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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
S.T.O. PRIM IMHALLEF
SILVIO CAMILLERI

Seduta tat-13 ta' Settembru, 2013
Numru 480/2012

Il-Pulizija
[Spettur Josric Mifsud]
Vs
Michael Bugeja

Il-Qorti
1. Rat l-akkuża dedotta kontra l-appellant Michael Bugeja,
detentur tal-karta tal-Identita bin-numru 41264G talli:
Ġewwa dawn il-gżejjer bejn l-01 ta’ Novembru 2008 u s16 ta’ April 2009, ġewwa s-Sannat, Għawdex u/jew
f’lokalitajiet oħra f’dawn il-Gżejjer b’diversi atti magħmulin
minnu, wkoll jekk fi żminijiet differenti li jiksru l-istess
disposizzjoni tal-Liġi, u li ġew magħmula b’risoluzzjoni
waħda:
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1.
B’egħmil żieni, ikkorrompa lil Alexandra Galea li dak
iż-żmien kellha 12-il sena.
2.
Eċċita, għin jew iffacilita l-korruzzjoni tal-istess
minuri Alexandra Galea.
3.
Seraq b’qerq
Alexandra Galea.

jew

seduzzjoni

lill-imsemmija

2. Rat is-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala
Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali tal-4 ta’ Ottubru, 2012, fejn
wara li rat l-artikoli 18, 203 A, 199(2) u 17(h) tal-Kapitolu 9
tal-Liġijiet ta’ Malta filwaqt li lliberat lill-imputat mill-ewwel
akkuża,
sabitu
ħati
tal-kumplament
tal-akkużi,
kkundannatu għall-piena ta’ tmintax-il xahar priġunerija, li
b’applikazzjoni tal-artikolu 28A tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta dana l-perijodu ta’ priġunerija ġie sospiż għal żmien
tlett snin mid-data tas-sentenza. Il-Qorti wissiet lill-ħati bilkonsegwenzi skont il-liġi jekk huwa jikkommetti reat ieħor
matul il-perijodu operattiv tas-sentenza u finalment wara li
rat l-artikolu 412C tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta ordnat
il-ħruġ ta’ Ordni ta’ Protezzjoni fil-konfront tal-minuri
Alexandra Galea b’dana illi l-ħati ġie pprojbit milli
jikkomunika jew javviċina lill-istess Alexandra Galea u
dana għal żmien tlett snin mid-data tas-sentenza. Wara li
rat l-artikolu 3 tal-Att XXIII tal-2011 u cioe’ l-Att dwar
Registrazzjoni ghal Protezzjoni tal-Minuri, qieghda tordna
notifika ta’ dina s-sentenza lir-Registratur Qrati Civili u
Tribunali sabiex jiehu hsieb ir-registrazzjoni tal-hati skond
il-ligi.
3. Rat ir-rikors tal-appellant, Michael Bugeja ppreżentat
fid-19 ta’ Ottubru, 2012 fejn talab lil din il-Qorti jogħġobha
tirriforma u tvarja s-sentenza appellata billi filwaqt Ii
tikkonfermaha in kwantu dina illiberatu mill-ewwel akkuża,
tvarjaha fir-rigward tat-tieni u tat-tielet akkuża billi taqta’ u
tiddeċiedi illi l-appellanti ma kienx ħati ta’ l-istess u b ‘hekk
tilliberah mill-akkużi kollha dedotti fil-konfront tieghu. In
linja sussidjarja, f’każ ta’ sejbien ta’ xi ħtija fih, l-appellanti
talab li din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tirriforma u tvarja
s-sentenza appellata billi minflok timponi fuqu piena iktar
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miti u li taghmel iktar għaċ-ċirkustanzi partikolari ta’ dan ilkaż.
4.
Rat l-atti kollha tal-kawża u semgħet lill-partijiet
jittrattaw l-appell permezz tal-avukati tagħhom.
