun
ġiet amalgamata mal-proprjetà akkwistata minn sorsi leġittimi, sal-
valur valutat tal-qligħ amalgamat, għandha tiġi inkluża fi ħdan din it-
tifsira.".
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Emenda tal-
artikolu 23Ċ tal-
Kodiċi.

3. L-artikolu 23Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "l-qorti, wara li
tinforma ruħha minn fatti speċifiċi, tkun għal kollox konvinta
li l-proprjetà in kwistjoni tkun inkisbet mill-attività kriminali
ta’ dik il-persuna," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "l-qorti
tista’ raġonevolment tippreżumi li jkun sostanzjalment aktar
probabbli, li l-proprjetà inkwistjoni tkun inkisbet mill-attività
kriminali ta’ dik il-persuna u mhux minn attivitajiet oħra,";

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi enumerat mill-
ġdid bħala s-subartikolu (6) u minnufih wara s-subartikolu (2)
għandhom jiżdiedu s-subartikoli ġodda li ġejjin:

"(3) Meta persuna tiġi mixlija jew akkużata b’reat
rilevanti li jista' jagħti lok, direttament jew indirettament,
għal benefiċċju ekonomiku, u l-proċeduri ma jkunux
jistgħu jkomplu minħabba mard jew minħabba li l-istess
persuna tkun ħarbet, u l-qorti fuq bażi ta’ fatti speċifiċi
tkun konvinta bis-sħiħ li dawn il-proċeduri setgħu wasslu
għall-kundanna tal-persuna mixlija jew akkużata jekk il-
persuna tkun dehret quddiem il-qorti jew għaddiet ġuri, il-
qorti tista’ tordna l-konfiska tal-istrumentalitajiet u r-
rikavat tal-imsemmi reat: 

Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu "mard"
tfisser meta l-persuna mixlija jew akkużata ma tkunx tista’
tattendi l-proċeduri kriminali għall-perijodu estiż, li bħala
riżultat il-proċeduri ma jkunux jistgħu jkomplu taħt
ċirkostanzi normali. 

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-
subartikolu (2) il-Qorti għandha, b’żjieda ma’ kull piena
oħra, fis-sentenza tagħha jew f’kwalunkwe żmien wara
dan, tordna t-teħid tar-rikavat kollu jew proprjetà oħra li l-
valur tagħhom jikkorrispondi għar-rikavat, liema,
direttament jew indirettament, ġew trasferiti minn persuna
suspettata jew akkużata lil terza persuna, jew li ġew
akkwistati minn parti terza minn persuna suspettata jew
akkużata, meta t-terza persuna tkun taf jew kellha tkun taf
li l-iskop tat-trasferiment jew l-akkwist kien sabiex tiġi
evitata l-konfiska. 

(5) Xejn ma għandu jipprekludi l-iskoperta u t-
traċċar ta’ proprjetà kif provdut taħt dan il-Kodiċi jew xi
liġi oħra, sabiex tiġi ffriżata jew ikkonfiskata wara l-
kundanna finali għal reat jew wara li jkunu saru l-
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proċedimenti skont is-subartikolu (3), u sabiex tiġi żgurata
l-eżekuzzjoni tal-ordni tal-konfiska, meta ordni bħal din
tkun diġà nħarġet.". 

Emenda tal-
artikolu 54G tal-
Kodiċi.

4. L-artikolu preżenti 54G tal-Kodiċi għandu jiġi enumerat
mill-ġdid bħala s-subartikolu (1) tiegħu u minnufih wara għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 83A tal-
Kodiċi.

5. Fil-verżjoni Ingliża tas-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (ċ)
tas-subartikolu (4) tal-artikolu 83A tal-Kodiċi, il-kliem "provided in
sub-article (1)," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "provided in sub-
article (2),".

Emenda tal-
artikolu 83Ċ tal-
Kodiċi.

6. L-artikolu 83Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) il-kliem "il-persuna ġuridika tista’ tkun suġġetta
għal:" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mingħajr
preġudizzju għal kull piena oħra li jista’ jeħel taħt xi
dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Kodiċi jew ta’ xi liġi oħra, l-
imsemmi korp magħqud jista’ jkun suġġett għal:"; 

(b) il-paragrafu (b) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(b) is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ kull liċenza,
permess jew awtorità oħra biex jeżerċita xi kummerċ,
negozju jew attività kummerċjali oħra;";

(ċ) il-paragrafu (d) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(d) l-istralċ obbligatorju tal-korp magħqud;";

(d) il-paragrafu (e) tiegħu għandu jiġi sostitwit bil-
paragrafu ġdid li ġej:

"(e) l-għeluq temporanju jew permanenti ta’ xi
stabbiliment li seta’ ġie użat għall-għemil tar-reat:".

Emenda tal-
artikolu 121Ċ 
tal-Kodiċi.

