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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' Awwissu, 2015
Numru. 635/2015

Il-Pulizija
(Spettur Jonathan Ransley)
vs
Johansson Spiteri u Jade Jones

Il-Qorti,
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Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-imputati Johansson Spiteri ID
559187(M) u Jade Jones ID 446284(M) talli nhar id-9 t’Awissu 2015 minn
fuq il-bajja ta Qui-si-sana, Triq ix-Xatt ta Qui-si-sana, tas-Sliema : -

1. Ikkomettew serq ta’ diversi oġġetti fosthom żewġ mobile phones
għad-detriment ta Clayton Grogan u Celine Demanuele u/jew persuni
oħra, liema serq huwa aggravat bil-valur li ma jeċċedix is-somma ta'
elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu
(€2,329.37);

2. U aktar talli f'xi ħin fid-9 t’Awissu 2015 ikkomettew serq ta basket
mill-bajja ta Qui-si-sana, tas-Sliema, liema serq ma jeċċedix il-valur ta'
tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (€23.29);

3. U aktar talli f'xi ħin fit-2 t’Awissu 2015 u/jew ġranet ta qabel
ikkomettew serq ta basket minn fuq il-bajjiet ta tas-Sliema liema valur
ma jeċċedix is-somma ta' mitejn tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin
ċenteżmu (€232.94);

Johansson Spiteri waħdu ġie wkoll akkuzat talli:
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4. Għamel delitt f'perjodu operattiv ta’ sentenza sospiża moghtija nhar
is-16 ta’ Diċembru 2014 mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) liema sentenza
saret definittiva u ma tistax tinbidel;

5. li kiser il-provvediment tal-Artikolu 22 tal-Kap 446 tal-Liġijiet ta'
Malta permezz ta' sentenza datata 16 ta' Dicembru 2014 liema sentenza
saret definittiva u ma tistax tinbidel;

6. li sar recidiv ai termini tal-Artikoli 49, 50 u 289 tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta’
Malta, b'sentenza mogħtija lilu mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) liema
sentenza saret definittiva u ma tistax tiġi mibdula;

Jade Jones wahidha ġiet akkużata talli:
7. Kisret il-provediment ta' l-Artikolu 7 tal-Kap 446 tal-Liġijiet ta' Malta
permezz ta' sentenza datata 14 ta' Lulju 2014 liema sentenza saret
definittiva u ma tistax tinbidel.

Rat li matul is-seduta tal-11 t’Awissu 2015 l-Uffiċjal Prosekutur
ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament;
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Rat li matul l-istess eżami tal-imputati ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi

Kriminali,

l-imputati,

ġew

mistoqsija

separatment

u

individwalment jekk kellhomx oġġezzzjoni illi l-każ jiġi ttrattat bi
proċedura sommarja; u l-qorti tagħthom żmien xieraq biex iwieġbu għal
din il-mistoqsija u wara li matul l-imsemmi żmien, l-akkużati wieġbu li
huma m’għandhomx oġġezzjoni illi l-każ jiġi ttrattat bi proċedura
sommarja, il-Qorti staqsiet lill-Uffiċjal Prosekutur jekk l-Avukat Ġenerali
kienx ta l-kunsens tiegħu bil-miktub sabiex il-każ jiġi ittrattat bi
proċedura sommarja, u dan stqarr li tali kunsens kien ingħata kif kien
jidher minn fol 19 tal-Proċess;

Għalhekk din il-Qorti saret kompetenti sabiex tittratta l-każ.

Illi matul il-kumplament tal-eżami tal-imputati ai termini tal-Artikolu
392(1)(b) tal-Kodiċi Kriminali, l-imputati debitament assistiti stqarrew li
kienu

inkondizzjonatament

ħatja

tal-imputazzjonijiet

miġjuba

kontrihom.

Il-Qorti wissiet lill-imputati separatament u individwalment bl-aktar
mod solenni rigward il-konsegwenzi tal-ammissjoni tagħhom inkluż fissens illi għar-reati li ammettew għalihom tista’ tingħata piena ta’
priġunerija jew pieni alternattivi u wara li tagħthom ftit taż-żmien
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sabiex jiddeċiedu jekk hux ser jerġgħu lura minnha, l-imputati
separatament

u

individwalment

wieġbu

li

huma

ħatja

tal-

imputazzjonijiet miġjuba kontra tagħhom b’dan li t-tieni imputazzjoni
kienet qed tiġi kontestata bħala alternattiva għall-ewwel waħda.

Fid-dawl tal-ammissjoni inkondizzjonata tal-imputati din il-Qorti ma
għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssib lill-imputati ħatja talimputazzjonijiet miġjuba kontra tagħhom skont kif intqal aktar il-fuq;

Fliet ix-xiehda prodotta u rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali
kollha, inkluż il-fedina penali tal-imputati u semgħet lill-partijiet
jittrattaw dwar il-piena.