5. Il-fatti allegati f’dan il-każ jistgħu jiġu riassunti kif ġej:
Għall-ħabta lejn tmiem is-sena tal-2008 meta kien għad
kellha tnax-il sena, Alexandra Galea kienet qed tiżfen filkamra tagħha u f’ħin minnhom ittawlet mit-tieqa ta’
kamritha u rat lill-imputat li beda jxejjrilha u hi xejjritlu lura.
L-imputat niżel isfel u kiteb in-numru tat-telefon tiegħu fuq
karta u ħallieh fuq il-bankina ta’ wieħed mill-ġirien. Ilminuri Galea niżlet tara x’kien fiha l-karta u x’ħin rat innumru l-imputat għamillha sinjal biex iċċempillu u hi hekk
għamlet. L-imputat faħħarha kemm taf tiżfen u qallha biex
jiltaqgħu f’għalqa, l-ewwel imur hu iżda mbgħad kellha
ssegwih hi. Hekk ġara u meta waslu l-għalqa qagħdu
jitkellmu fuq diversi ħwejjeġ. Meta kien qed jidlam il-minuri
Galea telqet lejn id-dar iżda qabel telqet ftehmet malimputat li l-għada kif ommha titlaq għax-xogħol hija kellha
ċċempillu sabiex jerġgħu jiltaqgħu. L-għada ċemplitlu
wara li ħarġet ommha u l-imputat u l-minuri Galea ftehmu
li jerġgħu jiltaqgħu fl-istess post. Meta ltaqgħu fl-istess
post reġgħu qagħdu jitkellmu u l-imputat kien jgħid lillminuri Galea diskors lusingier bħal “Kemm int sabiħa”.
Ġieli anki qallha kemm kellha xagħrha sabiħ u kien anki
jmellsilha xagħhra.
Hija kienet tieħu gost fil-kumpanija
tiegħu u kienet tqisu bħala ħabib. Wara reġgħu ltaqgħu
f’żewġ jew tlett okkażżjonijiet oħra u għalkemm ġieli
beżgħat terġa tidħol miegħu fil-kamra l-imputat qatt ma
messha jew għamlilha xi ħaġa għalkemm il-minuri Galea
f’mument minnhom tgħid li l-imputat ġieli pprova jmissha.
In-natura ta’ dan il-mess ma rriżultax. L-imputat ġieli neża
żaqqu barra u qagħad jiżfen fejn hi setgħet tarah u ġieli
anki ħajjarha biex tagħmel bħalu u tinża l-flokk tagħha u
tiżfen iżda hija rrifjutat. Dan kien jiġri meta hu kien ikun
f’kamartu u hi f’kamritha u kienu jikkomunikaw jew bissinjali jew bit-telefon.
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F’ġurnata minnhom tlett darbiet l-imputat ipprova jiġbed
lill-minuri għal fuq ħoġru u din ma ħallietux iżda waqt li
f’darbtejn minnhom ma rnexxilux jiġbidha għal fuq ħogru
f’okkażżjoni waħda rnexxielu u ġabħa bilqiegħda fuqu iżda
ma pprova jagħmlilha xejn iżjed u hija qamet minnufih.
Ġieli anki pprova jbusha waqt li kienu fil-kamra fl-għalqa.
Matul iż-żmien li kienu jiltaqgħu l-imputat qatt ma hedded
lill-minuri li jekk tgħid lil xi ħadd bil-laqgħat tagħhom kien
ser ipattihielha. Wara xi żmien omm il-minuri ndunat b’dak
li kien qiegħed jiġri minħabba t-telefonati spissi bejn limputat u bintha u għalhekk l-imputat u l-minuri ma
baqgħux jiltaqgħu.