7. Fil-paragrafu (b) tal-artikolu 121Ċ tal-Kodiċi minnufih
wara l-kliem "jew residenti permanenti f’Malta" għandhom jiżdiedu
l-kliem "fi ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 121D 
tal-Kodiċi.

8. L-artikolu 121D tal-Kodiċi għandu jiġi sostitwit bl-
artikolu ġdid li ġej:
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"121D. Meta reat taħt dan it-titolu ġie mwettaq minn
persuna li dak iż-żmien tal-imsemmi reat tkun id-direttur, il-
manager, is-segretarju jew xi uffiċjal prinċipali ieħor ta’ korp
magħqud jew tkun persuna li jkollha s-setgħat ta’
rappreżentanza ta’ dak il-korp jew li jkollha l-awtorità li tieħu
deċiżjonijiet f’isem dak il-korp jew ikollha awtorità li teżerċita
kontroll fi ħdan dak il-korp u r-reat imsemmi li dwaru tkun
instabet ħatja dik il-persuna, jkun kollu jew f’parti minnu, sar
għall-benefiċċju ta’ dak il-korp magħqud, dik il-persuna
għandha għall-għanijiet ta’ dan it-titolu titqies bħala li tkun
vestita bir-rappreżentanza legali tal-istess korp magħqud li jista’
jeħel il-ħlas ta’ multa ta’ mhux inqas minn għoxrin elf euro
(€20,000) u mhux aktar minn żewġ miljun euro (€2,000,000),
liema multa tista’ tiġi rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-
Qorti tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti
kollha tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili:

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx għadha
vestita bir-rappreżentanza legali, għall-finijiet ta’ dan l-artikolu,
ir-rappreżentanza legali għandha tiġi vestita fil-persuna li tkun
qed tokkupa l-kariga minflokha jew f’dik il-persuna kif
imsemmi f’dan l-artikolu.".

Emenda tal-
artikolu 208A 
tal-Kodiċi.

9. Fis-subartikolu (7) tal-artikolu 208A tal-Kodiċi, minnufih
wara l-kliem "rappreżentazzjonijiet simulati jew xbihat realisitiċi ta’
persuna ta’ taħt l-età," għandhom jiżdiedu l-kliem "jew kwalunkwe
materjal li viżwalment juri kwalunkwe persuna li tidher li hija tfal,".

Emenda tal-
artikolu 208B 
tal-Kodiċi.

10. L-artikolu 208B tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem
"jeżerċita l-attivitajiet tiegħu li jkollhom x’jaqsmu mas-
superviżjoni tat-tfal" għandhom jidħlu l-kliem "jeżerċita mill-
inqas attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatt dirett jew
regolari mat-tfal";

(b) fis-subartikolu (3) tiegħu, minflok il-kliem "121D u
248E(4)" għandhom jidħlu l-kliem "121D, 248E(4) u 248E(6)";
u

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (6) tiegħu, għandu
jiżdied dan is-subartikolu ġdid li ġej:

"(7) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi
"resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira
mogħtija lilha bl-artikolu 5(1)(d).".
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Emenda tal-
artikolu 222A 
tal-Kodiċi.

11. Fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (3) tal-artikolu 222A tal-
Kodiċi, il-kliem "lingwa, oriġini etnika," għandhom jiġu sostitwiti
bil-kliem "lingwa, nazzjonalità jew oriġini etnika, ċittadinanza,".

Emenda tal-
artikolu 248E 
tal-Kodiċi.

12. L-artikolu 248E tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (3) tiegħu, il-kliem "multa ta’ mhux
inqas minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u
sebgħa u tmenin ċenteżmu (€11,646.87) iżda mhux iżjed
minn miljun u tmien mija u tlieta u sittin elf u erba’ mija u
tmienja u disgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu
(€1,863,498.72)." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "multa
ta’ mhux inqas minn għoxrin elf euro (€20,000) u mhux aktar
minn żewġ miljun euro (€2,000,000), liema multa tista’ tiġi
rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-Qorti tkun
tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti kollha tal-
Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.";

(b) is-subartikolu (4A) tiegħu għandu jiġi emendat kif
ġej:

(i) is-subparagrafu (ii) tiegħu għandu jiġi
sostitwit bis-subparagrafu ġdid li ġej:

"(ii) is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ kull
liċenza, permess jew awtorità oħra biex jeżerċita
xi kummerċ, negozju jew attività kummerċjali
oħra;";

(ii) is-subparagrafi (iv) u (v) tiegħu għandhom
jiġu sostitwiti bis-subparagrafi ġodda li ġejjin:

"(iv) l-istralċ obbligatorju tal-korp magħqud;

(v) l-għeluq temporanju jew permanenti ta’ xi
stabbiliment li seta’ ġie użat għall-għemil tar-
reat."; 

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (9) tiegħu għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(10) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi
"resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira
mogħtija lilha bl-artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 251AA 
tal-Kodiċi.