Ikkunsidrat : -

Il-Qorti semgħet lil Uffiċjal Prosekutur jiddikjara illi f'dan il-każ
minħabba n-natura tar-reati li bihom jinsabu akkużati u b'mod
partikolari minħabba t-tip ta' serq illi kkommettew u li sar aktar komuni
u li ma jħallix serħan il-moħħ lil dawk in-nies li jmorru jistrieħu ħdejn ilbaħar; kif ukoll minħabba l-fatt illi ż-żewġt imputati kienu diġa' qabel
illum ingħataw ċansijiet oħra minn dawn il-Qrati sabiex jirriabilitaw
ruħhom u minkejja dan xorta waħda komplew ixelfu difrejhom malPagna 5 minn 11
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Ġustizzja, u anki peress illi kemm Spiteri u kif ukoll Jones huma
maħkuma mill-vizzju tal-abbuż tad-drogi, il-piena adatta hija dik ta'
priġunerija effettiva.

Il-Qorti semgħet ukoll sommarjament lill-Ufficjal tal-Probation li kienet
qiegħda ssegwi lil Jade Jones tiddikjara illi l-istess Jones ghalkemm filbidu tal-Probation Order bdiet turi ċertu rieda li jkun hemm kuntatt,
pero' madwar xi xahar wara din ma baqgħetx aktar issegwi b'mod
regolari l-istess ordni ta' probation tant illi mhux biss reġgħet bdiet
tabbuża mid-droga eroina u kokaina izda wkoll kienet bdiet programm
ta’ rijabilitazzjoni li ma temmitux.

L-Uffiċjal tal-Probation għamlet

enfasi ukoll fuq il-fatt li kien meħtieġ għal ġid tal-istess Jones li din
tibda' programm ta' riabilitazzjoni u tlestieħ b'suċċess f'ambjent
kkontrollat bħal ma hija l-Faċilita' Korrettiva ta' Kordin.

Id-difiża ta' Jones immexxija mill-Avukat Patrick Valentino saħqet li
f'dan il-każ il-Qorti kienet mistiedna tikkonsidra piena viċin kemm jista'
jkun tal-minimu stabbilit mill-liġi anke peress illi l-fedina penali tagħha
għalkemm mittiefsa ma hijiex waħda refrattarja ħafna, kif ukoll illi hija
kkooperat mal-Pulizija u ammettiet il-ħtija tagħha fl-aktar stadju bikri
tal-proċeduri. Inoltre saħaq illi huwa fl-interess tal-assistita tiegħu li
f’każ ta’ piena karċerarja effettiva, matul iż-żmien li tkun fil-Faċilita'

Pagna 6 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Korrettiva ta' Kordin hija tiġi riferuta għal Forensic Ward sabiex tkun
tista' tiġi mghejuna tegħleb il-vizzju tad-droga b'suċċess.

Id-difiża ta' Spiteri immexxija mill-Avukat Jeffrey Vella tenniet illi
filwaqt illi tingħaqad mal-istess linja difensiva imsemmija mill-avukat
Valentino, huwa tenna li f'dan il-kaz huma kkommettew ir-reati li
tagħhom ammettew sabiex isostnu l-vizzju tad-droga tagħhom u mhux
għax kienu xi delingwenti komuni. Inoltre saħaq illi huwa fl-interess ta'
l-assistit tiegħu illi fil-każ ta’ piena karċerarja effettiva, matul iż-żmien li
tkun fil-Faċilita' Korrettiva ta' Kordin huwa jiġi riferut għal Forensic
Ward sabiex ikun jista' jiġi mghejjun jegħleb il-vizzju tad-droga
b'suċċess.

Deċide

li wara li rat l-Artikoli 17, 31, 28A u 28B, 49, 50, 261(c) u 279(a), tal-Kodiċi
Kriminali, kif ukoll tal-Artikoli 22, 23 u 24 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta : (a) issib

lill-imputat

Johansson

Spiteri,

fuq

l-ammissjoni

inkondizzjonata tiegħu stess, u reċidiv f’delitti, ħati tal-ewwel, ittieni, it-tielet, ir-raba’, l-ħames u s-sitt imputazzjonijiet u
tikkundannah :
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i : kwantu għall-ewwel, it-tieni u t-tielet imputazzjonijiet għallpiena ħdax il-xahar priġunerija;

ii : kwantu għar-raba’ imputazzjoni, wara li rat l-Artikoli 28A u
28B tal-Kodiċi Kriminali, filwaqt li qiegħda ssib li Johansson
Spiteri wettaq ir-reati li għalihom hemm piena ta' priġunerija
matul il-perjodu operattiv ta' sentenza sospiża, ai termini talArtikolu 28B(1) tal-Kodiċi Kriminali qiegħda titratta miegħu għarrigward tas-sentenza sospiża u konsegwentement qiegħda tordna
li s-sentenza ta’ erbgħa u għoxrin xahar priġunerija sospiżi għal
erbgħa snin għandha tibda' sseħħ b’effett immedjat;

iii. kwantu għas-sitt imputazzjoni, a tenur tal-Artikolu 23(1)(a) talKapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, qed issib lil Johansson Spiteri
ħati