Minn naħa tiegħu l-appellant jiċħad il-fatti kif fuq esposti u
allegati mill-minuri Alexandra Galea u jsostni li meta kien
ikun jaħdem fuq il-post tiegħu kienet tkun il-minuri Galea li
kienet toqghod iddejqu billi toqgħod issaffar daqqa
moħbija wara l-purtiera tal-bieb ta’ barra, jew minn bejn xi
siġar fejn il-bieb tal-garaxx, jew mit-terrazzin ta’ fuq, jew
minn mimduda fl-art. Kienet iddejqu billi b’pupazzi jew
kalzetti fl-idejn kienet tixxeneġġja storja li fiha kienu
taparsi jipparteċipaw huwa u l-partner tiegħu. Jgħid li lminuri kienet saħansitra ripetutament iċċempillu fuq iċċellulari tiegħu għalkemm ma riedhiex iċċempillu. B’dan laġir kienet iddejqu iżda kien jattribwih għal għemil ta’ tfal.
Jgħid li ma kienx ikun jaf min qiegħed iċempillu għaliex innumru tal-apparat telefoniku tal-minuri ma kienx reġistrat
fuq iċ-ċellulari tiegħu u għalkemm kien jgħidilha biex ma
ċċempillux xorta baqgħet iċċempillu.
L-unika ħaġa li jaċċetta hi li f’żewġ okkażżjonijiet ltaqa’
mal-minuri b’kumbinazzjoni meta ħareġ jimxi bil-kelb u
qagħad bilqiegħda f’tarf l-irdumijiet. Hemmhekk kienu
tkellmu fuq il-kelba tiegħu, bintu, dwar kemm taf iddoqq ilpjanu, kemm xtaqet tmur il-Ġappun u dwar li ma kienetx
kuntenta b’certi affarijiet tal-familja tagħha.
6. L-aggravju tal-appellant huwa essenzjalment wieħed
konsistenti filli l-appellant isostni li l-ewwel Qorti għamlet
apprezzament żbaljat tal-provi li kellha quddiemha tant li
sabitu ħati ta’ żewġ reati li minnhom fil-verita’ kellha
tilliberah.
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Ikkunsidrat:
7. In linea ġenerali, il-ġurisprudenza ta’ din il-Qorti dwar
dan it-tip ta’ aggravju hi cara u kostanti fis-sens li din ilQorti ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi li tkun
għamlet l-ewwel Qorti jekk mhux għal raġunijiet gravi
b’mod li din il-Qorti tirrevedi l-apprezzament ta’ dik il-Qorti
fl-eventwalita’ biss
li l-ewwel Qorti ma setgħetx
raġionevolment tasal għall-konklużjonijiet li waslet
għalihom fuq l-iskorta tal-provi prodotti quddiemha.
8. Din il-Qorti, wara li akkuratament eżaminat il-provi
prodotti u traskritti fil-proċess, tistqarr mill-ewwel li hi
sodisfatta li l-apprezzament metikoluz li l-ewwel Qorti
għamlet tal-provi prodotti quddiemha ma kienx wieħed
żbaljat u li anzi din il-Qorti tikkondividih.
9. Bħal l-ewwel Qorti din il-Qorti ma ssib ebda raġuni
għaliex ma għandhiex tistrieh fuq dak li xehdet il-minuri
Alexandra Galea u tistqarr li ssib li x-xhieda tal-imputat
appellant ma hix waħda verosimili u ma hix ta’ min wieħed
joqgħod fuqha.
10. Jidher ċar mix-xiehda tal-minuri Galea li din ma
kienetx qiegħdha tixhed animata minn xi xewqa ta’
vendetta jew animożita’ lejn l-akkużat u anzi jirriżulta
manifestament li meta’ xehdet kienet qed tagħmel hekk
b’reluttanza kbira tant li kienet ferm kawta u prudenti f’dak
li kienet qiegħda tixhed f’tentattiv li tkun preċiża kemm
jista’ jkun f’dak li tirrakkonta u saħansitra sabiex dak li
tgħid ikun tal-anqas ħsara possibbli lill-appellant. Din ilkawża ma saritx wara xi inizjattiva da parti tagħha iżda fuq
insistenza ta’ ommha wara li din ntebhet bl-atteġġjament
tal-appellant lejn bintha li dehrilha kien eċċessivament
familjari u li jagħti lok għal konfidenzi mhux mistennija
bejn persuna adulta estranja u tifla minorenni.