13.  L-artikolu 251AA tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tiegħu għandu
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jiġi sostitwit bil-paragrafu ġdid li ġej:

"(b) tikkostitwixxi xi wieħed mir-reati msemmija
fis-subartikolu (3), u";

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-
subartikolu ġdid li ġej:

"(3) Dawn l-atti li ġejjin għandhom jitqiesu
bħala atti ta’ segwiment ta’ persuna bil-moħbi:". 

Emenda tal-
artikolu 251I 
tal-Kodiċi.

14. Fl-artikolu 251I tal-Kodiċi minnufih wara s-subartikolu (3)
għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(4) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 257F 
tal-Kodiċi.

15. Fis-subartikolu (4) tal-artikolu 257F tal-Kodiċi minnufih
wara t-tifsira "adult dipendenti" għandha tiżdied it-tifsira ġdida li
ġejja: " "resident permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija
lilha bl-artikolu 5(1)(d);".

Emenda tal-
artikolu 314ĊD 
tal-Kodiċi.

16. L-artikolu 314ĊD tal-Kodiċi għandu jiġi enumerat mill-
ġdid bħala s-subartikolu (1) tiegħu u minnufih wara għandu jiżdied
is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 328 tal-
Kodiċi

17. Fit-tieni proviso tal-artikolu 328 tal-Kodiċi, il-kliem "ma
għandhiex titqies li tikkostitwixxi l-abbandun tal-proċedimenti
jew l-irtirar tal-kwerela sakemm dik l-assenza sseħħ fi stadju
sussegwenti għall-imsemmija konferma bil-ġurament tal-kwerela
mill-kwerelant" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "ma għandha bl-
ebda mod taffettwa l-legalità tal-proċeduri u lanqas ma tiġi
kkunsidrata li tikkostitwixxi l-irtirar tal-kwerela". 

Emenda tal-
artikolu 328A 
tal-Kodiċi.

18. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 328A tal-Kodiċi, minflok
il-kliem "minn ħames snin sa għomru l-ħabs" għandhom jidħlu l-
kliem "minn seba’ snin sa għomru l-ħabs".

Emenda tal-
artikolu 328Ċ 
tal-Kodiċi.

19. L-artikolu 328Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, il-kliem "att ta’
terroriżmu", kull fejn jidhru, għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"attivitajiet terroristiċi";
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(b) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tiegħu kif
emendat, minnufih wara l-kliem "attivitajiet terroristiċi"
għandhom jiżdiedu l-kliem "jew biex tivjaġġa għall-finijiet
imsemmija fil-paragrafu (d)";

(ċ) fil-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (2) tiegħu kif
emendat, il-kliem "attivitajiet terroristiċi," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "attivitajiet terroristiċi;" u minnufih wara
għandhom jiżdiedu l-paragrafi ġodda li ġejjin:

"(d) jivvjaġġa jew jittanta jivvjaġġa sabiex
iwettaq, jippjana, jew jipprepara għal, jew jipparteċipa
f’attivitajiet terroristiċi, jew l-għoti jew sabiex jirċievi
taħriġ f’attivitajiet terroristiċi; 

(e) jiffinanzja, jorganizza jew b’xi mod ieħor
jiffaċilita l-ivvjaġġar għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu
(d);

(f) jipproduċi, jiddistribwixxi, iqassam, jimporta,
jesporta, joffri, ibigħ, jissupplixxi, jittrasmetti, jagħmel
disponibbli, jipprokura għalih jew għal ħaddieħor, jew juri
pubblikazzjoni li x’aktarx tinkoraġġixxi jew iġiegħel biex
isiru attivitajiet terroristiċi jew ikun utli fit-twettiq ta’
dawn l-attivitajiet,";

(d) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi sostitwit kif
ġej:

"(3) Kull min -

(a) jorganizza jew imexxi persuni biex
jikkommettu reat taħt is-subartikolu (2); jew

(b) b’xi mod ieħor jikkontribwixxi xjentement
sabiex jitwettaq xi wieħed jew iżjed mir-reati taħt is-
subartikolu (2), minn grupp ta’ persuni li jkunu qed
jaġixxu bl-istess għan meta dak il-kontribut ikun
magħmul bil-għan li titferrex l-attività kriminali
ġenerali jew il-ħsieb tal-grupp jew l-għarfien tal-
ħsieb tal-grupp sabiex jikkommettu r-reat jew reati
konċernati,

jista’ jeħel il-piena ta’ priġunerija minn erbgħa sa
tletin sena.";

(e) is-subartikolu (4) tiegħu għandu jiġi sostitwit b’dan
li ġej:
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"(4) Biex isir reat taħt dan l-artikolu, mhux
meħtieġ li attivitajiet terroristiċi jkunu fil-fatt saru.".

Emenda tal-
artikolu 328M 
tal-Kodiċi.

20. Fil-paragrafu (b) tal-artikolu 328M tal-Kodiċi minnufih
wara l-kliem "residenti permanenti" għandhom jiżdiedu l-kliem "fi
ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 328O 
tal-Kodiċi.

