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

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

Il-Pulizija
(Spettur Sean Scicluna)
vs
Kevin Cassar

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront ta` Kevin Cassar,
karta tal-identita’ bin-numru 300275M fejn ġie mixli talli fis-sena 2015
u/jew fis-snin ta’ qabel, f’dawn il-gżejjer, b’diversi atti magħmulin
minnu, ukoll jekk fi żminijiet differenti, imma li jiksru l-istess
disposizzjoni tal-Liġi u li ġew magħmula b’riżoluzzjoni waħda :

Irrenda ruħu kompliċi billi ta armi, għodod, jew mezzi oħra li jkunu ġew
użati fl-egħmil ta’ delitt ta’ serq ta’ elettriku ta’ valur li jaqbeż l-elfejn
tliet mija u disgħa u għoxrin euro, sebgħa u tletin ċenteżmu (€2329.37),
għad-dannu tal-korporazzjoni Enemalta, liema serq huwa kwalifikat bilmezz, ħin u valur meta kien jaf li kellhom jiġu użati għal dak l-iskop
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u/jew b’xi mod li jkun, xjentement għen jew assista lill-awtur jew awturi
tad-delitt fl-atti li bihom id-delitt ġie mwettaq jew ikkunsmat ;

2. u aktar talli bi ħsara ta’ ħaddieħor għamel xi qliegħ ieħor ta’ aktar
minn ħames mitt euro iżda mhux aktar minn ħamest elef euro b’qerq
għad-dannu tal-Korporazzjoni Enemalta u/jew Enemalta plc.

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex fil-każ ta’ ħtija l-imputat jiġi kundannat
iħallas l-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu mal-ħatra tal-esperti jew periti filproċeduri ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali.

Rat l-atti u d-dokumenti eżebiti;

Rat li wara li ġew moqrija l-imputazzjonijiet lill-imputat huwa wieġeb li
kien ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba.

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi
tal-ammissjoni tiegħu inkluż li minħabba n-natura tar-reat il-Qorti
setgħet tgħaddi biex issibu ħati u tikkondannah għal piena li tista’ tkun
anke waħda karċerarja. Il-Qorti, wara li tagħtu żmien biżżejjed biex
jiddeċiedi jekk hux sejjer jerġa lura minnha, semgħat lill-imputat ittenni
li huwa ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontrih.
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Il-Qorti fid-dawl tal-ammissjoni inkondizzjonata imtennija mill-imputat
ma għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssibu ħati tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontrih.

Rat l-atti u d-dokumenti eżibiti fosthom ir-rikors konġunt bejn l-Avukat
Ġenerali u l-imputat ai termini tal-Artikolu 392A(5) tal-Kodiċi Kriminali.

Ikkunsidrat : -

Illi l-imputat ammetta din il-kawża fl-aktar stadju bikri ta’ dawn ilproċeduri. L-Uffiċjal Prosekutur iddikjara li l-involviment tal-imputat
kien jikkonsisti filli f’żewġ okkażjonijiet kien biegħ kalamiti li setgħu
jintunżaw għall-fini ta’ serq ta’ elettriku. L-Avukat Difensur tenna li lfedina penali tal-imputat kienet waħda netta u li huwa kkollabora malPulizija matul il-kors tal-investigazzjoni.

Fiċ-ċirkostanzi il-Qorti deherilha li kellha tilqa r-rikors konġunt aktar ilfuq imsemmi u li tapplika l-piena u l-konsegwenzi hemmhekk maqbula
bejn il-partijiet.
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Decide
Li wara li rat l-Artikoli 18, 42(c)(d), 261(b)(c)(f), 263(a), 264, 266, 267, 270,
278(1)(2)(3), 279(b), 280, 283A, 309, 310(1)(b) tal-Kodiċi Kriminali filwaqt
li ssib lil Kevin CASSAR, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess,
ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu, tqis li fiċ-ċirkostanzi ta’
dan il-każ hija tal-fehma li jeżistu l-elementi rikjesti mill-Liġi taħt lArtikoli 7(2) u 22(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, tenut kont taxxorta tar-reat u ċ-ċirkostanzi li seħħew fih, il-Qorti tqis li mhux spedjenti
li twaħħal piena, iżda li għandhom jiġu applikati d-disposizzjonijiet talArtikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, u għalhekk qegħda
tagħmel ordni li biha tillibera lill-ħati bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat
ieħor matul il-perjodu ta’ tliet snin millum.

Ai termini tal-Artikolu 22(3) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta ilQorti fissret lil ħati bi kliem ċar u li jinftiehem l-effetti tal-ordni għallliberazzjoni kondizzjonata fis-sens li jekk jagħmel reat ieħor matul dan
il-perjodu ta’ liberazzjoni kondizzjonata, il-ħati jkun jista’ jingħata
sentenza għar-reat oriġinali.

Stante li ma jirriżultax mill-atti li ġew b’xi mod inkorsi xi spejjeż f’ħatra
ta’ esperti ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti
qegħda tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-talba relattiva da parti talProsekuzzjoni.
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Inoltre, il-Qorti tordna li l-atti jiġu mibgħuta lill-Avukat Ġenerali fiżżmien mogħti mill-Liġi.

Mogħtija illum l-20 ta’ Lulju 2016 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Aaron M. Bugeja
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