11. Minn naħa tiegħu l-appellant għamel minn kollox biex
jipprova jiskredita lill-minuri Alexandra Galea billi
jattribwilha ċerti attaġġjamenti piuttost strani u saħansitra
provokatorji fil-konfront tiegħu. Jgħid li kien jiddejjaq blPagna 5 minn 11
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għemil tal-minuri iżda qatt ma deherlu li kellu tal-anqas
javviċina lill-ġenituri tagħha sabiex dawn iwaqqfuha ħlief
meta ġie avviċinat minn omm il-minuri biex ma jkomplix
jittanta lil bintha. Jgħid li t-telefonati tal-minuri kienu
jdejquh iżda b’danakollu jgħid li baqa’ jweġibhom
għalkemm in-numru kien jagħrfu għaliex f’nofsu kien
hemm iċ-ċifri 64 li hi s-sena tad-data tat-twelid tiegħu.
Jgħid li kien iwieġeb għaliex in-numru ma kienx reġistrat
fuq iċ-ċellulari tiegħu għalkemm darba li kien qiegħed
jagħraf in-numru ta’ min kien ma kien hemm xejn xi
jżommu milli jirreġistrah fuq isem il-minuri sabiex meta’
jitla’ ma jweġbux.
12. Fir-rikors tal-appell tiegħu l-appellant jagħmel elenku
ta’ dak li fil-fehma tiegħu huma diskrepanzi li huwa
rravviża fix-xiehda. Il-fatt jibqa’, izda, li d-diskrepanzi
minnu ravviżati, fejn huma reali u mhux sempliċement
apparenti, ma humiex tali li minimament jiskossaw ilkonvinċiment ta’ din il-Qorti dwar il-kredibilita’ tax-xhieda
ta’ Alexandra Galea u l-inaffidabilita’ tax-xiehda talappellant. Id-diskrepanzi fix-xiehda ma hix xi fenomenu
rari fi proċessi kriminali u din il-Qorti aktar tinsospettixxi
ruħha meta tali diskrepanzi jkunu assolutament assenti
speċjalment meta, bħal fil-każ ta’ llum, x-xhieda jkunu
qiegħdin jixhdu mill-memorja dwar fatti li jkunu ġraw wara
ċertu trapass ta’ żmien.
13. Ma hux biżżejjed, iżda, li jiġi konkluż li l-minuri
Alexandra Galea hija xhud kredibbli u li qiegħdha tixhed ilverita’ waqt li l-appellant ma hux xhud kredibbli u ma hux
jixhed il-verita’ għaliex kif tajjeb issollevat id-difiża l-Qorti
jibqalha tikkunsidra jekk minn dak li xehedet l-imsemmija
Alexandra Galea jirrżultawx pruvati l-elementi materjali u
morali tar-reati li tagħhom l-appellant nstab ħati.
14. L-appellant nstab ħati mill-ewwel Qorti tar-reat ta’ min
jeċċita, jgħin jew jiffaċilita’ l-korruzzjoni ta’ minuri taħt lartikolu 203A tal-Kodiċi Kriminali u ta’ serq ta’ persuna
b’qerq jew seduzzjoni taħt l-artikolu 199(2) tal-istess
Kodiċi u l-appellant isostni li mill-provi prodotti, anki jekk
wieħed jemmen lix-xhud Alexandra Galea, l-elementi tarPagna 6 minn 11
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reati msemmija ma ġewx pruvati mill-prosekuzzjoni oltre
d-dubbju raġonevoli.
