Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali

Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Il-Pulizija
(Spettur Kylie Borg)
vs
Vincent Axisa

Il-Qorti rat l-imputazzjoni miġjuba kontra Vincent Axisa li
għandu l-karta tal-identita bin-numri 167283M li permezz tagħha
huwa ġie akkużat talli nhar id-9 t’Ottubru 2014 għall-ħabta tal10:00 f’Ħal-Qormi:

1. Inġurja jew hedded jew għamel offiża fuq Malcolm James
Gilford u Jonathan Compagno, persuni inkarigati skont ilLiġi minn servizz pubbliku waqt li kienu qegħdin jagħmlu
dan is-servizz jew minħabba li kienu qegħdin jagħmlu dan
is-servizz jew bil-ħsieb li jbeżżgħuhom jew li jinfluwixxu
fuqhom kontra l-Liġi fl-eżekuzzjoni ta’ dak is-servizz;
2. U talli fl-istess data, hin, lok u ċirkostanzi volontarjament
kiser il-bonordni u l-paċi pubblika.

Rat li matul is-seduta tas-16 ta’ Diċembru 2015 l-Uffiċjal
Prosekutur ikkonfermat l-imputazzjonijiet bil-ġurament u matul ilkors tal-eżami tal-imputat skont l-Artikoli 392 u 370(4) tal-Kodiċi
Kriminali l-istess imputat wieġeb li ma kellux oġġezzjoni li l-każ
jigi trattat bi proċedura sommarja;

Rat il-kunsens tal-Avukat Ġenerali a fol 13 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)
tal-Kodiċi Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-Avukat
Noel Bianco tenna li ma kienx ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba
kontrih.

Rat id-dokumenti prodotti,

Rat li matul is-seduta tat-2 ta’ Marzu 2016 l-imputat, debitament
assistit mill-Avukat Noel Bianco tenna li huwa ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontrih.

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward ilkonsegwenzi tal-ammissjoni tiegħu inkluż li minħabba n-natura
tar-reat il-Qorti setgħet tgħaddi biex issibu ħati u tikkonudannah

għal piena li tista’ tkun anke waħda karċerarja. Il-Qorti, wara li
tagħtu ftit taż-żmien sabiex anke jikkonsulta mal-Avukat Difensur
u jiddeċiedi jekk hux sejjer jerġa lura minnha, semgħa lill-imputat
ittenni li huwa ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontrih.

Il-Qorti fid-dawl tal-ammissjoni inkondizzjonata imtennija millimputat ma għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssibu ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontrih.

Semgħet lill-parte civile G 701 Malcolm James Gilford u G688
Jonathan Compagno jiddikjaraw li sa fejn huwa possibbli huma
kienu qegħdin jirrinunzjaw għall-azzjoni krminali u kif ukoll
kienu qegħdin jirtiraw il-kwerela kontra l-imputat u dan
minħabba li kienu qegħdin jaħfru lill-istess imputat.

Għall-kull buon fini l-imputat aċċetta tali rinunzja.

Ikkunsidrat : -

In
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imputazzjonijiet miġjuba kontrih kif speċifikati aktar ‘il fuq, ilQorti ma għandhiex alternattiva għajr li ssib lil imputat ħati talimputazzjonijiet kontestati lilu.

DECIDE
Li qegħda ssib lil Vincent Axisa, fuq l-ammissjoni tiegħu stess,
ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu u wara li rat lArtikoli 95 u 338(dd) tal-Kodiċi Kriminali il-Qorti, wara li qieset ilfedina penali netta, l-apoloġija tal-imputat fil-Qorti u bil-miftuħ, irrinunzja tal-azzjoni penali da parti tal-parte civile kif ukoll dan ma
kienx każ li jinvolvi vjolenza fiżika, il-Qorti hija tal-fehma li
jissussistu ċ-ċirkostanzi meħtieġa u msemmija fl-Artikolu 7(1) u 22
tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, u għalhekk qegħda tillibera
lill-ħati bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sena
millum filwaqt li fil-kontemp tikkundannah ukoll għal multa ta’
tminn mitt euro (€800) li għandha titħallas permezz ta’ rati mensili
suċċessivi u ininterrotti ta’ ħamsin euro (€50) fix-xahar. Inoltre
wara li rat l-Artikolu 383 tal-Kodiċi Kriminali turbot lil ħati taħt
obbligazzjoni tiegħu innifsu għal perjodu ta’ sena millum taħt
penali t’elf euro (€1000).

Mogħtija illum it-2 ta’ Marzu, 2016 fil-Bini tal-Qrati talĠustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja.

