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MALTA

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

Seduta tat-13 ta' Awwissu, 2014
Numru. 726/2014

Il-Pulizija
(Spettur Jonathan Ransley)
vs
Sandra Grixti

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet datati 6 t’Awissu, 2014 fil-konfront ta` Sandra Grixti, ta’ 26
sena, bint Alfred u Catherine xebba Cachia, imwielda l-Pieta, fl-14 ta’ Marzu 1988, residenti
133, Triq San Bartilew, Żurrieq, detentriċi tal-karta tal-identita 138388(M) fejn ġiet mixlija
talli għal-habta tat- 3:00 ta filgħodu nhar is-06 t’Awissu 2014 fi Triq ilKuncizzjoni, Msida;
1.

Ikkomettiet serq ta’ nuċċali tax-xemx u fliexken tal-Coca Cola minn vettura
Peugeot Partner bin-numru tar-reġistrazjoni IBT 251 għad-detriment ta’ Isabella
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Mizzi u/jew persuni oħra, liema serq huwa aggravat bil-ħin u bix-xorta tal-ħaġa
misruqa; u
2.

Talli kisret il-provvediment tal-Artikolu 7 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta
permezz ta' sentenza datata l-1 t'April 2014 liema sentenza saret definittiva u ma
tistax tinbidel.

Rat illi matul is-seduta tas-6 t’Awissu 2014 l-Uffiċjal Prosekutur qara bil-ġurament limputazzjonijiet miġjuba kontra l-imputata.

Rat li matul l-eżami tal-imputata ai termini tal-Artikolu 392(1) u 370(4) tal-Kodiċi
Kriminali, hija wieġbet li kellhiex oġġezzjoni li l-każ tagħha jiġi trattat bi proċedura
sommarja;

Rat ukoll li l-Avukat Ġenerali ta’ l-kunsens tiegħu bil-miktub sabiex dal-każ jiġi trattat
bi proċedura sommarja kif jidher minn dokument a fol 7;

Rat ukoll li waqt l-eżami tal-imputata ai termini tal-Artikolu 392(1)(b) tal-Kodiċi Kriminali,
hija

wieġbet

li

hija

ħatja

tal-imputazzjonijiet

kollha

miġjuba

kontra

tagħha

inkondizzjonatament;

Il-Qorti wissiet lill-imputata bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi tal-ammissjoni
tagħha u wara li tagħta ftit taż-żmien sabiex anke tikkonsulta mal-Avukat tagħha ossija lAvukat tal-Għajnuna Legali Dottor Joseph Mizzi u tiddeċiedi jekk hix sejra terġa lura
minnha, l-imputata wieġbet li hija inkondizzjonatament ħatja tal-imputazzjonijiet miġjuba
kontra tagħha;

Peress li l-imputata ammettiet l-imputazzjonijiet kollha migjuba kontra tagħha, fiċċirkostanzi tal-każ il-Qorti tqis li dawn huma sodisfaċentement pruvati. Għalhekk, meta
qieset kont taċ-ċirkostanzi kollha ta’ dan il-każ, il-Qorti ma tistax ħlief tiddikjaraha ħatja
f’dan il-każ.

Rat l-atti u d-dokumenti eżibiti;
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Semgħet it-trattazzjoni tal-Partijiet : -

L-Uffiċjal Prosekutur li stqarr illi : (1) L-imputata kellha problema akuta tal-abbuż tad-droga u s-serq li hija kienet tirrikorri
għalih kien sabiex ikun jista jkollha l-flus biex tixtri d-droga;
(2) Minkejja li ingħatat diġa ċans mill-Qorti tal-Maġistrati sabiex hija tbiddel ħajjitha, u
fil-fatt kienet ingħatat ordni ta’ probation għal tliet snin, minflok ħadet l-opportunita’
mogħtija lilha, l-imputata għażlet li l-anqas biss iltaqgħet mal-Probation Officer
aħseb u ara kemm segwit l-istess ordni;
(3) F’dan il-każ il-Pulizija kienet qegħda titlob li tingħata piena ta’ priġunerija effettiva.

L-Avukat Difensur stqarr illi : (1) L-imputata ma kellhiex flus u kienet fil-fatt qegħda tgħix f’karozza barra t-triq;
(2) Hi persuna li għandha bżonn l-għajnuna minħabba d-diversi problemi personali
tagħha;
(3) Minħabba l-ħajja mqalba tagħha hija fil-fatt kienet ingħatat ordni ta’ probation li pero
ma żammitx magħha.

