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MALTA

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

Seduta tat-28 ta' Ottubru, 2011
Numru. 1193/2011

Il-Pulizija
(Sp Frankie Sammut)
vs
Gilbert Agius, iben Joseph, imwieled Pieta’ fit-3 ta’ Ġunju,
1976, Karta ta’ l-Identita numru 488776(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’dawn il-Gżejjer, fis-27
ta’ Ottubru, 2011, u matul ix-xhur ta’ qabel din id-data,
b’diversi atti magħmulin, ukoll jekk fi żminijiet differenti, u li
jiksru l-istess dispozizzjonijiet tal-liġi, u li ġew magħmula
b’risoluzzjoni waħda:
1.
fl-24 ta’ Ottubru, 2011, waqt li kien f’Bormla għal
ħabta tas-sitta u kwart ta’ fil-għaxija, volontarjament
ħassar, għamel ħsara, jew għarraq ħwejjeġ ħaddieħor,
mobbli jew immobbli, u cioe’ il-vettura bin-numru tarreġistrazzjoni GBM 307, liema ħsara tammonta għal aktar
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minn €116.57 imma ma teċċedix €1164.69 għad-dannu ta’
Anthony Bonello minn Bormla;
2.
fis-27 ta’ Ottubru, 2011, waqt li kien f’Bormla għal
ħabta tad-disgħa ta’ fil-għaxija, volontarjament ħassar,
għamel ħsara, jew għarraq ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew
immobbli, u cioe’ il-vettura bin-numru tar-reġistrazzjoni
GBM 307, liema ħsara tammonta għal aktar minn €116.57
imma ma teċċedix €1164.69 għad-dannu ta’ l-istess
Anthony Bonello minn Bormla;

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 tat-28 ta’ Ottubru, 2011 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Rat il-verbal tas-seduta tal-31 ta’ Ottbubru, 2011 fejn ilQorti ġiet infurmata li l-imputat ħallas l-ispejjeż kollha talħsara li hu kien għamel.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikolu 325(1))(b) tal-Kodiċi Kriminali.
Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda wara li rat lartikolu 7 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta tordna l-ħruġ
ta’ Probation Order kontra l-imputat għal perjodu ta’ tlett
snin mil-lum.
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