li

kiser

il-kundizzjonijiet

tal-ordni

ta’

liberazzjoni

kondizzjonata mogħtija lilu u għalhekk qegħda tittratta mal-ħati
għall-imputazzjonijiet li dwarhom hu kien impoġġi taħt din lordni daqs li kieku għadu kemm ġiet dikjarat ħati minn jew
quddiem din il-Qorti għal dawk l-imputazzjonijiet u filwaqt li għal
kull buon fini tikkonfermah ħati fir-rigward tal-imsemmija
imputazzjonijiet, tħassar l-ordni tal-liberazzjoni kondizzjonata
magħmula bis-sentenza imsemmija u wara li rat l-Artikoli 9, 10(1),
12 u 22(1)(a)(b)(2)(b)(ii) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi
(Kap. 101), u fir-regolamenti 2, 9 u 16 tar-Regoli tal-1939 għall-
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Kontroll Intern fuq id-Drogi Perikolużi (Notifikazzjoni tal-Gvern
292 tal-1939) kif ukoll l-Artikoli 7, 18, 21, 22 u 23 tal-Kapitolu 446
tal-Liġijiet ta’ Malta tikkundanna lill-imsemmi Johansson Spiteri
għall-piena ta’ seba’ xhur priġunerija u għal multa ta’ elf euro
(€1000) li tista’ titħallas fuq perjodu massimu ta’ tliet snin.

Għall-fini ta’ kjarezza, bis-saħħa ta’ din is-sentenza Johansson Spiteri
qiegħed għalhekk jiġi kundannat għal perjodu komplessiv ta’ tnejn u
erbgħin xahar priġunerija flimkien mal-ħlas ta’ multa ta’ elf euro
(€1000).

Fid-dawl tal-fatt li l-ħati Johansson Spiteri huwa maħkum mill-vizzju
tal-abbuż mid-drogi il-Qorti tirrakkomanda lid-Direttur tal-Faċilita
Korrettiva ta’ Kordin sabiex matul il-perjodu li fih il-ħati sejjer ikun
residenti fl-istess Faċilita’ jara li l-istess ħati jingħata l-għajnuna
meħtieġa u l-possibilita’ sabiex huwa jkun jista jibda’ u jispiċċa program
ta’ rijabilitazzjoni mill-vizzju tal-abbuż mid-drogi inkluż billi jiġi riferut
għal dik it-taqsima l-aktar adatta sabiex dan l-għan ikun jista’ jintlaħaq
b’suċċess.
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(b) issib lill-imputata Jade Jones, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata
tagħha

stess,

ħatja

tal-ewwel,

it-tieni,

it-tielet,

u

s-seba’

imputazzjonijiet u tikkundannaha :
i : kwantu għall-ewwel, it-tieni u t-tielet imputazzjonijiet għallpiena seba’ xhur priġunerija;

ii. kwantu għas-seba’ imputazzjoni, a tenur tal-Artikolu 23(1)(a)
tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, qed issib lil Jade Jones ħatja li
kisret il-kundizzjonijiet tal-ordni ta’ probation mogħtija lilha u
għalhekk qegħda tittratta mal-ħatja għall-imputazzjonijiet li
dwarhom hija kienet impoġġija taħt din l-ordni daqs li kieku
għadha kemm ġiet dikjarata ħatja minn jew quddiem din il-Qorti
għal dawk l-imputazzjonijiet u filwaqt li għal kull buon fini
tikkonfermaha ħatja fir-rigward tal-imsemmija imputazzjonijiet,
tħassar l-ordni ta’ probation magħmula bis-sentenza imsemmija u
wara li rat l-Artikoli 261(c)(f), 267, 270, 279(a) u 280(1) tal-Kodiċi
Kriminali kif ukoll l-Artikoli 7, 18, 21, u 23 tal-Kapitolu 446 talLiġijiet ta’ Malta tikkundanna lill-imsemmija Jade Jones għallpiena ta’ ħdax il-xahar priġunerija.

Għall-fini ta’ kjarezza, bis-saħħa ta’ din is-sentenza Jade Jones qegħda
għalhekk tiġi kundannata għal perjodu komplessiv ta’ tmintax il-xahar
priġunerija.
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Fid-dawl tal-fatt li l-ħatja Jade Jones hija maħkuma mill-vizzju tal-abbuż
mid-drogi il-Qorti tirrakkomanda lid-Direttur tal-Faċilita Korrettiva ta’
Kordin sabiex matul il-perjodu li fih il-ħatja ser tkun residenti fl-istess
Faċilita’ jara li l-istess ħatja tingħata l-għajnuna meħtieġa u l-possibilita’
sabiex tkun tista tibda’ u tispiċċa program ta’ rijabilitazzjoni mill-vizzju
tal-abbuż mid-drogi inkluż billi tiġi riferuta għal dik it-taqsima l-aktar
adatta sabiex dan l-għan ikun jista’ jintlaħaq b’suċċess.

Illum il-ħdax (11) il-jum mix-xahar t’Awissu 2015,

< Sentenza Finali >

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