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PP lwn. Malaya ALAM ŞAH HJ MOHAMAD YÜKSEK MAHKEMESİ, KUANTAN AB KARIM AB RAHMAN PK (CEZA İTİrAZ NO: 42H-4-3-2013) 25 MART 2014 Katılımcılar, Grup Soygunu Suçundan Ceza Kanunu'nun (Yasa) 3 395. Katılımcılar, dört kişiyle birlikte hala yakalanamadılar, gece kurbanın evine girdiler. Bunlardan biri kurbanı
bıçakla kurtarırken, diğeri kurban ve eşine ait değerli eşyaların dolabını ve ambarını söktü. Soruşturma sonucunda, katılımcılar tutuklandı. Duruşma sırasında sanık, mahkeme hakiminin ('HMS') sanığın kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında kendisini savunmaya çağırması sonrasında suçunu kabul etti. HMS HMS böylece onu 13 yıl
hapis ve iki felç cezasına çarptırdı. Tatminsiz kovuşturma, (i) verilen cezaların ticari olmayan ve uygun olduğu gerekçesiyle sanıklara verilen cezalara itiraz etti; ve (ii) HMS, cezada ilgili faktörleri dikkate almayacaktır. Karar (temyiz kararı; 16 yıl beş darbeye mahkûm):(1) Cezaya müdahale etmeden önce, mahkeme, temyiz yetkisini
uygulayan, davanın gerçek ve koşullarına dayanarak, ast mahkeme tarafından verilen cezanın yasadışı mı yoksa çok aşırı veya yetersiz mi olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Cezanın değerlendirilmesinde en önemli husus kamu yararı sorunudur. Bu durumda, HMS daha az kamu yararı sorunu dikkate ve bu nedenle khilaf vardır.
(puan 10 ve 13) (2) Grup soygunu bu ülkede mal kaybı ve cesedin güvenliğini içeren ciddi bir suçtur. Mahkemeler, binaların grup soygunu vakalarının sayısında ki artışa karşı adli bildirimde bulunmaktadır. Bu nedenle ceza, başkalarına ders vermek için caydırıcı olmalıdır. Ağır cezalar veya uzun hapis cezaları halka adalet verecek. Aynı
zamanda, benzer suçlar işlemek isteyenlerin anısını da uyaracak. (puan 14-16) (3) Sanığın, özellikle Kanunun 394/397 maddesi uyarınca bedensel zarara yol açan, Kanunun 392/395 inci maddesi uyarınca ağır bedensel zarara neden olan geçmiş suçlarla ilgili sayısız kaydı ve 1952 sayılı Tehlikeli Uyuşturucu Kanununun 15 (1) ve 12 (2)
numaralı bendi kapsamındaki suçlar bulunmaktadır. Bu suçların her birinde, katılımcılar ömür boyu hapis ve sos cezasına çarptırıldılar. Yanıtlayanlar için referans faktörleri ve bunların uzlaşmazlık faktörleri, katılımcılar için bir ders olarak ağır cezalar verirken buna göre göz önünde bulundurulmalıdır ve Diğer. (puan 20 ve 21) (4) Sanığa
verilen ceza, mağdurun uğradığı maddi bozukluk ve mal kaybına uygun olarak verilir. Katılımcılar bir bıçak bağışladı ve kurbanı tehdit ve kayıp mal miktarı tutarında olduğundan, katılımcıların hafif ceza ile tedavi edilmemelidir. Mahkeme bu nedenle cezaları belirsiz ve yetersiz buldu. Ceza 16 yıl hapis ve beş felç oldu. (paragraf 22 ve 23)
