Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali

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

Seduta tal-15 t’Ottubru 2018

Kumpilazzjoni numru 291/2015

Il-Pulizija
(Spetturi Carlos Cordina u Edel Mary Camilleri)
vs.
Jesmond Gatt

Il-Qorti,

Rat l-imputazzjonijiet dedotti kontra l-imputat Jesmond Gatt, detentur
tal-karta tal-identita’ 211370M fejn ġie mixli talli fl-14 ta’ Marzu 2015
għall-ħabta ta’ 15:10 minn banka tal-lottu numru 8 li tinstab fi Triq idDuka t’Edinburgh fil-Ħamrun, (in suċċint) ikkommetta r-reati ta’:
1. serq kwalifikat bil-vjolenza, valur u mezz ai termini tal-Artikoli
261(a)(b)(c) tal-Kodiċi Kriminali;
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2. riċettazzjoni ai termini tal-Artikolu 334 tal-Kodiċi Kriminali;
3. Pussess mhux ġustifikat ta’ flus, oġġetti, eċċ., minn persuna ġa
ikkundannata għal serq jew għal riċettazzjoni ai termini talArtikolu 287 tal-Kodiċi Kriminali;
4. Arrest illegali kwalifikat ai termini tal-Artikoli 87 u 87(c)(e) talKodiċi Kriminali;
5. Inġurji u theddid kontravvenzjonali ai termini tal-Artikolu
339(1)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
6. Pussess ta’ strument li jaqta u bil-ponta mingħajr liċenza talKummissarju tal-Pulizija ai termini tal-Artikoli 6u 51 tal-Kap 480
tal-Liġijiet ta’ Malta;
7. Biża li ser tintuża vjolenza kontra persuni ai termini tal-Artikolu
251B tal-Kodiċi Kriminali;
8. Offiża ta’ natura ħafifa fil-konfront ta’ Francesco Del Volto Santo
Pizzuto ai termini tal-Artikoli 214 u 221(1) tal-Kodiċi Kriminali.
Il-Qorti ġiet mitluba wkoll : a. Tordna l-konfiska tal-oġġetti eżibiti nonche l-iskwalifika milli lħati jkollu jew jottjeni liċenza għall-armi għal żmien ta’ mhux
anqas minn tliet snin;
b. Toħroġ ordni ta’ protezzjoni fil-konfront tal-vitma Francesco Del
Volto Santo Pizzuto ai termini tal-Artikolu 412C tal-Kodiċi
Kriminali;
c. Tipprovdi għas-sigura ta’ Francesco Del Volto Santo Pizzuto ai
termini tal-Artikoli 382A, 383, 384, 385 et seq tal-Kodiċi Kriminali;
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d. Tordna lill-ħati li jħallas l-ispejjeż li għandhom x’jaqsmu mal-ħatra
tal-esperti ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali;
e. Tqis lill-ħati bħala li huwa reċidiv ai termini tal-Artikoli 49, 50 u
289 tal-Kodiċi Kriminali.

Rat illi matul is-seduta tal-15 ta’ Marzu 2015 l-Uffiċjali Prosekuturi
ikkonfermaw l-imputazzjonijiet bil-ġurament;

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-Avukat għallGħajnuna Legali Dr. Martin Fenech kien tenna li huwa ma kienx ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu.

Rat li l-Qorti kompliet bis-smiegħ tax-xiehda u baqgħet tirċievi
dokumenti u dan skont diversi rinviji mibgħuta mill-Avukat Ġenerali;

