Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT
AARON BUGEJA

Seduta tas-16 ta' Dicembru, 2014
Numru. 1124/2014

Il-Pulizija
(Spettur Jonathan Ransley)
vs
Gerald Micallef

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjonijiet fil-konfront ta’ Gerald Micallef detentur
tal-karta tal-identita bin-numru 79253M fejn ġie mixli talli fis-7 ta’
Pagna 1 minn 4
Qrati tal-Gustizzja
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Novembru 2013 għall-ħabta tal-11:00 fi Triq Sant’Elena, Sliema,
volontarjament għamel ħsara fuq tabella tas-sinjali tat-traffiku u lillbankina fejn kienet imwaħla tabella, liema ħsara tammonta għall-valur
ta’ ħamsin euro għad-dannu tal-Kunsill Lokali ta’ Sliema u dan bi ksur
tal-Artikolu 325(1)(c) tal-Kodiċi Kriminali.

Rat li matul is-seduta tal-15 Diċembru 2014 l-Uffiċjal Prosekutur
ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament tiegħu u matul il-kors tależami tal-imputat skont l-Artikoli 392 u 370(4) tal-Kodiċi Kriminali listess imputat wieġeb li ma kellux oġġezzjoni li l-każ tiegħu jigi trattat bi
proċedura sommarja;

Rat il-kunsens tal-Avukat Ġenerali a fol 19 li permezz tiegħu iddikjara li
kien qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu sabiex dan il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja;

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi Kriminali, l-imputat, tenna li huwa ħati tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontra tiegħu.

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi
tal-ammissjoni tiegħu u wara li tagħtu ftit taż-żmien sabiex jiddeċiedi
Pagna 2 minn 4
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jekk hux sejjer jerġa lura minnha, l-imputat wieġeb li huwa ħati talimputazzjoni miġjuba kontra tiegħu;

Il-Qorti

fid-dawl

tal-ammissjoni

inkondizzjonata

tal-imputat

ma

għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssibu ħati tal-imputazzjoni miġjuba
kontra tiegħu;

Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali kollha, inkluż il-fedina
penali tal-imputat;

Semgħet lill-partijiet jittrattaw dwar il-piena.

GĦALDAQSTANT : -

Wara li rat l-Artikolu 325(1)(c) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta filwaqt
li ssib lill-imputat ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontih u peress li fiċċirkostanzi tal-każ tqis li ma jkunx spedjenti li tingħata piena, wara li rat
l-Artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta il-Qorti qegħda
tagħmel ordni li permezz tagħha tillibera lill-imputat bil-kundizzjoni li
ma jagħmilx reat ieħor fi zmien sena millum u dan wara li ai termini talPagna 3 minn 4
Qrati tal-Gustizzja
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Artikolu 22(3) tal-istess Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta spjegat bi
kliem ċar u li jinftiehem lill-imputat bl-import ta’ din is-sentenza u lkonsegwenzi li huwa jkollu jaffaċċa fil-każ li fil-perjodu hawn fuq
imsemmi huwa jikkommetti reat ieħor fis-sens li f’dak il-każ huwa jkun
jista’ jingħata s-sentenza għar-reat oriġinali.

Inoltre ai termini tal-

Artikolu 24 tal-istess Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta il-Qorti qegħda
tagħmel ordni li permezz tagħha tobbliga lill-ħati sabiex iħallas issomma ta’ ħamsin euro (€50) rappreżentanti d-danni minnu kaġunati
lill-Kunsill Lokali ta’ Sliema fi żmien ġimgħa millum.
Mogħtija illum il-15 ta’ Diċembru 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja,
Valletta.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------

Pagna 4 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