21. Minnufih wara s-subartikolu (2) tal-artikolu 328O tal-
Kodiċi għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(3) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "resident
permanenti" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-
artikolu 5(1)(d).".

Emenda tal-
artikolu 337A 
tal-Kodiċi.

22. Fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2) tal-artikolu 337A tal-
Kodiċi minnufih wara l-kliem "residenti permanenti f’Malta"
għandhom jiżdiedu l-kliem "fi ħdan it-tifsira tal-artikolu 5(1)(d)".

Emenda tal-
artikolu 337B 
tal-Kodiċi.

23. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 337B tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) fit-tifsira "computer data", il-kliem "proċessati
f’sistema ta’ computer", għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"proċessati f’sistema tal-informatika jew f’sistema ta’
computer";

(b) minnufih wara t-tifsira "sistema tal-computer"
għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja:

" "sistema tal-informatika" tfisser apparat jew
grupp ta’ apparat imqabbad ma’ xulxin jew relatati, wieħed
jew aktar minnhom, skont programm, jipproċessa
awtomatikament data tal-computer, kif ukoll data
maħżuna fuq il-computer, ipproċessata, miġbura jew
trasmessa minn dak l-apparat jew grupp ta’ apparat għall-
finijiet tiegħu jew l-operat tagħhom, l-użu, il-protezzjoni u
l-manutenzjoni;".

Emenda tal-
artikolu 337Ċ 
tal-Kodiċi.

24. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 337Ċ tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) minnufih wara l-paragrafu (e) tiegħu għandu jiżdied
il-paragrafu ġdid li ġej:

"(ee) tfixkel jew tinterrompi l-funzjonament ta'
sistema tal-informatika, billi tiddaħħal data fil-computer,
billi tittrassmetti, tagħmel ħsara, tħassar, tiddeterjora,
tibdel jew iżżomm lura data bħal din jew billi tirrendiha
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inaċċessibbli;";

(b) fil-paragrafu (g) tiegħu minnufih wara l-kliem
"dokumentazzjoni ta’ appoġġ" għandu jiżdied il-kliem "jew
tirrendi data bħal din inaċċessibbli";

(ċ) fil-paragrafu (i) tiegħu minnufih wara l-kelma
"computer" għandu jiżdied dan li ġej "jew b’xi mod tikser
kwalunkwe miżura ta’ sigurtà sabiex takkwista aċċess mingħajr
awtorizzazzjoni għas-sistema tal-informatika kollha jew parti
minnha";

(d) fil-paragrafu (k) tiegħu, il-kliem "minn jew ġo
sistema ta’ computer, inkluż emissjonijiet elettromanjetiċi minn
sistema ta’ computer li tkun iġġorr dik id-data tal-computer;"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "minn jew ġo sistema tal-
informatika jew sistema ta’ computer, inkluż emissjonijiet
elettromanjetiċi minn sistema tal-informatika jew sistema ta’
computer li tkun iġġorr dik id-data tal-computer;";

(e) fil-paragrafu (l) tiegħu minnufih wara l-kliem "(a) sa
(j)" għandu jiżdied dan li ġej "jew password tal-computer,
kodiċi ta’ aċċess, jew data simili b’liema parti jew is-sistema
tal-informatika sħiħa tkun kapaċi tiġi aċċessata".

Emenda tal-
artikolu 337F 
tal-Kodiċi.

25.  L-artikolu 337F tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subartikolu (2) tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-
subartikolu ġdid li ġej:

"(2) Il-penali għandha tiżdied għal multa ta’ mhux
anqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux aktar minn
mija u ħamsin elf euro (€150,000) jew priġunerija għal
terminu ta’ tnax-il xahar sa għaxar snin, jew kemm dik il-
multa u priġunerija flimkien fejn ir-reat jikkonsisti
f’wieħed mis-segwenti każijiet li ġejjin: 

(a) jikkostitwixxi att li b’xi mod ikun ta’ ħsara
għal xi funzjoni jew attività tal-Gvern, jew itellef,
jgħarraq jew jinterrompi b’xi mod l-għoti ta’ xi
servizz jew utilità pubblika, kemm jekk dak is-
servizz jew dik l-utilità jkunu provduti jew
imħaddma minn xi entità tal-Gvern;

(b) jikkawża ħsara serja;

(ċ) isir kontra sistema ta’ informazzjoni dwar
faċilità infrastrutturali kritika; 
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(d) jitwettaq skont id-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2008/841/JHA tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar
il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

(e) isir permezz tal-użu ħażin ta’ data personali
ta’ persuna oħra, bil-għan li tiġi akkwistata l-fiduċja
mingħand terza persuna, b’hekk jiġi kkawżat
preġudizzju lis-sid leġittimu tal-identità:

Iżda meta persuna tinstab ħatja ta’ reat kontra
dan is-subartikolu għat-tieni jew aktar drabi, il-penali
minima għal dak ir-reat ma għandhiex tkun inqas
minn ħamest elef euro (€5,000):

Iżda wkoll f’dan l-artikolu "faċilità
infrastrutturali" għandu jkollha l-istess tifsira kif
mogħti lilha bl-artikolu 314A(4).";

(b) fis-subartikolu (5) tiegħu, minnufih wara l-kliem "li
b’xi mod" għandha tiżdied il-kelma "ixxewwex,".

