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

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

Il-Pulizija
(Spettur Frankie Sammut)
vs
Frankie Roberts

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet miġjuba fil-konfront ta` Frankie Roberts,
detentur tal-karta tal-identita’ 14197(M) fejn ġie mixli talli fis-27 ta’ Frar,
2014 u fil-jiem ta’ qabel fl-isla għall-ħabta tas-18:30 : -

1. Bl-imġieba tiegħu ikkaġuna lil Paul Roberts jibża li ser tintuża
vjolenza kontra tiegħu jew kontra l-proprjeta tiegħu jew kontra lpersuna jew proprjeta ta’ xi persuna oħra mill-axxendenti,
dixxendenti, aħwa jew familjari oħra tiegħu skont l-Artikolu 251B
tal-Kodiċi Kriminali ;
2. Ħebb għal Paul Roberts biex jinġurjah jew idejqu jew jagħmillu
ħsara b’xi mod;

3. Volontarjament ħassar jew għamel ħsara jew għarraq ħwejjeġ
mobbli jew immobbli liema ħsara tammonta għal anqas minn
€23.29 għad-dannu ta’ Paul Roberts.

Rat id-dokumenti prodotti;

Semgħet il-provi prodotti;

Rat ir-rapport tal-Uffiċjal tal-Probation Saviour Lia dwar l-istat u lkundizzjoni ta’ ħajja ta’ Frankie Roberts u b’mod partikolari ddiffikultajiet li l-istess Uffiċjal tal-Probation sab meta ġie biex iwettaq lordni ta’ superviżjoni provviżorja maħruġa minn din il-Qorti filkonfront ta’ Frankie Roberts.

Ikkunsidrat : -

Illi l-każ tal-prosekuzzjoni ġie ppruvat lil hinn minn kull dubju dettat
mir-raġuni grazzi wkoll għax-xiehda ta’ Paul Roberts.

Din il-Qorti hija bil-wisq imħasba bl-imġieba ta’ Frankie Roberts li
għalkemm għadu t’eta żgħira jirriżulta li mhux qiegħed jaqbad it-triq ittajba. Minkejja li qegħditu taħt ordni ta’ superviżjoni provviżorju jidher
biċ-ċar li Frankie Roberts ma kkoperax bis-sħiħ kif kien obbligat jagħmel
mal-Uffiċjal tal-Probation.

Inoltre l-Qorti rat li r-reat pinċipali li għalih sejjer jiġi misjub ħati limputat huwa wieħed li jimporta piena ta’ priġunerija li tvarja bejn ittliet u sitt xhur jew multa ta’ mhux inqas minn erbat elef u sitt mija u
tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu (4,658.75) u mhux
iżjed minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u
tmenin ċenteżmu (11,646.87), jew dik il-multa u priġunerija flimkien.
Biss bl-emenda li kienet saret bl-Att I tal-2014, u ċjoe bl-introduzzjoni talArtikolu 251H(a) din il-piena tiżdied bi grad jew żewġ gradi meta r-reat
ikun imwettaq minn membru tal-familja. F’dan il-każ pero jirriżulta
pruvat li fid-data tal-akkadut, l-imputat kien għad għandu 17 il-sena u
allura bis-saħħa tal-Artikolu 37(2) il-piena għandha titnaqqas bi grad jew
tnejn. Dan ifisser għalhekk li l-effett taż-żieda fil-piena bis-saħħa talArtikolu 251H(a) jiġi newtralizzat kollu bl-applikazzjoni tal-Artikolu
37(2) tal-Kodiċi Kriminali.

Din il-Qorti tqis li l-gravita tar-reat timmerita piena karċerarja li pero
mhix ser tkun imposta fil-forma effettiva f’dan il-każ, sabiex il-Qorti
tipprova tagħti ċans aħħari lil Frankie Roberts jaqbad it-triq it-tajba u ma
jibdiex karriera dieħel u ħiereġ il-ħabs.

