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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Frar, 2007
Numru. 890/2005

Il-Pulizija
(Sp Alfred Mallia)
vs
Roderick Borg, iben Paul, imwieled Pieta’ fid-9 ta’ awissu,
1985

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat –
talli fit-2 ta’ ottubru, 2005 għal ħabta tal-5.30 p.m. ġewwa
Marsaskala ħebb għal Amanda Debono, ta’ tmintax ilsena, minn Marsaskala u ikkaġunalha ġrieħi ta’ natura
gravi skond ma ċċertifika Dr. Yves Muscat Baron M.D.,
mill-Isptar San Luqa, u an kollu sar fuq mara tqila bilkosegwenza li ġġiegħla teħles qabel iż-żmien.
Il-Qorti ġiet mitluba li tapplika l-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminali għas-sigurta ta’ Amanda Debono u tal-familja
tagħha.
Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tal-1 ta’ marzu, 2006 fejn
iddikjara li wara li ra l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat
u billi jidhirlu li tista’ tinsab ħtija kontra l-imputat taħt dak li
hemm maħsub –
a.
fl-artikoli 214 u 216 tal-Kodiċi Kriminali;
b.
fl-artikoli 383 u 384 tal-Kodiċi Kriminali;
ċ. fl-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali;
bagħat lura l-atti lil din il-Qorti sabiex tiddeċidi fuq l-akkuża
ta’ din il-ħtija barra kull ċirkostanża oħra.
Rat il-verbal tas-seduta tat-13 ta’ lulju, 2006 fejn l-imputat
ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi,
Rat il-verbal tas-seduta tas-16 ta’ frar, 2007 fejn l-imputat
ammetta l-akkuża miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkuża miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 214 u 216 tal-Kodiċi Kriminali
u tikkundannah għal piena ta’ sentejn priġunerija. Rat lartikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali u tordna li tali piena ma
sseħħ ħlief jekk l-imputat jikkometti reat ieħor li għalih
hemm il-piena tal-priġunerija fi żmien erba’ snin mil-lum.
Fiċ-ċirkostanżi ta’ dan il-każ mhemmx lok għallaaplikazzjoni tal-artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali. Rat lartikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali u tordna lill-imputat li
jħallas is-somma ta’ Lm249.25 spejjeż inkorsi fil-ħatra ta’
periti.

< Sentenza Finali >
Pagna 2 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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---------------------------------TMIEM---------------------------------

Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