Rat li skont nota ta’ Rinviju għall-Ġudizzju datata 30 ta’ Novembru 2015
l-Avukat Ġenerali ai termini tal-Artikolu 370(3)(a) tal-Kodiċi Kriminali,
deherlu li mill-Atti tal-Kompilazzjoni tista tinstab ħtija tal-imsemmi
imputat taħt :
(a) l-artikoli 261(a)(b), 262(1)(a)(b)(2), 263, 274(c), 275, 276A u 277(b)
tal-Kodiċi Kriminali;
(b) l-artikolu 334 tal-Kodiċi Kriminali;
(c) l-artikolu 287 tal-Kodiċi Kriminali;
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(d) l-artikoli 86 u 87(c)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
(e) l-artikolu 339(1)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
(f) l-artikoli 6 u 51(7) tal-Kapitolu 480 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(g) l-artikolu 251B tal-Kodiċi Kriminali;
(h) l-artikoli 214, 215 u 221 tal-Kodiċi Kriminali;
(i) l-artikolu 23 tal-Kodiċi Kriminali u l-artikoli 56 u 57 tal-Kapitolu
480 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(j) l-artikoli 49, 50 u 289 tal-Kodiċi Kriminali;
(k) l-artikoli 382A, 383, 384, 385, 386, 387 u 412C tal-Kodiċi Kriminali;
(l) l-artikoli 17, 31, 532A, 532B u 533 tal-Kodiċi Kriminali.
U għalhekk l-Avukat Ġenerali bagħat l-atti tal-kompilazzjoni lil din ilQorti sabiex f’nuqqas t’oġġezzjoni tal-imputat hija tkun tista’ tiddeċiedi
fuq l-akkużi ta’ din il-ħtija jew ħtijiet jew f’każ t’oġġezzjoni tipproċedi
skont l-Artikolu 370(3)(d) tal-Kodiċi Kriminali.

Rat li matul is-seduta tad-9 ta’ Diċembru 2015 l-Uffiċjal Prosekutur
iddikjara li fir-rigward tal-kawża kontra l-imputat huwa ma kellux aktar
provi x’jipproduċi;

Rat li matul l-istess seduta, il-Qorti ordnat li tiġi moqrija n-nota tarrinviju għall-ġudizzju fir-rigward tal-imputat;

Rat li matul l-istess seduta din il-Qorti, ai termini tal-Artikolu 370(3)(b)
tal-Kodiċi Kriminali, wara li qrat l-istess nota fil-preżenza tal-imputat,
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assistit mill-Avukat tal-fiduċja tiegħu Dr. Amadeus Cachia staqsietu jekk
kellux oġġezzjoni li l-każ jiġi trattat u deciż minn din il-Qorti u wara li
tat lill-imputat żmien xieraq biex iwieġeb għal din il-mistoqsija, wieġeb
li ma' kellux oġġezzjoni li l-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja u ilQorti għalhekk ħadet nota bil-miktub ta’ din it-tweġiba fil-proċess ai
termini tal-Artikolu 370(3)(c) tal-Kodiċi Kriminali u ddeċidiet li
tikkonverti ruħha f’Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali;

Rat id-dokumenti kollha preżentati, ħadet konjizzjoni tax-xiehda taxxhieda prodotti, semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet, u wara li fliet l-atti
kollha tal-kawża.

Rat li matul is-seduta tat-18 t’Ottubru 2017 l-imputat ammetta limputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu. Il-Qorti wissiet lill-imputat blaktar mod solenni dwar il-konsegwenzi li jitnisslu minn din lammissjoni ta’ ħtija fis-sens li l-Qorti fuq tali ammissjoni setgħet tgħaddi
sabiex issib lill-imputat ħati u timponi fuqu dawk il-pieni stipulati millLiġi li setgħu ikunu dawk ta’ priġunerija u/jew multi. Għalhekk il-Qorti
tagħat żmien biżżejjed lill-imputat sabiex, wara li jekk ikun irid, anke
jikkonsulta mal-Avukat tal-fiduċja tiegħu, huwa mbagħad jiddikjara
jekk kienx sejjer itenni l-ammissjoni reġistrata minnu. Wara li tagħat dan
iż-żmien lill-imputat, huwa, fil-preżenza tal-Avukat tal-fiduċja tiegħu
Dr. Carmelo Mifsud Bonniċi iddikjara li kien qiegħed itenni lammissjoni tiegħu.
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Fid-dawl ta’ din l-istqarrija t’ammissjoni debitament imtennija, din ilQorti m’għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssib lill-imputat ħati ta’
dawk l-imputazzjoni li huwa ammetta għalihom u li tagħhom huwa
setgħha jiġi legament misjub ħati tagħhom.

Semgħet it-talba tal-Avukat Difensur Dr. Mifsud Bonnici sabiex din ilQorti taħtar uffiċjal sabiex iħejji rapport ta’ qabel is-sentenza. Il-Qorti,
fid-dawl taċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, għażlet li tilqa’ din it-talba.