Emenda tal-
artikolu 337H 
tal-Kodiċi.

26. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 337H tal-Kodiċi, il-kliem
"208B(5) u 248E(4)" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "208B(5),
248E(4) u 248E(4A)".

Emenda tal-
artikolu 370 tal-
Kodiċi.

27. L-artikolu 370 tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem
"mhux aktar minn sitt xhur" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"mhux aktar minn sentejn";

(b) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (3) tiegħu, il-kliem
"iżjed minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "iżjed minn sentejn iżda
mhux iżjed minn tnax-il sena";

(ċ) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (4) tiegħu, il-kliem
"aktar minn sitt xhur iżda mhux aktar minn erba’ snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "aktar minn sentejn iżda
mhux aktar minn sitt snin".

Emenda tal-
artikolu 392A 
tal-Kodiċi

28.  L-artikolu 392A tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tnax-il sena";

(b) is-subartikoli (6) u (7) tiegħu għandhom jiġu
enumerati mill-ġdid bħala s-subartikoli (7) u (8); 
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(ċ) minnufih wara s-subartikolu (5) tiegħu għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(6) Il-qorti ma għandhiex, meta tagħti sentenza
tagħha, tqis kull ftehim dwar is-sentenza li tkun ser
tingħata li ma jkunx sar skont is-subartikolu (5).". 

Emenda tal-
artikolu 392B 
tal-Kodiċi.

29. L-artikolu 392B tal-Kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "għaxar snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tnax-il sena";

(b) fil-verżjoni bl-Ingliż tas-subartikolu (2) tiegħu, il-
kliem "shall declare that the indictment presented" għandhom
jiġu sostitwiti bil-kliem "shall declare that the charge
presented".

Emenda tal-
artikolu 435AA 
tal-Kodiċi.

30. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435AA tal-Kodiċi, il-kliem
"perijodu speċifiku l-operazzjonijiet bankarji" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "perijodu speċifiku t-transazzjonijiet jew l-
operazzjonijiet bankarji".

Emenda tal-
artikolu 435BA 
tal-Kodiċi.

31.  Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435BA tal-Kodiċi, il-kliem
"sorveljanza ta’ operazzjonijiet bankarji" għandhom jiġu sostitwiti
bil-kliem "sorveljanza ta’ transazzjonijiet jew operazzjonijiet
bankarji".

Emenda tal-
artikolu 435D 
tal-Kodiċi.

32. Fis-subartikolu (1) tal-artikolu 435D tal-Kodiċi, il-kliem
"misjuba ħatja ta’ reat rilevanti" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"deskritta fl-ordni".

Emenda tal-
artikolu 500 tal-
Kodiċi.

33. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 500 tal-Kodiċi, il-kliem
"Fuq kull appell kontra l-liberazzjoni, kemm fir-rigward ta’ parti mill-
akkuża jew kollha kemm hi, il-Qorti tal-Appell Kriminali għandha
tilqa’ l-appell mill-Avukat Ġenerali jekk jidhrilha li waqt il-proċeduri
seħħew irregolaritajiet, jew f’każ ta’, miżinterpretazzjoni jew
applikazzjoni skorretta tal-liġi" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"Il-Qorti tal-Appell Kriminali għandha tilqa’ l-appell mill-Avukat
Ġenerali jekk jidhrilha li waqt il-proċeduri seħħet irregolarità gravi jew
li s-sentenza hija b’mod ċar ir-riżultat ta’ miżinterpretazzjoni manifesta
jew ta’ applikazzjoni manifestament skorretta tal-liġi".

Emenda tal-
artikolu 520 tal-
Kodiċi.

34. Fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 520 tal-
Kodiċi, il-kliem "l-artikoli 98" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "l-
artikoli 97".

Emenda tal-
artikolu 534A 
tal-Kodiċi.

35. Fil-proviso tal-artikolu 534A tal-Kodiċi, il-kliem
"proċeduri ta’ estradizzjoni." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"proċeduri ta’ estradizzjoni:" u minnufih wara għandu jiżdied il-
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proviso ġdid li ġej:

"Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu għandhom
ukoll japplikaw għal persuna barra mill-persuna suspettata jew
akkużata li, fil-kors tal-interrogazzjoni mill-pulizija u minn
awtorità oħra għall-infurzar tal-liġi, issir persuna suspettata jew
akkużata.".

Emenda tal-
artikolu 579 tal-
Kodiċi.

