Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tad-19 ta' Mejju, 2010
Numru. 913/2006

Il-Pulizija
(Sp Jesmond Borg)
vs
Josef Grech, iben Felix, imwieled Pieta’ fis-6 ta’ Awwissu,
1975, Karta ta’ l-Identita numru 463775(M)

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat:
a.
talli fil-waqt li kien fi Triq Għajn Dwieli, Għajn Dwieli,
Raħal Ġdid, fl-1 ta’ Ġunju, 2006 għal ħabta tas-2.15 p.m.,
dolozament bil-ħsieb li jikkaġuna ferita ta’ natura gravi fuq
il-persuna ta’ Calcedonio Formosa mill-Gudja, wera dan ilħsieb b’atti esterni u ta bidu għall-esekuzzjoni ta’ dan iddelitt, billi saq vettura ta’ l-għamla Mazda 323, bin-numru
tar-reġistrazzjoni KAS 702, fid-direzzjoni tiegħu, liema
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delitt ma ġiex esegwit minħabba xi ħaġa aċċidentali jew
indipendenti mill-volonta’ tiegħu;
b.
talli fl-1 ta’ Ġunju, 2006 għal ħabta tas-2.15 p.m., filwaqt li kien fi Triq Għajn Dwieli, Għjan Dwieli, Raħal Ġdid,
saq il-vettura ta’ l-għamla Mazda 323, bin-numru tarreġistrazzjoni KAS 702, b’manjiera perikoluża u b’veloċita’
eċċessiva;
c.
talli fl-istess data, lok u ċirkostanżi, wara li ġie
pprovokat, inġurja lil Calcedonio Formosa mill-Gudja,
b’mod li joħroġ barra mill-limiti tal-provokazzjoni;
d.
talli fl-istess data, lok u ċirkostanżi stieden għallġlied lil Calcedonio Formosa mill-Gudja;
e.
talli fl-istess data, ħin u lok ħebb kontra l-persuna ta’
Calcedonio Formosa sabiex jinġurja jew jagħmel ħsara lillistess;
f.
talli fl-istess data, ħin u lok inġurja jew hedded lil
Calcedonio Formosa li kien ser iġib sikkina għalih;
g.
talli fl-istess data, ħin u lok qal fil-pubbliku kliem
oxen u indeċenti;
h.
talli fl-sitess data, ħin u lok volontarjament kiser ilbon ordni u il-kwiet tal-pubbliku.
i.
Talli fl-istess ċirkostanżi sar reċidiv b’diversi
sentenżi mogħtija mill-Qrati ta’ Malta li saru definittivi.
Il-Qorti ġiet mitluba li tissospendi l-liċenzja tas-sewqan ta’
Josef Grech.
Il-Qorti ġiet mitluba li tapplika l-artikolu 383 tal-Kodiċi
Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tad-19 ta’ Mejju, 2010 fejn
Calcedonio Formosa ħafer lill-imputat u irrinunzja għallazzjoni Kriminali.
Rat il-verbal tas-seduta tad-19 ta’ Mejju, 2010 fejn ilpartijiet iddikjaraw li s-sewqan ta’ l-imputat kien negliġenti
u ma kien hemm ebda veloċita’ min-naħa tiegħu.
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Rat il-verbal tas-seduta tad-19 ta’ Mejju, 2010 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 49, 50, 41, 214, 216,
338(bb)(dd) u 339(1)(d)(e) tal-Kodiċi Kriminali u l-artikolu
15(1)(2) tal-Kapitolu 65 tal-Liġijiet ta’ Malta. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt ilprovvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett
snin mil-lum. Minbarra dan, tikkundannah għal ħlas ta’
multa ta’ €250. Fiċ-ċirkostanżi ta’ dan il-każ mhemmx lok
għas-sopensjoni tal-liċenzja ta’ l-imputat jew għallapplikazzjoni tal-artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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