Ikkunsidrat : -

Il-Qorti rat li mill-istqarrija tal-imputata hija kkoperat mal-Pulizija fis-sens li ammettiet isserq tal-oġġetti proprjeta ta’ Isabelle Mizzi. Iżda wara li ammettiet din is-serqa hija ma
kkoperatx aktar mal-Pulizija. Il-fatt li hija għarfet ħtijietha fl-aktar stadju bikri tal-proċeduri
kontra tagħha quddiem din il-Qorti sejjer jittieħed in konsiderazzjoni għall-fini tal-erogar
tal-piena.

L-imputata dehret quddiem il-Qorti fejn setgħet tara de visu l-istat u kondizzjoni talimputata, li viżibbilment dehret li għandha bżonn ċertu tip t’għajnuna. Sa dan il-punt ilQorti taqbel mas-sottomissjoni tal-Avukat Difensur.
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Biss apparti dan, il-Qorti taqbel perfettament mas-sottomissjonijiet li għamel l-Ispettur talPulizija f’dan il-każ.

Jidher li l-imputata għandha problema tal-abbuż tad-droga – fatt li ma ġiex kontestat
minnha. L-anqas ma ġie kontestat il-fatt li minkejja li ingħatat diġa ċans mill-Qorti talMaġistrati sabiex hija tbiddel ħajjitha, billi kienet ingħatat ordni ta’ probation għal tliet snin,
minflok ħadet l-opportunita’ mogħtija lilha, l-imputata għażlet li l-anqas biss tiltaqgħa malProbation Officer aħseb u ara kemm segwit l-istess ordni.

Il-Qorti tqis dan in-nuqqas bħala huwa wieħed serju. Rinfaċċjati b’mijiet ta’ kawżi kontra
persuni li jabbużaw mid-droga, dawn il-Qrati dejjem kienu propensi li jagħtu ċans lil min
ikun vitma ta’ dan l-abbuż – billi fost affarijiet oħra, għal dawk li jkunu fl-bidu tal-karriera
tagħhom fl-abbuż tad-droga, minflok jikkundannawhom għal pieni ta’ ħabs, jittrattaw
magħhom b’pieni alternattivi, fosthom ordnijiet ta’ probation.

F’dan il-każ, għalkemm mhux akkużata b’reati relatati mal-abbuż tad-droga, l-imputata
kienet ġiet misjuba ħatja minn din il-Qorti diversament presjeduta għal xejn anqas minn tliet
serqiet oħra magħmulin minnha bejn Frar u Marzu ta’ din is-sena. Din il-Qorti kienet
għażlet li minflok tibgħatha l-ħabs, ittiha ċans u tittratta magħha billi tqegħda taħt ordni ta’
probation għal tliet snin. Din kienet it-tama li kellha l-Qorti fl-imputata – ċioe li tieħu lopportunita u tagħraf tqum fuq saqajha u tbiddel ir-rotta ta’ ħajjitha billi qabel xejn tinfatam
mill-vizzju tal-abbuż tad-droga u tibda tgħix ħajja onesta lil hinn mis-serq u l-vizzji.

Iżda r-risposta tal-imputata għal din il-fiduċja li kienet tagħtha l-Qorti kienet li madwar
erba’ xhur wara din is-sentenza, reġgħet irrikorriet għas-serq. Pero agħar minn hekk jidher
li hija l-anqas biss indenjat ruħha li ssegwi l-ordni tal-probation mogħtija lilha.

Fil-fehma tal-Qorti dawn il-fatturi magħqudin flimkien jorbtu idejn din il-Qorti li, fiċċirkostanzi tal-każ, ladarba l-imputata stess ma kienetx taf tieħu l-opportunita mogħtija
lilha, ma tistax issa din l-istess Qorti terġa tittratta magħha bl-istess mod kif kienet għamlet
erba’ xhur ilu biss.

L-Avukat Difensur jgħid li l-imputata għandha bżonn l-għajnuna.

Verament hu l-każ. Iżda l-imputata trid tifhem li trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Lgħajnuna li offritilha l-Qorti warbitha. Issa ma tistax tippretendi li l-Qorti tagħlaq għajnejha
għal dan il-fatt. Jekk trid l-għajnuna trid tkun hi l-ewwel waħda li xxammar il-kmiem u
tmidd idejha għax-xogħol iebes tar-rijabilitazzjoni.

L-għajnuna ta’ ħaddieħor mingħajr

Pagna 4 minn 8
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza
impenn serju tagħha ma huwa ser iwassalha mkien. Hi trid tkun li taqdef u timpenja ruħha
li tbiddel ir-rotta ta’ ħajjitha. Din il-Qorti sejra tagħmel il-parti tagħha. Issa jmiss lillimputata li tagħmel il-parti tagħha wkoll.