Semgħet ix-xiehda tal-uffiċjal tal-Probation u Parole Matthew Fleri Soler
li fis-seduta tad-29 ta’ Novembru 2017 ħalef ir-relazzjoni tiegħu minn
liema relazzjoni rriżulta li wara l-istħarriġ dettaljat magħmul minn dan
l-uffiċjal, fid-dawl tal-informazzjoni miġbura minnu nonche l-akkużi
miġjuba kontra l-imputat nonche l-fedina penali tiegħu, huwa
rrakkomanda li Jesmond Gatt jingħata piena ta’ priġunerija effettiva
f’dan il-każ.

Ikkunsidrat : -

Illi mir-relazzjoni tal-uffiċjal tal-Probation jirriżulta ċar li l-imputat huwa
maħkum mill-vizzju tad-droga nonche problemi oħra li dan il-vizzju jġib
miegħu. Huwa kien ilu maħkum minn dan il-vizzju sa minn eta tenera
ħafna. Dan jidher li setgħa kkontribwixxa wkoll għall-akkumulu ta’
sentenzi kundannatorji preċedenti minn dawn il-Qrati.
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F’dan il-każ, din il-Qorti qajla tista’ tgħaddi għal piena alternattiva għal
dik ta’ priġunerija effettiva. L-imputat jirriżulta li huwa pluri-reċidiv.
Ir-reat in kwistjoni kien ukoll wieħed ta’ ċerta gravita. Dan minħabba li
dan is-serq sar a dannu ta’ persuna anzjana li fil-jum tal-inċident kellha
81 sena. Għal dan ir-reat waħdu, il-Kodiċi Kriminali jippreskrivi piena li
tista’ titla sa disa snin priġunerija, mingħajr ma jitqiesu l-kumplament
tar-reati l-oħra li bihom ġie akkużat l-imputat u li għalihom ammetta
ħtijietu.

Filwaqt li l-imputat jidher li jeħtieġ għajnuna biex jegħleb l-effetti talvizzju tal-abbuż mid-droga jidher ukoll li huwa jrid jagħmel tajjeb għal
egħmilu.

Din il-Qorti, kemm fuq l-iskorta tal-passat tal-imputat, kif

ukoll minħabba s-serjeta tar-reat, magħquda mar-rakkomandazzjoni
ferma tal-uffiċjal tal-Probation u Parole li l-imputat huwa meritevoli ta’
piena karċerarja effettiva, tqis li f’dan il-każ din hija l-piena idoneja.

Deċide
li wara li rat l-artikoli msemmija mill-Avukat Ġenerali, jiġifieri :
(a) l-artikoli 261(a)(b), 262(1)(a)(b)(2), 263, 274(c), 275, 276A u 277(b)
tal-Kodiċi Kriminali;
(b) l-artikolu 334 tal-Kodiċi Kriminali;
(c) l-artikolu 287 tal-Kodiċi Kriminali;
(d) l-artikoli 86 u 87(c)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
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(e) l-artikolu 339(1)(e) tal-Kodiċi Kriminali;
(f) l-artikoli 6 u 51(7) tal-Kapitolu 480 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(g) l-artikolu 251B tal-Kodiċi Kriminali;
(h) l-artikoli 214, 215 u 221 tal-Kodiċi Kriminali;
(i) l-artikolu 23 tal-Kodiċi Kriminali u l-artikoli 56 u 57 tal-Kapitolu
480 tal-Liġijiet ta’ Malta;
(j) l-artikoli 49, 50 u 289 tal-Kodiċi Kriminali;
(k) l-artikoli 382A, 383, 384, 385, 386, 387 u 412C tal-Kodiċi Kriminali;
(l) l-artikoli 17, 31, 532A, 532B u 533 tal-Kodiċi Kriminali,

il-Qorti qegħda ssib lil Jesmond Gatt, reċidiv f’delitti, mhux ħati tasseba’ imputazzjoni u minnha tilliberah minn kull ħtija u piena1 filwaqt li
fuq l-ammissjoni ta’ ħtija inkondizzjonata reġistrata minnu fl-atti ssibu
ħati tal-kumplament tal-imputazzjonijiet kollha miġjuba kontra tiegħu u
għalihom il-Qorti tikkundannah għall-perjodu t’erba’ snin priġunerija
flimkien ma multa ta’ mija u sittax il-ewro sebgħa u erbgħin ċenteżmi
(€116.47).