Deċide :
li għar-raġunijiet premessi, filwaqt li ssib lil Frankie Roberts ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu wara li rat l-Artikoli 17(b)(d), 31,
37(2), 251B(1), 251H(a), 325(1)(d) u 339(1)(d) tal-Kodiċi Kriminali talKodiċi

Kriminali

tikkundannah

għall-perjodu

ta’

erbgħa

xhur

priġunerija. Rat il-fedina penali tiegħu u r-relazzjoni tal-Uffiċjal talProbation Saviour Lia u wara li rat ukoll l-Artikolu 28A tal-Kodiċi
Kriminali tordna li din is-sentenza ma għandhiex tibda sseħħ għajr ħlief
jekk matul il-perjodu ta’ sena millum il-ħati jikkommetti reat ieħor li
għalih hemm il-piena ta’ priġunerija.

Il-Qorti fehmet lil ħati bi kliem ċar u li jinftiehem ir-responsabbilta’
tiegħu u l-konsegwenzi li jitnisslu skont l-Artikolu 28B tal-Kodiċi
Kriminali fil-każ li huwa jikkommetti reat ieħor matul il-perjodu
operattiv ta’ din is-sentenza sospiża u dan ai termini tal-Artikoli 28A(4).

Inoltre, wara li rat l-Artikolu 28G(1) tal-Kodiċi Kriminali qegħda b’żieda
mal-piena aktar il-fuq inflitta tagħmel ordni ta’ superviżjoni (hawnhekk
iżjed ’il quddiem imsejħa "ordni ta’ superviżjoni") li permezz tiegħu
tqiegħed lill-ħati taħt is-superviżjoni t’Uffiċjal Sorveljanti għal perijodu
ta’ sena millum.

Il-Qorti fissret lill-ħati bi kliem ċar u li jinftiehem, l-effetti tal-ordni ta’
superviżjoni kif ukoll tal-kondizzjonijiet kollha elenkati fid-digrieti

annessi ma’ din is-sentenza u li f’każ li jonqos milli jikkonforma ruħu
ma’ dawk l-ordnijiet u dawk il-kondizzjonijiet u/jew f’każ li jagħmel
reat ieħor matul il-perjodu operattiv tas-sentenza mogħti lilu illum
nonche l-konsegwenzi li jistgħu jiġu sofferti f’każ ta’ nuqqas t’adeżjoni
mat-termini tal-ordni hawn fuq imsemmi.

Il-Qorti tordna li kopja ta’ din is-sentenza u tal-ordni ta’ superviżjoni
bid-digrieti ta’ llum stess għandhom jiġu trasmessi minnufiħ lid-Direttur
tas-Servizzi ta’ Probation u Parole sabiex jassenja Uffiċjal Sorveljanti biex
ikun responsabbli għas-sorveljanza tal-ħati.

L-Uffiċjal Sorveljanti assenjat għandu jirrapporta bil-miktub lill-Qorti
kompetenti bil-progress tal-ħatja kull sitt (6) xhur.

Inoltre, wara rat ukoll li fiċ-ċirkostanzi tal-każ huwa indikat li l-ħati
jitqiegħed taħt ordni ta’ trattament skont l-Artikolu 412D tal-Kodiċi
Kriminali, stante li l-Qorti tqis li huwa meħtieġ li l-ħati jiġi mgħejjun
jegħleb diffikultajiet psikoloġiċi li jidher affetwat minnhom inkluż labbuż minn drogi u li qed iwasluh ukoll biex jiddelinkwi. Għalhekk ai
termini tal-Artikolu 412D tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta l-Qorti
qegħda tpoġġi lill-ħati taħt Ordni ta’ trattament u dan wara li kkunsidrat
li jkun xieraq li jsir dan l-Ordni ta’ trattament għal perjodu ta’ sena
millum. Il-Qorti fehmet bi kliem ċar u li jinftiehem il-portata ta’ din lordni u l-konsegwenzi li l-ħati jkollu jaffaċċja fil-każ li huwa jonqos milli
jwettaq din l-ordni skont kif ordnat lilu.

Inoltre, wara li rat l-Artikolu 412C tal-Kodiċi Kriminali, sabiex tipprovdi
għas-sigurta ta’ Paul Roberts qegħda toħroġ ordni ta’ protezzjoni kontra
l-ħati skont id-digriet li qiegħed jiġi anness ma din is-sentenza u li
jifforma parti integrali minnha u dan għal perjodu ta’ sena millum b’dan
li l-ħati huwa projbit milli b’kull mod jimmolesta, jivvessa, idejjaq jew
jiffastidja lil Paul Roberts u l-familjari kollha tiegħu.

Mogħtija illum il-5 t’Ottubru 2015 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja

