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MALTA

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

Seduta tat-22 ta' Lulju, 2015
Numru. 525/2015

Il-Pulizija
(Spetturi John Spiteri u Matthew Spagnol)
vs
Cezarica Rosioru

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet miġjuba fil-konfront ta` Cezarica
Rosioru, detentur tal-karta tal-identita` Rumena numru XR398691 fejn
Pagna 1 minn 7
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ġie mixli talli nhar is-27 ta’ Ġunju 2015 minn ġewwa l-istabbiliment blisem Havana, fi Triq San Ġorġ, San Ġiljan, ikkommetta serq ta’ mobile
phone tal-għamla Iphone 6 tal-valur ta’ disa’ mija sebgħa u sebgħin euro
(€977), liema serq huwa kwalifikat bil-valur u bil-ħin għad-detriment ta’
Calvin Paul Sammut u/jew persuna/i oħra.

Rat id-dokumenti eżibiti u l-atti processwali kollha.

Rat li matul il-kors tal-eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1)
tal-Kodici Kriminali tenut matul is-seduta tat-28 ta’ Ġunju 2015 limputat stqarr li huwa ma kienx ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontra
tiegħu skont kif speċifikat aktar ‘il fuq.

Rat ukoll li matul is-seduta sussegwenti u ċjoe dik miżmuma nhar il-15
ta’ Lulju 2015 l-imputat tenna li huwa kien ħati tal-imputazzjoni miġjuba
kontrih.

Wara li spjegat bl-aktar mod solenni l-konsegwenzi kollha li jitnisslu
minn dikjarazzjoni ta’ ammissjoni ta’ ħtija, u ċioe li din il-Qorti kienet
tista’ ssib lill-imputat ħati u li tinfliġġi fuqu wkoll il-piena ta’ priġunerija
skont il-Liġi, il-Qorti tatu żmien qasir sabiex jirtira l-ammissjoni tiegħu u
wara li reġgħet staqsiet lill-imputat x’għandu xi jgħid dwar lPagna 2 minn 7
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imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu, l-imputat reġa’ tenna li huwa ħati
skont kif kien tenna ftit qabel u l-Qorti ħadet nota bil-miktub ta’ din iddeċiżjoni tal-imputat fl-atti tal-kawża.

Il-Qorti semgħet lill-partijiet jitrattaw il-kawża u ħadet konjizzjoni talargumenti tal-Prosekuzzjoni fis-sens illi dan kien każ ieħor ta’ pickpocketing liema tipoloġija ta’ reat saret komuni ħafna b’mod partikolari
f’postijiet affollati bħal postijiet ta’ divertiment f’Paceville u nħawi oħra.
Għalkemm il-kompliċi tiegħu Lucian Grecu ammetta l-imputazzjonijiet
kontih mal-preżentata l-imputat u ġie kkundannat għal seba’ xhur
priġunerija effettivi, l-imputat għażel li jikkontesta l-imputazzjonijiet
tiegħu u għalhekk ma jistax jibbenefika minn riduzzjoni fil-piena
konsegwenti l-ammissjoni bikrija bħal ma għamel Grecu.

Il-Qorti semgħet ukoll l-argumenti tad-difiża fis-sens illi l-imputat
għandu jibbenefika mill-ammissjoni bikrija in kwantu ebda provi ma
bdewx jinstemgħu f’dan il-każ.

Ikkunsidrat : -
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In vista tal-ammissjoni imtennija tal-imputat għall-imputazzjoni miġjuba
kontra tiegħu kif speċifikati aktar ‘il fuq, hija ma għandhiex alternattiva
għajr li ssib lil imputat ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu.

Il-Qorti tosserva li din it-tipoloġija ta’ reat fil-fatt verament qegħda
tiżdied u għalhekk huwa inkombenti fuq il-Qorti li timponi piena li tkun
tista sservi ta’ deterrent għal min qiegħed jinqabad jikkommetti dawn ittip ta’ reati. F’dan il-każ il-Qorti tqis li piena karċerarja effettiva hija
piena idoneja.