Mill-banda l-oħra il-Qorti trid iżżomm quddiem għajnejha mhux biss id-drittijiet talimputata, iżda wkoll id-drittijiet tal-vitma li hi għażlet minn jeddha li tisraq. Biex issolvi lproblemi finanzjarji tagħha, l-imputata ma għandhiex dritt li tirrikorri għas-serq t’oġġetti ta’
ħaddiehor. Hemm ħafna mezzi onesti li permezz tagħhom persuna tkun tista ġġib il-flus –
dment li tkun trid tmidd idejha u taħdem. Il-fatt li l-imputata għandha problema tad-droga
ma huwa ta’ ebda ġustifikazzjoni għaliha li tmur tisraq lin-nies. Il-vizzju tad-droga ssolvih
billi tagħmel programm ta’ rijabilitazzjoni u timpenja ruħha bis-serjeta li tibqa ssegwih u
wara li tlestih b’suċċess tibqa’ soda sabiex tinfatam darba għal dejjem minn dan il-vizzju u
mhux billi jmur jisraq lill-ħaddieħor biex ikollha l-flus biex tissodisfa l-“habit” tagħha. Limputata żgur li ma trid lil ħadd imissilha ħwejjiġha u allura trid tifhem li ma tistax tmiss u
tisraq ħwejjeġ ħaddieħor. Trid ukoll iżżomm quddiem għajnejha l-veri vittmi f’dawn ilkażijiet huma l-vittmi tas-serq tagħha u trid iżżomm quddiem għajnejha t-trawma li dawn
in-nies jgħaddu minnha minħabba s-serq ta’ ħwejjiġhom bl-azzjoni tagħha.

Il-Qorti għalhekk tara li jekk l-imputata fl-istat attwali ta’ ħajjitha mhux ser tkun imġegħla
toqgħod kemm jista’ jkun il-bogħod mid-droga u jekk mhux ser tkun kostretta li toqgħod
għal xi forma ta’ trattament biex tiġi mgħejjuna tegħleb dan il-vizzju, hemm ċans tajjeb li limputata tibqa’ fejn hi illum – ħaġa li la hija ta’ ġid għaliha u wisq anqas għas-soċjeta. IlQorti għalhekk sejra teroga piena ta’ priġunerija effettiva kontra tal-imputata b’ordni ta’
trattament biex tiġi mgħejjuna kemm jista jkun tegħleb il-vizzju tal-abbuż mid-droga.

Ikkunsidrat : -

In kwantu għat-tul tas-sentenza ta’ priġunerija effettiva, il-Qorti ikkunsidrat li f’dan il-każ, limputata ammettiet li fit-3 ta’ filgħodu serqet nuċċali tax-xemx u fliexken tal-Coca Cola
minn vettura fit-triq. Għalkemm din tidher li hija serqa ta’ ftit valur, xorta jibqa l-fatt li hija
serqa aggravata bil-ħin u bix-xorta tal-ħaġa misruqa u li timporta piena ta’ bejn sebgħa xhur
u erbgħa u għoxrin xahar priġunerija. Peress li l-imputata ammettiet ħtijietha mal-ewwel
f’dan il-każ, il-Qorti sejra tgħaddi biex teroga piena ta’ priġunerija effettiva kontra talimputata iżda ser tkun piena viċin tal-minimu.
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Mill-banda l-oħra l-imputata ammettiet li kisret ordni ta’ probation mogħtija lilha minn din
il-Qorti b’sentenza tal-1 t’April 2014. Il-Qorti rat li dik l-ordni ta’ probation ingħatat lilha
għal xejn anqas minn tliet serqiet differenti liema serqiet kienu wkoll tnejn kwalifikati bil-ħin
u bil-valur u ieħor kwalifikat bil-ħin. Għall-ewwel żewġ serqiet ammessi biss il-piena skont
kif prospettata mill-Prosekuzzjoni setgħet togħla sa’ ħames snin priġunerija.

Din il-Qorti sejra tilqa’ s-sottomissjoni tal-Ispettur tal-Pulizija u tittratta mal-imputata għarreati li għalihom kienet ingħatat l-ordni tal-probation.

Biss il-Qorti sejra żżomm in

konsiderazzjoni l-fatt li f’dawk is-serqiet, il-valuri tal-oġġetti misruqa ma kienux għoljin kif
ukoll ser tikkonsidra li r-reati seħħew skont id-disposizzjoni tal-Artikolu 18 tal-Kodiċi
Kriminali b’mod għalhekk li l-imputata mhux ser tkun kundannata għal-piena separata
għat-tliet serqiet li kienet ammettiet għalihom, iżda ser tkun kundannata għal piena waħda
miżjuda skont l-istess Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali.

Inoltre, sejra tqis li r-raba

imputazzjoni miġjuba kontra tagħha f’dik il-kawża u ċjoe’ dik tar-riċettazzjoni kienet
kontestata lilha bħala alternattiva għall-ewwel tliet imputazzjonijiet ammessi minnha u
b’hekk mhix sejra tiġi mogħtija piena għal din ir-raba imputazzjoni.