15. Għandha qabel xejn tiġi stabbilita l-portata tar-reat taħt
l-artikolu 203A imsemmi f’konfront mar-reat ta’ korruzzjoni
ta’ minorenni taħt l-artikolu 203 tal-Kodiċi Kriminali. Ilġurisprudenza ormai kostanti tal-qrati tagħna dwar ir-reat
ta’ korruzzjoni ta’ minorenni taħt l-artikolu 203 tal-Kodiċi
Kriminali hija fis-sens li l-korruzzjoni li dwarha jittratta dak
l-artikolu hi l-korruzzjoni fiżika tas-suġġett passiv u li lkorruzjoni ta’ natura unikamament morali ma hix suffiċjenti
sabiex jinkwadra dak ir-reat. Di fatti fid-definizzjoni talistess reat ntużat il-frażi “b’egħmil żieni” minflok il-frażi
“teċċita l-korruzzjoni” sabiex jiġi emfasizzat li l-egħmil fih
nnifsu jrid ikun oġġettivament żieni u mhux suffiċjenti li lkorruzzjoni tkun sempliċement ta’ natura morali li ssir
permezz ta’ atti li fihom nfushom ma hemm xejn żieni bħal
diskors, l-att tal-qari, il-wiri ta’ ritratti, jew stampati, anki
jekk id-diskors jew dak moqri ikun jesprimi ideat oxxeni,
jew dak muri jkun jirrappreżenta mġieba ndiċenti1. Inoltre,
l-ġurisprudenza l-aktar riċenti u ormai ukoll kostanti
stabbiliet li l-korruzzjoni trid tkun effettiva2 u mhux
biżżejjed li tkun biss potenzjali. L-ewwel Qorti ma sabitx
ħtija fl-appellant taħt l-artikolu 203 peress li ma rriżultax
“għemil żieni” kif irid l-istess artikolu.
16. Bl-introduzzjoni tal-artikolu 203A tal-Kodiċi Kriminali,
iżda, l-leġislatur ried jestendi s-sanzjoni kriminali anki għal
dak l-egħmil li qabel ma kienx kopert bl-artikolju 203. Di
fatti r-reat fl-artikolu 203A jestendi għal egħmil li jsir “b’xi
mezz barra minn dak imsemmi fl-artikolu 203(1)” u ċioe’ li
jsir b’egħmil li ma jkunx jikkonsisti f’egħmil fih nnifsu żieni.
Barra minn hekk ir-reat fl-artikolu 203A jiġi kunsmat anki
bis-sempliċi “eċċitament” tal-korruzzjoni tal-minuri. Ilkelma “teċċita” fil-kuntest tal-artikolu msemmi tfisser li
tistimula, tqajjem l-aptit u l-interess ta’ dak li jkun f’dak li
hu ta’ natura sesswali u li bħala konsegwenza timbotta
prekoċement lill-minuri lejn attivita’ fiżika sesswali ma’
ħaddieħor u għalhekk lejn il-korruzzjoni. Għalhekk, huwa
1

Luigi Maino, Commento al Codice Penale Italiano, Ed. Terza, 1911, p. 230, §1475
Ara Appell P v George Portelli 20/2/1975 per Judge Maurice Caruana Curran li baqgħet
tiġi segwita sal-ġurnata ta’ llum
2
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ċar li għall-konsumazzjoni tar-reat taħt l-artikolu 203A ilkorruzzjoni effettiva tal-minuri ma hix neċessarja iżda hu
suffiċjenti kull egħmil intiż sabiex jipproduċi fil-minuri leffetti msemmija. Inoltre, peress li l-artikolu 203A kien intiż
preċiżament biex ikopri dak l-egħmil li kien ġie ritenut
mhux kopert bl-artikolu 203, l-egħmil konsistenti f’diskors,
qari, wiri ta’ ritratti jew stampati jidħlu fil-parametri talmezzi li bihom jista’ jiġi kunsmat ir-reat in kwistjoni.
17. In vista ta’ dak premess, għalhekk, din il-Qorti taqbel
mal-ewwel Qorti fil-konklużżjoni tagħha li l-egħmil talappellant fil-konfront tal-minuri Alexandra Galea jinkwadra
fid-definizzjoni tar-reat taħt l-artikolu 203A tal-Kodiċi
Kriminali. Il-mod kif l-appellant għamel minn kollox biex
jingrazzja ruħu mal-minuri, l-istedin tiegħu biex hija
ċċempillu, il-lużingar tal-minuri dwar kemm taf tiżfen u
kemm kienet sabiħa, u kemm kellha xagħra sabiħ, ittmellis tax-xagħar tal-minuri, l-egħmil tal-appellant meta
ġibed lill-minuri għal fuq ħoġru, it-tentattivi li jbusha filkamra fl-għalqa, l-istedina sabiex tagħmel bħalu u tinża lflokk tagħha ta’ fuq, l-inkontri li għalihom stieden lill-minuri
f’kamra f’għalqa sakemm beda jidlam it-tentattivi sabiex
ibus lill-istess minuri kien egħmil intiż sabiex jistimula u
jqajjem l-interess tal-minuri Alexandra Galea fl-attivita’ ta’
natura sesswali u b’hekk, fid-dawl ta’ dak ġia premess, ġie
li l-appellant eċċita l-korruzzjoni tagħha.