Il-Qorti rat ukoll li f’dan il-każ huwa minnu li l-imputat ma ammettiex
mal-preżentata u għalhekk ma jistax jibbenefika minn riduzzjoni filpiena minħabba fl-ammissjoni bikrija fil-preżentata. Biss din il-Qorti
kienet tkun propensa li timponi tali riduzjoni fil-piena in kwantu
verament kif jgħid l-Avukat Difensur, l-ammissjoni tal-imputat saret fittieni seduta qabel ma bdew jinstemgħu provi. Biss fiċ-ċirkostanzi din ilQorti tista’ biss tieħu in konsiderazzjoni dan il-fatt, billi timponi piena
viċin tal-minimu permissibbli.

Issa l-minimu tal-piena permissibbli

f’dal-każ huwa dak imsemmi mill-Liġi għal serq kwalifikat bil-valur u lħin skont kif ammetta l-imputat. Il-piena għal dan is-serq hekk kif
kwalifikat toħroġ mill-Artikoli 279(a) u 280(1) tal-Kodiċi Kriminali.
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L-Artikolu 279(a) jgħid : -

279. Il-ħati ta’ serq ikkwalifikat bil-"valur" biss, jeħel (a) jekk il-valur tal-ħaġa misruqa ma jkunx iżjed minn
elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u
tletin ċenteżmu (2,329.37), il-piena ta’ priġunerija
għal żmien minn ħames xhur sa tliet snin;

Issa f’dan il-każ, l-imputat ammetta għas-serq kwalifikat bil-valur (€977)
– iżda mhux biss.

Huwa ammetta wkoll għal dan is-serq bħala

kwalifikat bil-ħin. Minħabba f’hekk jiskattaw id-disposizzjonijiet talArtikolu 280(1) tal-Kodiċi Kriminali. Dan l-Artikolu jgħid hekk : -

280. (1) Meta s-serq ikkwalifikat bil-"valur" ikun
akkumpanjat b’waħda jew iżjed mill-kwalifiki l-oħra, iżda mhux
b’dik tal-"vjolenza" jew tal-"mezz", il-ħati jeħel, skont il-każ, il-pieni
msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, iżda dawn ma
jingħatawx fil-minimum tagħhom.

Ladarba l-imputat ammetta għas-serq kwalifikat bil-valur u bil-ħin (u
ma kienx serq kwalifikat bil-vjolenza jew il-mezz), il-piena erogabbli
għandha tkun dik imsemmija fl-Artikolu 279(a), iżda din ma tistax
tingħata fil-minimum tagħha. Issa fil-minimum tagħha hawnhekk ma
tfissirx fil-minimu tal-marġini tal-piena imsemmija fl-Artikolu 279(a)
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ċjoe l-ħames xhur priġunerija (u l-fuq).

Iżda l-komputazzjoni tal-

minimum għandha u bilfors trid issegwi dak li jgħid l-Artikolu 20 talKodiċi Kriminali u ċjoe : -

20. Meta l-liġi tiddisponi espressament li piena m’għandhiex
tingħata fil-minimum, il-piena li għandha tingħata għandu dejjem
ikun fiha għall-anqas terz tad-differenza bejn il-minimum u l-maximum.

B’hekk din il-Qorti, għar-reati li għalihom ammetta l-imputat ma tistax
legalment tagħti piena t’anqas minn (almenu) għaxar xhur u għaxart
ijiem priġunerija. Dan għaliex id-differenza bejn il-minimu u l-massimu
imsemmija fl-Artikolu 279(a) tal-Kodiċi Kriminali huwa dak ta’ wieħed
u tletin xahar; u terz tiegħu jammonta għal għaxar xhur u għaxart ijiem
skorruti. Għalhekk fil-piena de quo jrid ikun hemm dejjem għal talanqas għaxar xhur u għaxart ijiem priġunerija li tista’ tibqa tiela sa’ tliet
snin (ossija sitta u tletin xahar) priġunerija. Altrimenti piena oħra taħt
dawn l-għaxar xhur u għaxart ijiem tkun piena taħt il-minimum
permissibbli mill-Liġi.

DECIDE
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għalhekk li qegħda ssib lil Cezarica Rosioru, fuq l-ammissjoni
inkondizzjonata tiegħu stess, ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontih u
wara li rat l-Artikoli 261(c)(f), 267, 270, 279(a) u 280(1) tal-Kodici
Kriminali il-Qorti qegħda tikkundannah għall-piena ta’ ħdax il-xahar
priġunerija.

Mogħtija illum it-22 ta’ Lulju 2015 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

< Sentenza Finali >

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