Inoltre peress illi f’dan il-każ il-Qorti tqis illi hemm l-estremi u l-ħtiega għalbiex jiġi applikat
l-Artikolu 412D tal-Kodiċi Kriminali fil-konfront u fl-interess ta’ Sandra Grixti, sabiex
tipprovdi għat-trattament tagħha il-Qorti sejra tordna li Sandra Grixti titqiegħed taħt ordni
ta’ trattament sabiex tiġi mgħejuna tegħleb diffikultajiet ta’ natura psikologika kif ukoll
sabiex tigi megħjuna teghleb il-vizzju tad-dipendenza u l-abbuż mid-droga.

Deċide :-

Għaldaqstant, il-Qorti :

(1) wara li rat l-Artikoli 17(b), 18, 261(f)(g), 270, 271(g) u 281(b) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta'
Malta kif ukoll tal-Artikoli 7, 22, 23, 24 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, fuq lammissjoni inkondizzjonata tagħha stess, issib lill-imputata Sandra Grixti, ħatja talimputazzjonijiet kollha miġjuba kontra tagħha u tikkundannaha :
(a) kwantu għall-ewwel imputazzjoni għall-piena ta’ priġunerija effettiva għal perjodu ta’
tminn (8) xhur millum;
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(b) kwantu għat-tieni imputazzjoni a tenur tal-Artikolu 23(1)(a) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta, qed issib lill-imputata ħatja li kisret il-kundizzjonijiet tal-ordni ta’ probation
mogħti lilha permezz ta’ sentenza ta’ din il-Qorti diversament presjeduta nhar l-1 t’April
2014 u għalhekk qegħda tittratta mal-ħatja għall-imputazzjonijiet li dwarhom hi kienet
impoggija taħt l-ordni tal-probation 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 talprobation magħmul bis-sentenza imsemmija u wara li rat l-Artikoli 261(c)(f), 267, 270,
279(a), 280(1), 281(a) u 334(a) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta kif ukoll tal-Artikoli 7,
22, 23, 24 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta il-Qorti qegħda tikkonsidra li r-raba
imputazzjoni bħala alternattiva għall-ewwel tliet imputazzjonijiet u għalhekk
tikkundanna lill-imsemmija Sandra Grixti għal-perjodu ulterjuri ta’ għoxrin xahar (20)
priġunerija.
Għall-fini ta’ kjarezza b’din is-sentenza għalhekk Sandra Grixti qegħda tiġi kundannata
għall-ammont komplessiv ta’ tmienja u għoxrin (28) xahar priġunerija.

Inoltre peress illi f’dan il-każ il-Qorti tqis illi hemm l-estremi u l-ħtiega għalbiex jiġi applikat
l-Artikolu 412D tal-Kodiċi Kriminali fil-konfront u fl-interess ta’ Sandra Grixti, sabiex
tipprovdi għat-trattament tagħha, il-Qorti qiegħda tordna li Sandra Grixti titqiegħed taħt
ordni ta’ trattament għal perjodu ta’ tmintax il-xahar mill-lum, liema trattament sejjer ikun
dak maħsub sabiex Sandra Grixti tiġi mgħejuna tegħleb diffikultajiet ta’ natura psikologika
kif ukoll sabiex tiġi mgħejuna tegħleb il-vizzju tad-dipendenza u l-abbuż mid-droga.
Għaldaqstant filwaqt li tissollecita lid-Direttur tal-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin sabiex filperjodu li fih il-ħatja tkun qegħda tiskonta s-sentenza ta’ priġunerija tipprovdilha kull
għajnuna possibbli mill-Uffiċjali Professjonisti adetti fl-istess Faċilita’ sabiex din l-ordni tkun
tista’ titwettaq b’suċċess.

Il-Qorti spjegat lil Sandra Grixti bi kliem li jinftiehem it-tifsira tal-ordni tat-trattament
mogħti lilha kif ukoll il-konsegwenzi li hija tkun soġġetta għalihom fil-każ li hija tonqos
milli toqgħod ma u timxi mal-istess ordni ta’ trattament u ċjoe’ illi jekk tonqos li tħares jew li
tikkonforma ruħha ma’ xi rekwiżit jew kondizzjoni tal-ordni sakemm dan l-Ordni jkun fisseħħ il-Qorti tista’ twaħħalha ammenda ta’ mhux iżjed minn elf u mija u erba’ u sittin euro u
disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69).

Mogħtija illum, it-13 t’Awissu 2014 fil-bini tal-Qrati tal-Gustizzja, Valletta.
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< Sentenza Finali >

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