Inoltre, il-Qorti :
a. tordna l-konfiska tal-oġġetti eżibiti nonche l-iskwalifika milli l-ħati
jkollu jew jottjeni liċenza għall-armi għal żmien ta’ tliet snin;
1

u dan peress li dan ir-reat, fil-fattispecie tal-każ ma jistax jitqies li huwa legalment sostenibbli in
kwantu fin-nota tar-rinviju għall-ġudizzju l-Avukat Ġenerali akkużah taħt l-Artikolu 251B tal-Kodiċi
Kriminali (li jeħtieġ li jkun hemm course of conduct u li kien kompletament nieqes f’dan il-każ) mentri
semmai l-Avukat Ġenerali kellu jakkużah taħt l-Artikolu 251(3) tal-Kodiċi Kriminali. Il-Qorti ma
tqisx li jkun ġust li l-imputat jiġi kastigat ta’ reat li ġie imputat lilu bi żball, anke jekk huwa ammetta
għalih ukoll, u dan peress li r-reat taħt l-Artikolu 251B tal-Kodiċi Kriminali ma ġiex integrat.
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b. toħroġ ordni ta’ protezzjoni fil-konfront tal-vitma Francesco Del
Volto Santo Pizzuto ai termini tal-Artikolu 412C tal-Kodiċi
Kriminali u dan għal perjodu ta’ tliet snin u dan skont digriet
anness;
c. Stante li ħarġet ordni ta’ protezzjoni favur Francesco Del Volto
Santo Pizzuto tastjeni milli tagħmel ordni ai termini tal-Artikoli
382A, 383, 384, 385 et seq tal-Kodiċi Kriminali;
d. Tikkundanna u tordna lill-ħati li jħallas l-ispejjeż li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra tal-esperti ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi
Kriminali fl-ammont ta’ €1281.53.2

Mogħtija illum il-15 t’Ottubru 2018 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta,
Malta.

Aaron Bugeja
Maġistrat
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Perit (fol 16 tergo) Espert mediko-legali (fol 281) Perit dattiloskopija (fol 211) SOCO Dattiloskopija (fol 46) SOCO Fotografija (fol 248) -

€514.24
€226.89
€423.42
€46.00
€70.98

Total -

€1281.53
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QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
ORDNI TA’ PROTEZZJONI
(SKONT L-ARTIKOLU 412 Ċ TAL-KAP 9 TAL-LIĠIJIET TA’ MALTA)
MAĠISTRAT Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)
ILLUM 15 t’Ottubru 2018
PULIZIJA
(Spetturi Carlos Cordina u Edel Mary Camilleri)
vs
Jesmond Gatt

Il- Qorti,
Wara li rat l-Artikolu 412 Ċ (4) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
Tordna l-hrug t`Ordni ta’ Protezzjoni kontra l-ħati Jesmond Gatt detentur tal-karta talidentita’ numru 211370M taħt il-kundizzjonijiet is-segwenti u cioe` li:

a) Tipprojbixxi l-ħati milli javviċina jew b’xi mod isegwi l-movimenti ta’ Francesco Del
Volto Santo Pizzuto.
b) Tipprojbixxi lill-ħati milli jikkuntattja jew jimmolesta lil Francesco Del Volto Santo
Pizzuto.
c) Din l-Ordni ta’ Protezzjoni tibqa’ fis-seħħ għal perjodu ta’ tliet snin millum.
d) Jekk mingħajr raġuni valida l-akkużat/imputat jikser xi projbizzjoni jew restrizzjoni
imposta fuqu jista’ jekk jinstab ħati jeħel multa ta’ elfejn, tliet mija u disgħa u għoxrin
Ewro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2, 329, 37) jew priġunerija ta’ mhux iżjed minn sitt
(6) xhur jew it-tnejn flimkien.

Aaron M. Bugeja
Maġistrat
Il-Ħati
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