18. Il-Qorti ser issa tindirizza l-ħtija li sabet l-ewwel Qorti
tar-reat ta’ serq ta’ persuna. L-appellant jilmenta li lewwel Qorti qatt ma setgħet ssib ħtija ta’ dan ir-reat
għaliex il-minuri kienet tfittex il-kumpanija tal-imputat minn
jeddha u mhux kontra l-volonta’ tagħha u għaliex ma ġiex
ippruvat il-qerq jew is-seduzzjoni.
19. L-ewwel Qorti sabet ħtija taħt it-tieni subinċiż talartikolu 199 tal-Kodiċi Krimnali u ċioe’ mhux tas-serq ta’
persuna bi vjolenza iżda ta’ serq, b’qerq jew seduzzjoni,
ta’ persuna taħt l-eta’ ta’ tmintax-il sena li tkun taħt issetgħa tal-ġenituri. Il-fatt li r-reat de quo jista’ jiġi kunsmat
permezz ta’ qerq jew seduzzjoni neċessarjament jimplika
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grad ta’ koperazzjoni3 u akkonsentiment da parti tassuġġett passiv tar-reat għaliex dak huwa l-għan tal-qerq u
tas-seduzzjoni u ċioe’ sabiex twassal lill-minuri sabiex
tikkopera mal-awtur tar-reat u b’hekk tiġi indotta
takkompanjah fil-post li jkun irid jeħodha. Il-kwistjonijiet
riżolutttivi tal-ħtija o meno tal-imputat, għalhekk, huma
jekk jirriżultax li ġie adoperat qerq jew seduzzjoni missuġġett attiv u jekk hemmx ir-rabta ta’ kawża u effett bejn
dak il-qerq jew seduzzjoni u l-fatt li s-suġġett passiv tkun
segwiet lis-suġġett attiv. Jekk is-suġġett passiv tkun
marret mas-suġġett attiv minkejja dak il-qerq jew
seduzzjoni allura ir-reat de quo ma jissusistix għaliex issuġġett passiv tkun marret mas-suġġett attiv b’deċiżjoni
tal-liberu arbitriju tas-suġġett passiv indipendentement
mill-qerq jew mis-seduzzjoni. Iżda jekk is-suġġett passiv
tkun marret mas-suġġett attiv tar-reat b’effett tal-qerq jew
seduzzjoni li mingħajrhom ma kienetx takkompanjah jew
tiltaqa’ miegħu allura r-reat ikun jissusisti għaliex f’dawn
iċ-ċirkostanzi s-suġġett passiv tkun ittieħdet minħabba
waħda mir-raġunijiet msemmija mill-poter tal-missier.
Għalhekk, “jekk ikun ċar biżżejjed li l-qerq jew sseduzzjoni kien il-fattur deċisiv u li l-ko-operazzjoni tassuġġett passiv mhux dak li wieħed jikkonsidra
akkonsentiment imma tradiment vera u proprju tassentimenti fraġili u tal-volonta’ tagħha allura f’dan
jinkwadra ruħu r-reat in diżamina. Kull każ pero’ jrid jiġi
eżminat fuq il-fatti speċji tiegħu għax anki minorenni tista’
tkun taf sewwa xi trid u x’ qed tagħmel bir-responsabilita’
kollha.”4
20. Tenut kont tal-premess din il-Qorti ma għandhiex
dubbju li l-egħmil tal-imputat fuq ġia deskritt kien
jammonta għal seduzzjoni. Għalkemm hu veru li Carrara
jgħid li “questa parola seduzione si circondi dalle nuvole
dello indefinito” b’ dankollu huwa jkompli billi jagħti nnozjoni ġuridika ta’ dan il-kunċett ta’ seduzjoni billi jgħid li
wieħed irid iħares lejn x’kellu f’rasu l-aġent meta għamel
użu mill-mezzi minnu adoperati u jikkaratterizza isseduzjoni fl-għan tal-agent li jqarraq bis-suġġett passiv.