36. Is-subartikolu (2) tal-artikolu 579 tal-Kodiċi għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) il-kliem "mhux aktar minn sitt xhur," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux aktar minn erba’ xhur sa sentejn,";

(b) il-kliem "jista’ jiġi" għandhom jiġu sostitwiti bil-
kliem "għandu jiġi".

Emenda tal-
artikolu 647A 
tal-Kodiċi.

37. Fl-artikolu 647A tal-Kodiċi, minnufih wara l-kliem "xi
xhieda meħtieġa minn xhud" għandhom jiżdiedu l-kliem "jew xhud li
jkun joqgħod barra minn Malta".

Emenda tal-
artikolu 675 tal-
Kodiċi.

38. Fis-subartikolu (4) tal-artikolu 675 tal-Kodiċi, minflok il-
kliem "tal-artikolu 18" għandhom jidħlu l-kliem "tal-artikolu 23".

Żjieda ta’ 
artikolu ġdid 
mal-Kodiċi.

39. Minnufih wara l-artikolu 699 tal-Kodiċi, għandu jiżdied l-
artikolu ġdid li ġej:

"Uffiċċju għall-
Irkupru tal-Assi.

700. (1) Il-Ministru jista’, b’regolamenti,
jipprovdi għat-twaqqif ta’ Uffiċċju magħruf bħala l-
Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi, jipprovdi għall-
istruttura tiegħu, is-setgħat, it-tqassim tad-dmirijiet, ir-
responsabbiltajiet għal danni, proċeduri amministrattivi
u operattivi, inklużi proċeduri interni, ir-
rappreżentanza ġuridika u legali tal-Uffiċċju, il-
finanzjament tiegħu u għal kull ħaġa anċillari jew
inċidentali għalih.

(2) L-Uffiċċju, għandu jkun korp ġuridiku li
jkollu personalità legali distinta u jista’ wkoll ikun
stabbilit bħala Aġenzija Governattiva. L-Uffiċċju
għandu jkollu s-setgħa li jidħol f’kuntratti, jikkonkludi
memoranda ta’ qbil jew ftehim ieħor ma’ kwalunkwe
korp barrani, awtorità jew aġenzija, li jakkwista,
iżomm u jiddisponi minn kull tip ta’ proprjetà għall-
finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarrek u li jiġi
mħarrek, u li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u li jidħol
f’dawk l-operazzjonijiet kollha kif inhuma inċidentali
jew li jwasslu għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt
dan l-Att, inkluż is-self ta’ flus.

A 185

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Ordinanza 
dwar il-
Professjoni 
Medika u l-
Professjonijiet li 
għandhom 
x’jaqsmu 
magħha. 
Kap. 31. 

40. L-artikolu 120A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika
u l-Professjonijiet li għandhom x’jaqsmu magħha għandha tiġi
emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2E) tagħha, il-
kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża, jitlob";

(b) fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-subartikolu
(2E) tagħha, il-kliem "fi żmien xahar mill-imsemmija data."
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux aktar tard mit-30 ta’
April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi tieni proviso tiegħu
għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

(3) Il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti
ulterjuri sabiex jipprovdi għall-funzjonijiet u s-setgħat
tal-Uffiċċju li għandu jkun responsabbli sabiex
jirrintraċċa, jidentifika, jiffriża, jikkonfiska u
jiġġestixxi assi u proprjetà relatata, direttament jew
indirettament, ma’ attività kriminali bil-għan li
jiġġieled il-kriminalità u għal dan il-fini jista’
jawtorizza l-Uffiċċju sabiex jeżerċita dawk is-setgħat li
jistgħu jiġu eżerċitati mill-Kummissarju tal-Pulizija,
mill-Kummissarju tat-Taxxi jew kull awtorità oħra
pubblika stabbilita bil-liġi.

(4) Il-Ministru jista’, bis-saħħa tal-imsemmija
regolamenti, jordna li dan il-Kodiċi jew xi liġi oħra
jkollhom effett fir-rigward tal-funzjonijiet, setgħat u
operazzjonijiet tal-Uffiċċju u l-uffiċjali u l-persunal
tiegħu jkunu suġġetti għal dawk il-kundizzjonijiet,
eċċezzjonijiet, adattazzjonijiet jew modifiki kif jista’
jiġi speċifikat fl-imsemmija regolamenti.

(5) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta’ dak li
ntqal qabel, il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti għal
kull ħaġa li hija inċidentali, konsegwenzjali jew
anċillari għall-affarijiet disposti f’dan l-artikolu.

(6) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu:
 

Kap. 164.