Belirtilen davalar: Abdul Rahman İbrahim v. Başsavcı Johor (1938) 1 LNS 3 HC (bahsedilen) Cumhuriyet Savcı Yardımcısı v. Isaac Elion (1949) 1 LNS 17 HC (bahsedilen) Ong Lai Kim ve Ord vs PP (1991) 2 CLJ 1568; 3 CLJ (Rep) 376 HC (söz konusu) PP v. Darmalingam R Kandiah (1988) 1 CLJ 840; 2 CLJ (Rep) 227 HC (bahsedilen)
PP v. Loo Choon Fatt (1976) 1 LNS 102 HC (bahsedilen) PP v. Rajandran CLJ (Rep) 717 HC (Associated) R v. Ball (1951) 35 Cr App R 164 (bahsedilen) Radin İbrahim Gusti Yassar vs PP (1988) 1 LNS 73 HC (bahsedilen) Reg v. Smith (1978) 67 Cr App R 211 (bahsedilen) Söz Konusu Yasası: Tehlikeli Uyuşturucu Yasası 1952, s. 12
(2), 15 (1)a) Ceza Kanunu, s. 392, 394, 395, 457, 457 Avukat : TPR (Temyiz Oturum Mahkemesi, Kuantan; Ceza Davası No. 62-2-01-2012 raporları S Barathi raporları: Görürsek, yeni tutuklamalar üst düzey polis memurları içeren yapılır, sadece şartveya devlet düzeyinde değil, aynı zamanda Bukit Aman düzeyinde. Eğer üyeler ve
subaylar olsaydı, biz bir soruşturma kağıt açmak için tereddüt olmaz - Johor Polis Şefi Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay bir kukla içerik 2020 © BH, New Straits Times Press (M) Bhd. Part Media Prima Group 2020 © BH, New Straits Times Press (M) Bhd. Media Prima Grubu polis memurları nın parçası jay Sessions mahkemede suçlanan
beş erkek arasında müfettişler dizilmiş, bir sınıf-mahkumiyet kadın eylem karşı suçlamalarla , Bu ayın başlarında. Müfettiş Mohamad Shahrul Izuairi İbrahim, 38; Nick Abdul Azim, Nick Borahaganuddin, 24, ve Van zakaria zaidi, 29, sırasıyla, diners vardır; Mohamad zulhairi Kamaruddin, 19; Ancak işsiz adam 39 yaşındaki Kamarubeisham
Abdullah, hakkındaki suçlamaların Yargıç Norsila Kamaruddin tarafından ortaklaşa okunması sonrasında suçsuz olduğunu iddia etti. Suçlamalara göre, iddiaya göre Bir kadın, U.S. boyalı Chai Ebu Bakar Abdullah, 21, ve RM700 değerinde nakit soydular, çok markalı cep telefonları altı tür, iki saat ve kadına ait bir dizüstü bilgisayar. Söz
gülün Sri Jempac, Jalan Persiaran Indera, Puchong, Selangor' daki bir evde 3 Mart' ta saat 03. Ceza Kanunu'nun 395. Bu arada, Mohamad Shahrul Izuari ve Mohamad zulhairi de çalıntı mal, dizüstü bilgisayar ve plaj olayları ve kurbanları bulundurmak başka suçlamalarla suçlandı. Tüm suçların Malezya Kraliyet Polis Kolordusu (PDRM)
Lotus, Taman Keramat, Wangsa Maju, Kuala Lumpur'un yanı sıra Shah Maju, Jalan Bunga Tanjung, Taman Putra, Ampang, Selang restoranlarında 16:30 ile 19:00, 5 Mart tarihleri arasında işlendiği iddia ediliyor. Bu suçtan ötürü, Ceza Kanunu'nun 412. Daha önce, Savcı Yardımcısı Asyraf Aşiari Kamaruzzaman tüm sanıklar için arama
emri vermemekle birlikte, kefalete izin verilmesi halinde ek şartlar için mahkemeye başvurmuştu. Ancak, avukat Mohd Redzuan Mohamed Yusoff, tüm sanıkları temsil eden, rm5,000 rm8,000 aralığında grup çekimleri için bir garantör ve rm3,000 hakkında garanti ler arasında kefalet için başvurdu rm3,000 hakkında suç çalıntı mal
