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Illum, 13 ta' novembru, 2000
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni kontra l-imputat 1. talli fis-17 ta' april, 2000 għal ħabta tal-5.00 p.m. fil-Floriana, ikkometta serq ta' ġakketta talġilda minn Jeep, bin-numru tar-reġistrazzjoni AAI 245,
tal-marka Suzuki Samurai, għad-dannu ta' Richard Camilleri minn San Ġiljan, liema serq hu
aggravat bix-xorta tal-ħaġa misruqa;
2. talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi saq vettura bin-numru tar-reġistrazzjoni KAL 735, tal-marka Skoda, mingħajr ma kellhu liċenzja tas-sewqan
mill-Kummissarju tal-Pulizija jew mingħajr liċenzja speċifikata għal imsemmija vettura;
3. talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi saq l-imsemmija vettura meta ma kienx kopert
b'polza tas-sigurta jew ġaranżija dwar ir-riskju ta' terżi persuni;
4. talli b'hekk sar reċidiv b'sentenżi li saru definittivi mogħtija mill-Qorti tal-Appell fis-17 ta' frar,
1997 u fis-7 ta' jannar, 1998 u talli kiser il-provvedimenti
tal-artikolu 9, Kapitolu 152 tal-Liġijiet ta' Malta mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-5 ta'
ġunju, 1997 u fid-29 ta' frar, 2000;
Il-Qorti ġiet mitluba li barra l-piena stabbilita tordna li l-imsemmi Charles Sciberras jiġi
skwalifikat milli jkollu jew jottjeni kull liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' żmien skond il-Liġi.
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-13 ta' novembru, 2000 fejn il-parte civile, stante pagament, iddikjarat
li m'għandhiex aktar interess fil-kawża.
Rat il-verbal tas-seduta tat-13 ta' novembru, 2000 fejn l-imputat ammetta
l-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 261(g),
271(g), 281(a), 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali, l-artikolu 15(1)(a)(3) tal-Kapitolu 65 tal-Liġijiet ta'
Malta, ir-Regolament 50 tar-Regolamenti tat-Traffiku u l-artikolu 3 tal-Kapitolu 104 tal-Liġijiet ta' Malta u tikkundannah għal ħlas ta'
multa ta' ħames mitt lira maltin (Lm500). Inoltre, tissospendi kwalunkwe liċenzja tas-sewqan
favur l-imputat jew tinibih milli jottjeni kwalunkwe liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' sena millum.