"Kummissarju tal-Pulizija" għandu jkollha l-
istess tifsira kif mogħtija lilha skont l-Att dwar il-
Pulizija;

Kap. 517.
"Kummissarju tat-Taxxa" għandu jkollha l-

istess tifsira kif mogħti lilha fl-Att dwar il-
Kummissarju tat-Taxxi.".
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emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2E) tagħha, il-
kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mit-tmiem tal-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża, jitlob";

(b) fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-subartikolu
(2E) tagħha, il-kliem "fi żmien xahar mill-imsemmija data."
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux aktar tard mit-30 ta’
April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi tieni proviso tiegħu
għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

(3) Il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti
ulterjuri sabiex jipprovdi għall-funzjonijiet u s-setgħat
tal-Uffiċċju li għandu jkun responsabbli sabiex
jirrintraċċa, jidentifika, jiffriża, jikkonfiska u
jiġġestixxi assi u proprjetà relatata, direttament jew
indirettament, ma’ attività kriminali bil-għan li
jiġġieled il-kriminalità u għal dan il-fini jista’
jawtorizza l-Uffiċċju sabiex jeżerċita dawk is-setgħat li
jistgħu jiġu eżerċitati mill-Kummissarju tal-Pulizija,
mill-Kummissarju tat-Taxxi jew kull awtorità oħra
pubblika stabbilita bil-liġi.

(4) Il-Ministru jista’, bis-saħħa tal-imsemmija
regolamenti, jordna li dan il-Kodiċi jew xi liġi oħra
jkollhom effett fir-rigward tal-funzjonijiet, setgħat u
operazzjonijiet tal-Uffiċċju u l-uffiċjali u l-persunal
tiegħu jkunu suġġetti għal dawk il-kundizzjonijiet,
eċċezzjonijiet, adattazzjonijiet jew modifiki kif jista’
jiġi speċifikat fl-imsemmija regolamenti.

(5) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta’ dak li
ntqal qabel, il-Ministru jista’ jagħmel regolamenti għal
kull ħaġa li hija inċidentali, konsegwenzjali jew
anċillari għall-affarijiet disposti f’dan l-artikolu.

(6) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu:
 

Kap. 164.

"Kummissarju tal-Pulizija" għandu jkollha l-
istess tifsira kif mogħtija lilha skont l-Att dwar il-
Pulizija;

Kap. 517.
"Kummissarju tat-Taxxa" għandu jkollha l-

istess tifsira kif mogħti lilha fl-Att dwar il-
Kummissarju tat-Taxxi.".
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"Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu l-kliem "it-
tmiem tal-kumpilazzjoni" jinkludu kull tmiem ta’
kumpilazzjoni msemmija fl-artikolu 407 tal-Kodiċi
Kriminali."; 

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (2F) tagħha għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2G) Fejn jiġi stabbilit illi sar reat taħt din l-
Ordinanza minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku kif imsemmi fl-
artikolu 121D tal-Kodiċi Kriminali jew minn persuna li
għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li għandha dik l-
awtorità kif imsemmija f’dak l-artikolu u r-reat sar għall-
benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu, ta’ dak il-
korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta’ din l-
Ordinanza għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel multa li ma taqbiżx
iż-żewġ miljuni u ħames mitt elf euro (€2,500,000):

Iżda meta r-rappreżentanza legali ma tibqax
vestita fl-istess persuna, għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, ir-
rappreżentanza legali għandha tiġi vestita fil-persuna li
tkun qed tokkupa l-kariga minflokha jew f’dik il-persuna
imsemmija f’dak l-artikolu.".

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Ordinanza 
dwar il-
Mediċini 
Perikolużi.
Kap. 101

41. (1) L-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi għandha
tiġi emendata kif ġej:

(a) fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2A) tal-artikolu 22
tagħha, il-kliem "tintemm il-kumpilazzjoni," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "tintemm il-kumpilazzjoni jew fi żmien
sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata
bl-att ta’ akkuża," u fit-tieni proviso tal-paragrafu (b) tas-
subartikolu (2A) tiegħu, il-kliem "fi żmien xahar mill-
imsemmija data." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "mhux
aktar tard mit-30 ta’ April 2015:" u minnufih wara l-imsemmi
tieni proviso għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

"Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu l-kliem
"tintemm il-kumpilazzjoni" jinkludu kull tmiem ta’
kumpilazzjoni msemmija fl-artikolu 407 tal-Kodiċi
Kriminali.";

(b) minnufih wara s-subartikolu (2B) tal-artikolu 22
tagħha għandu jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:

"(2Ċ) Fejn huwa stabbilit illi sar reat taħt din l-
Ordinanza minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku kif imsemmi fl-
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artikolu 112D tal-Kodiċi Kriminali jew minn persuna li
għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li għandha dik l-
awtorità kif imsemmi f’dak l-artikolu u r-reat sar għal
benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu, għal dak il-
korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta’ din l-
Ordinanza għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel multa li ma taqbiżx
iż-żewġ miljuni u ħames mitt elf euro (€2,500,000):

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx
għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet
ta’ dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi
vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha
jew f’dik il-persuna kif imsemmi f’dan l-artikolu."; 

(ċ) fl-artikolu 27 tagħha l-kliem "għoxrin jum"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tletin jum" u l-kliem "dawk
l-għoxrin jum" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "dawk it-
tletin jum". 

