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Illum: 15 ta’ Frar 2021

Il-Pulizija
(Spettur Shawn Pawney)
vs
Omissis

Il-Qorti,
Wara li rat l-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront tal-imputat Omissis;
Akkużat talli nhar it-12 ta’ Frar 2021 bejn it-tlieta ta’ wara nofsinhar u l-għaxra ta’
filgħaxija ġewwa Ħal Qormi:
1. Biegħ, trasferixxa jew ikkunsinna taħt titolu li jkun, xi munizzjon lillpersuna li ma hiex liċenzjata skont il-Kapitolu 480 tal-Liġijiet ta’ Malta;
2. Biegħ, trasferixxa jew ikkunsinna taħt titolu li jkun, xi munizzjon jew żamm
jew espona għall-bejgħ jew xort’oħra xi munizzjon mingħajr ma kellu
liċenzja jew permess tal-Kummissarju.
Rat l-atti kollha tal-każ u d-dokumenti eżebiti;
Semgħet lill-imputat jirreġistra ammissjoni għall-imputazzjonijiet miġjuba kontra
tiegħu, liema ammissjoni ġiet ikkonfermata mill-istess imputat wara li l-Qorti a

tenur tal-Artikolu 453(1) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, avżatu bilkonsegwenzi legali ta’ dik l-ammissjoni u kkonċedietlu żmien biżżejjed biex jerġa’
jikkonsidra t-tweġiba tiegħu u jerġa lura minnha.
Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet dwar il-piena.
Ikkunsidrat:
Illi fid-dawl tal-ammissjoni tal-imputat għall-imputazzjonijiet miġjuba kontra
tiegħu, il-Qorti ma tistax ħlief issibu ħati tal-istess imputazzjonijiet.
Għall-fini ta’ piena, il-Qorti qed tqis in-natura tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra
l-imputat, l-ammont minimu ta’ munizzjon mertu tal-bejgħ in kwistjoni, kif ukoll
illi l-imputat ikkopera bis-sħiħ mal-pulizija waqt l-investigazzjonijiet taghha. Qed
tqis ukoll l-ammissjoni bikrija tal-imputat f’dawn il-proċeduri u illi l-Prosekuzzjoni
mhijiex tinsisti fuq piena ta’ priġunerija effettiva.
Konklużjoni
Għal dawn il-motivi, il-Qorti wara li rat l-Artikoli 17 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta kif ukoll l-Artikoli 19, 20(1), 51(3) u (4) tal-Kapitolu 480 tal-Liġijiet ta’
Malta, fuq ammissjoni, qed issib lill-imputat Omissis ħati tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontra tiegħu u tikkundannah għall-piena ta’ disa’ (9) xhur priġunerija li
bl-applikazzjoni tal-Artikolu 28A tal-Kapitolu 9, qed tiġi sospiża għall-perjodu ta’
sena mil-lum.
Il-Qorti spjegat lill-ħati bi kliem ċar u sempliċi l-konsegwenzi skont il-liġi kemm
il-darba huwa jikkommetti reat ieħor punibbli bi priġunerija waqt il-perjodu
operattiv tas-sentenza sospiża.
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