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MALTA

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

Seduta tat-22 ta' April, 2015
Numru. 194/2015

Il-Pulizija
(Spettur Robert Said Sarreo)
vs
Gilbert Magri

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet miġjuba kontra Gilbert Magri, detentur
tal-karta tal-identita bin-numru 535775M fejn ġie akkużat talli
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1. nhar it-8 ta' Jannar 2015, għal ħabta ta' l-10:00pm ġewwa Triq il-Mina
Tax-Xatt, Isla, volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq ħwejjeġ
ħaddiehor, mobbli jew immobli, u ċioe' ħsara fuq vettura tat-tip Peugeot
bin-numru tar-reġistrazzjoni DAV-935, liema ħsarat huma ta' aktar minn
mintejn u ħamsin Euro (250) żzda anqas minn elfejn u ħames mitt Euro
(2,500), għad-detriment ta' Cherese Azzopardi miżżewġa Calleja u/jew
persuna/i oħra, u dan bi ksur tal-artikolu 325 (1) (b) tal-Kap 9 tal-Liġijiet
ta' Malta,
2. U aktar talli fl-istess data, lok, ħin u ċirkostanzi, għamel inġurja jew
theddid mhux imsemmi band'oħra fil-Kodiċi Kriminali jew, jekk kien
ipprovokat, ingurja, b'mod li ħareġ barra mill-limiti tal-provokazzjoni lil
Cherese Azzopardi miżżewġa Calleja, u/jew persuni oħra, u dan bi ksur
ta' l-artikoli 339 (1)(e) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta' Malta,
3. U aktar talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkustanzi volontarjament kiser
il-bon ordni u l-paċi pubblika b'għajjat u ġlied, u dan bi ksur tal-artikoli
338 (dd) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Il-Qorti hija mitluba sabiex barra milli tapplika il-piena skond il-liġi,
tapplika wkoll l-artikoli 383, 384 u 385 tal Kap 9 tal-liġijiet ta' Malta
għas-sigurta ta' din il-persuna/i hawn fuq indikata.

Il-Qorti hija mitluba li toħroġ ordni ta' protezzjoni ai termini tal-artiklu
412 (C) tal-Kap 9 tal-liġijiet ta’ Malta, kemm waqt il-mori tal-kawża kif
ukoll f'każ ta' ħtija ma kull piena li l-Qorti jidrilha xierqa.
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Il-Qorti hija mitluba sabiex f'każ ta' ħtija tikkundanna lill-akkużat
għall-ħlas ta' spejjes li jkollhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' esperti jew periti
fil-proċeduri hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 533 tal-Kapitlu 9 talliġijiet ta' Malta.

Rat li l-Uffiċjal Prosekutur ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament
matul is-seduta tat-22 t’April 2015.

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

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi
tal-ammissjoni tiegħu fis-sens li jekk itenni l-ammissjoni tiegħu huwa
kien ser jiġi misjub ħati u l-Qorti tgħaddi biex timponi l-piena spettanti
skont il-Liġi li tista tkun waħda ta’ priġunerija jew xi piena oħra
stabbilita bil-Liġi. Wara li tagħtu ftit taż-żmien sabiex jiddeċiedi jekk
hux sejjer jerġa lura mill-ammissjoni reġistrata minnu l-imputat wieġeb
li huwa inkondizzjonatament ħati.
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Il-Qorti

fid-dawl

tal-ammissjoni

inkondizzjonata

tal-imputat

ma

għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssibu ħati;

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

Semgħet lill-Cherese Azzopardi miżżewġa Calleja tixhed bil-ġurament u
tgħid li hija kellha relazzjoni tal-imputat u li wara dan l-inċident hija
kien għad ma kellhiex stima ta’ kemm kienet il-ħsara totali fil-vettura
tagħha – iżda l-imputat kien xtralha karozza ġdida.
Sema’ wkoll lill-istess parte civile tiddikjara li kienet qed taħfer lillimputat u tirrinunzja l-azzjoni kriminali safejn rinunzjabbli.
Semgħet lill-Uffiċjal Prosekutur jiddikjara illi l-imputat ikkoopera malPulizija fl-istadju investigattiv, illi f’dal każ kien hemm l-estremi talprovokazzjoni li jistgħu iwaslu għal diminuzzjoni fil-piena infliġġenda,
illi f'dan il-każ l-imputat irreġistra ammissjoni bikrija u l-Pulizija ma
kienetx qed tinsisti għal imposizzjoni ta’ piena karċerarja f’dan il-każ.

GĦALDAQSTANT

Pagna 4 minn 6
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Il-Qorti

fid-dawl

tal-fatt

li

l-imputat

irreġistra

ammissjoni

inkondizzjonata għall-imputazzjonijiet kollha kontestati lilu, wara li rat
l-Artikolu 325(1)(b), 338(dd) u 339(1)(e) tal-Kodiċi Kriminali qiegħda ssib
lil imputat Gilbert Magri ħati tal-imputazzjonijiet kollha kontestati lilu u
fid-dawl tal-fattispeċi tal-każ nonche' taċ-ċirkostanzi inkluża x-xorta tarreat u l-karattru tal-ħati, hija tal-fehma li ma jkunx spedjenti li twaħħal
piena u għalhekk qiegħda ai termini tal-Artikolu 22 tal-Kapitolu 446 talLiġijiet ta' Malta tagħmel ordni li permezz tagħha tillibera lil ħati bilkundizzjoni li ma jagħmel ebda reat ieħor matul il-perjodu ta' sitt xhur
mid-data ta' din l-ordni.
Ai termini tal-Artikolu 22(3) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, ilQorti tiddikjara li għamlet din l-ordni għal liberazzjoni kondizzjonata
wara li fehmet li l-ħati li jekk matul il-perjodu ta' liberazzjoni
kondizzjonata huwa jikkommetti xi reat ieħor huwa jkun jista' jingħata
s-sentenza għar-reat oriġinali.
Inoltre stante li ma kienx hemm esperti jew periti nominati il-Qorti
tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tat-talba għall-ħlas tal-ispejjeż
peritali ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali.
Stante li jirriżulta li l-parte civile u l-imputat jinsabu f’relazzjoni stabbli
tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tat-talba għall-ħruġ tal-ordni taħt
l-Artikolu 383 jew 412Ċ tal-Kodiċi Kriminali.
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Mogħtija illum, it-22 t’April 2015 fil-Bini tal-Qrati tal-Ġustizzja,
Valletta.

< Sentenza Finali >
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