3
4

Appell P v Raymond McKay, 14/3/1985 per Onor. Carmel A. Agius
ibid

Pagna 9 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

B’hekk ikun hemm is-seduzzjoni meta l-aġent jaħbi lintenzjonijiet ħziena jew malvaġi tiegħu taħt l-apparenza
ta’ intenzjonijiet tajba jew innoċenti.
21. Din il-Qorti fliet bir-reqqa l-istqarrija li l-appellant kien
irrilaxxja lill-pulizija kif ukoll id-depożizzoni li ta quddiem lewwel Qorti kif ukoll id-depożiżżjoni li tat il-minuri
Alexandra Galea u hija konvinta li l-appellant sfrutta kemm
felaħ dak li hu stess jiddeskrivi bħala s-sempliċita’ kbira
tal-imsemmija Galea u li din kienet gradwalment b’riżultat
tal-egħmil seduċenti tal-apellant ġia deskritt ġiet
manipulata u assoġġettata għall-volonta’ tiegħu sabiex
b’hekk ġiet indotta tmur miegħu f’kamra f’għalqa bil-ħsieb
li jabbuża minnha. Huwa minnu li ma jistax jingħad li dak labbuż li kellu fi ħsiebu l-appelant seħħ, iżda tenut kont talfatt li dan ir-reat hu wieħed formali li jiġi kompletat blegħmil materjali akkompanjat bl-intenzjoni speċifika li trid
il-liġi anki jekk dik l-intenzjoni ma tiġix mwettqa dan hu
biżżejjed sabiex tinsab ħtija għal dan ir-reat.
22. Finalment l-appellant jilmenta wkoll mill-piena inflitta
mill-ewwel Qorti peress li hu tal-fehma li l-fatti addebitati
lilu tant huma ta’ natura lievi u minuri.
23. Għal darb’oħra jigi ribadit li din il-Qorti, bħala Qorti ta’
reviżjoni, ma tiddisturbax l-apprezzament tal-ewwel Qorti
għal dak li jirrigwarda l-piena fejn din tkun taqa’ filparametri tal-liġi u sakemm dik il-piena ma tkunx waħda
manifestament eċċessiva jew ma jkunx hemm raġunijiet
serji oħra li minħabba fihom din il-Qorti jkollha tintervjeni
billi timmitiga l-piena erogata mill-ewwel Qorti.
24. Din il-Qorti assolutament ma’ taqbel xejn li l-fatti
addebitati lill-appellant huma ta’ natura lievi u minuri. Lisfruttament tal-vulnerabilita’ ta’ persuna minorenni ma hu
qatt fatt lievi jew minuri u hu proprju minħabba l-gravita’ ta’
tali fatt li l-liġi dejjem fittxet li testendi ħarsien speċjali u
aktar rigoruż fil-każ ta’ reati li jkollhom bħala mira persuni
vulnerabbli bħal persuni minorenni. Tenut kont tal-fatt li lewwel Qorti sabet ħtija tar-reati bħala reati kontinwati u li
għalhekk il-piena għar-reat taħt l-artikolu 203A waħdu
setgħet titla’ sa erbgħa snin priġunerija il-piena inflitta millPagna 10 minn 11
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ewwel Qorti hija waħda fil-parametri tal-liġi u ma hix
waħda eċċessiva.
Għall-motivi premessi din il-Qorti tiċħad l-appell ta’
Michael Bugeja u tikkonferma s-sentenza appellata.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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