bulundurma ile ilgili. Mahkeme daha sonra sanık Mohamad Shahrul Izuari ve Mohamad Sulhairi'nin başka bir sanığın kefiliyle 10 bin rm10 bin ihracinden kurtulmasına izin verdi. Buna ek olarak mahkeme, sanığın dava tamamlanmadan pasaportunu mahkemeye teslim etmesine karar verdi ve bir ay sonra en yakın polis karakoluna bildirdi
ve sanığı önümüzdeki yıl davayı yeniden açıklamak ünü açtı. Ahmad Faizan iki soygun suçundan suçlu bulunduktan sonra 10 yıl ve altı suçtan hapse atıldı. KUALA LUMPUR - Padah çiftin kardeşlerine karşı bir çete soygunu, bir adam bugün Kuala Terengan Mahkemesi'nde 10 yıl ve altı grev cezasına çarptırıldı. Karar, sanık 27 yaşındaki
Ahmad Faizal Ali Hayr'ın, Ceza Kanunu'nun çete soygunundan ceza kanununun 395. İlk suçlamaya dayanarak, 24 Mayıs 2017 günü saat 16:45 sularında Bezut'taki bir kereste fabrikasında başka bir adamı soyarak başka bir adamı soyarak, başka bir adamı soyarak, 2.300 ruble nakit para ve Ron Sokag Jie'nin 29. İkinci suçlamada, iddiaya
göre nakit RM81 ve başka bir telefon soydu. Başka bir kurban, 32 yaşındaki Sok Lian Guy, aynı yerde, saat ve tarihte. Azman Azman Zanlı, suçların her biri için 10 yıl üç yıl hapis cezasına çarptırılmışve aynı zamanda hapis cezasına çarptırılmıştı. İddianame cumhuriyet savcı yardımcısı Syazwani zawawi tarafından gerçekleştirilirken,
sanık Alias İbrahim ve Ko Ahmad Nizam Mohamed'in avukatları tarafından temsil edildi. Daha önce, 27 Haziran 2017'deki aynı oturumda suçunu kabul eden sanığın bir meslektaşı altı yıl hapis ve üç felç cezasına çarptırılmıştı. PageNext Page, zamri bugün iki yıl önce diğer iki bağımsızla birlikte silahlı bir bıçakla çete soygunundan suçlu
bulundu. KUALA LUMPUR - Bir Kuala Terengan mahkeme bugün o silahlı bir bıçakla 250 ringgit satıcıları soymaktan suçlu bulundu sonra hapis ve dört darbeler dokuz yıl karşı karşıya bir adam emretti. Kararı veren Yargıç Wang Azima Yaaqob da, 9 Nisan 2018'de tutuklanmasından bu yana gözaltında tutulan 37 yaşındaki zamri Avang
için hapis cezası verdi. İddiaya göre, 13 Temmuz 2017 günü saat 03.30 sularında, 13 Temmuz 2017 günü saat 03.30 sularında kaçak olarak kalan iki kişiyle birlikte çete soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen 33 yaşındaki Ahmed Firdaus Adnan ile çete soygunu gerçekleştirdi. Bu suçtan ceza kanununun 395/397. Suçlama, Cumhuriyet
Savcısı Van Mohd Izzat Van Abdullah tarafından görülürken, sanıklar bir avukat tarafından temsil edilmedi. Davanın gerçeklerine göre, kurban işten yeni dönmüş, minibüs sürmüş, aralarında sanığın da bulunduğu üç adamı benzin istasyonunun önünde kurban olarak bilinen üç kişi gözaltına almış. Minibüsü durdurduktan sonra, sanık onu
boynundan bıçakladı ve kurban 250 ringgit vermeden önce 300.300 para istedi. Sanık, kurbanın polisle bir rapor hazırlaması halinde kurbanları bulmakla da tehdit etti. SayfaSonraki Sayfa zgt; seksyen 395 kanun keseksaan pdf. apa itu seksyen 395 kanun keseksaan
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