Emenda 
konsegwenzjali 
għall-Att dwar 
il-Kummissjoni 
Permanenti 
Kontra l-
Korruzzjoni. 
Kap. 326.

42. Fis-subartikolu (3) tal-artikolu 3 tal-Att dwar il-
Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni minflok il-kliem "is-
subartikolu (2)." għandhom jidħlu l-kliem "is-subartikolu (2):" u
minnufih wara għandu jiżdied il-proviso ġdid li ġej:

"Iżda fejn ikunu għaddew aktar minn għaxar snin mindu
persuna kienet Ministru, Segretarju Parlamentari, Membru tal-
Kamra tad-Deputati, membru ta’ awtorità ta’ gvern lokali jew
uffiċjal pubbliku hija ma tiġix kunsidrata bħala li tkun soġġetta
għall-esklużjoni milli tkun membru tal-Kummissjoni provduta
f’dan is-subartikolu jekk wara li tkun spiċċat minn xi kariga
bħal dik hija tkun serviet bħala Imħallef jew bħala Maġistrat
għal perijodu ta’ mill-inqas ħames snin.".

Emendi 
konsegwenzjali 
għall-Att kontra 
Money 
Laundering.
Kap. 373.

43. (1) L-Att kontra Money Laundering għandu jiġi
emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tal-artikolu 3 tiegħu, il-kliem
"mhux iżjed minn żewġ miljuni u tliet mija u disgħa u għoxrin
elf u tliet mija u tlieta u sebgħin euro u erbgħin ċenteżmu
(€2,329,373.40), jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed
minn erbatax-il sena," għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"mhux iżjed minn żewġ miljuni u ħames mitt elf euro
(€2,500,000), jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed minn
tmintax-il sena,";

(b) fis-subartikolu (2A)(a)(i) tal-artikolu 3 tiegħu, il-
kliem "mhux inqas minn tliet snin iżda mhux iżjed minn

VERŻJONI ELETTRONIKA



A 188

A 188

erbatax-il sena, jew multa ta’ mhux inqas minn tlieta u
għoxrin elf, mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin
ċenteżmu (23,293.73) iżda mhux iżjed minn żewġ miljuni
tliet mija u disgħa u għoxrin elf tliet mija u tlieta u sebgħin
euro u erbgħin ċenteżmu (2,329,373.40)," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux anqas minn erba’ snin iżda mhux
iżjed minn tmintax-il sena, jew multa ta’ mhux anqas minn
ħamsin elf euro (€50,000) u mhux iżjed minn żewġ miljuni u
ħames mitt elf euro (€2,500,000),";

(ċ) fis-subartikolu (2A)(a)(ii) tal-artikolu 3 tiegħu, il-
kliem "mhux inqas minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn disa’
snin, jew multa ta’ mhux inqas minn elfejn tliet mija u disgħa u
għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) iżda mhux
iżjed minn mija u sittax-il elf erba’ mija u tmienja u sittin euro u
sebgħa u sittin ċenteżmu (116,468.67)," għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux inqas minn tnax-il xahar iżda mhux
iżjed minn disa’ snin, jew multa ta’ mhux inqas minn għoxrin
elf euro (€20,000) iżda mhux iżjed minn mitejn u ħamsin elf
euro (€250,000),"; 

(d) fis-subartikolu (2A)(a)(ii)(ii) tal-artikolu 3 tiegħu,
il-kliem "tal-kumpilazzjoni, jitlob" għandhom jiġu sostitwiti bil-
kliem "tal-kumpilazzjoni, jew fi żmien sebat ijiem mid-data li
fiha l-persuna akkużata tkun notifikata bl-att ta’ akkuża, jitlob,";

(e) is-subartikolu (4) tal-artikolu 3 tiegħu għandu jiġi
sostitwit bis-subartikolu ġdid li ġej:

"(4) Fejn ikun stabbilit illi sar reat ta’ money
laundering taħt dan l-Att minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku
kif imsemmi fl-artikolu 121D tal-Kodiċi Kriminali jew
minn persuna li għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li
għandha dik l-awtorità kif imsemmi f’dak l-artikolu u r-
reat sar għall-benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu,
ta’ dak il-korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet
ta’ dan l-Att għandha titqies li għandha r-rappreżentanza
legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel il-piena stabbilita fis-
subartikolu (1):

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx
għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet
ta’ dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi
vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha
jew f’dik il-persuna kif imsemmi f’dan l-artikolu."; 

 (f) l-artikolu 11 tiegħu għandu jiġi emendat kif ġej:
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(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "li tinsab
ħatja ta’ reat rilevanti" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"deskritta fl-ordni"; u

(b) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jitħassar.

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru. 248 tal-10 ta’
Marzu, 2015.

ANĠLU FARRUGIA
Speaker

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati
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