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

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

Il-Pulizija
(Spettur Melvyn CAMILLERI)
vs
Matteo ACCARDI

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet miġjuba kontra Matteo ACCARDI ta'
detentur tal-karta tal-passaport Taljan numru AT 9559972 fejn ġie
akkużat

talli

nhar

is-17

t’Ottubru

2015

għall-ħabta

tas-19:00

f’Birżebbugia :
1. Bil-ħsieb li jisraq wera dan il-ħsieb b’atti esterni u ta bidu għalleżekuzzjoni tad-delitt liema delitt ma ġiex eżegwit minħabba xi
ħaġa aċċidentali u indipendenti mill-volonta’ tiegħu liema serq
setgħa jkun ikkwalifikat bil-valur;
2. Bil-ħsieb li b’xi mezzi kontra l-liġi jew billi għamel użu t’ismijiet
foloz jew kwalifiki foloz jew billi jinqeda b’qerq ieħor jew inganna

jew billi juri ħaġa oħra sabiex iġiegħel li titwemmen l-eżistenza
t’intrapriżi foloz jew ta’ ħila, setgħa fuq ħaddieħor jew krediti
immaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biża dwar ġrajja
kimerika, għamel qliegħ bi ħsara ta’ ħaddieħor wera dan il-ħsieb
b’atti esterni u ta’ bidu għall-eżekuzzjoni tad-delitt liema delitt ma
ġiex eżegwit minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti millvolonta’ tiegħu.

Rat li matul is-seduta tat-18 t’Ottubru 2015 l-Uffiċjal Prosekutur
ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament tiegħu.

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-konsulent legali
tiegħu dottor John Refalo tenna li huwa ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba
kontra tiegħu.

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi
tal-ammissjoni tiegħu fis-sens li jekk itenni l-ammissjoni tiegħu huwa
kien ser jiġi misjub ħati u l-Qorti tgħaddi biex timponi l-piena spettanti
skont il-Liġi li tista tkun waħda ta’ priġunerija jew xi piena oħra
stabbilita bil-Liġi. Wara li tagħtu ftit taż-żmien sabiex jiddeċiedi jekk
hux sejjer jerġa lura mill-ammissjoni reġistrata minnu, fil-presenza tal-

konsulent legali tiegħu u preżenti l-interpretu nominat, u wara li
kkonferixxa magħhom, l-imputat wieġeb li huwa inkondizzjonatament
ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu;

Il-Qorti fid-dawl ta’ tali stqarrija ta’ ħtija inkondizzjonata imtennija
m’għandhiex alternattiva għajr ħlief li ssib lill-imputat ħati.

Semgħet lill-Uffiċjal Prosekutur jiddikjara illi –
1. Dan kien każ fejn l-imputat kien jaħdem f’Malta ikkommetta dawn
ir-reati meta sab credit cards u minflok għaddihom lil sidhom mar
ipprova jixtri bihom mobile phone bħal dak li kellu minn ħanut
Celeste f’Birżebbuġia;
2. Huwa kien jaħdem f’Malta u ma kellux għaliex li jagħmel dan l-att
li kien aktar jixbaħ ġennata taż-żgħożija;
3. Il-Prosekuzzjoni ma kienetx qegħda tinsisti fuq piena karċerarja
effettiva f’dan il-każ; iżda kienet qed tinsisti li jingħata messaġġ
ċar lill-imputat li huwa ma kellux iġib ruħu b’dan il-mod f’Malta.

Semgħet lid-Difiża tiddikjara li : 1. L-imputat ikkopera bis-sħiħ mal-Pulizija u ammetta fl-aktar stadju
bikri ta’ dawn il-proċeduri;

2. Li

huwa

kien

qiegħed

jaderixxi

mas-sottomissjonijiet

tal-

Prosekuzzjoni;
3. Li piena karċerarja f’dan il-każ ma kienetx dik idoneja.

DEĊIDE :

li wara li rat l-Artikoli 41(1)(a), 261(c), 267, 279(a) u 308 tal-Kodiċi
Kriminali, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess, qegħda ssib lil
Matteo ACCARDI, ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu u
wara li rat ukoll li fiċ-ċirkostanzi ta’ dan il-każ hija tal-fehma li jeżistu lelementi rikjesti mill-Liġi taħt l-Artikoli 7(2) u 22(1) tal-Kapitolu 446 talLiġijiet ta’ Malta, tenut kont tax-xorta tar-reat u ċ-ċirkostanzi li seħħew
fih, il-Qorti tqis li mhux spedjenti li twaħħal piena, iżda li għandhom
jiġu applikati d-disposizzjonijiet tal-Artikolu 22 tal-Kapitolu 446 talLiġijiet ta’ Malta, u għalhekk qegħda tagħmel ordni li biha tillibera lillħati bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor matul il-perjodu ta’ sentejn
mid-data tal-lum.
Ai termini tal-Artikolu 22(3) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta ilQorti fissret lil Matteo ACCARDI bi kliem ċar u li jinftiehem l-effetti talordni għall-liberazzjoni kondizzjonata fis-sens li jekk jagħmel reat ieħor
matul dan il-perjodu ta’ liberazzjoni kondizzjonata, il-ħati jkun jista’
jingħata sentenza għar-reat oriġinali.

Finalment il-Qorti tordna li ai termini tal-Artikolu 392A(2) tal-Kapitolu 9
tal-Liġijiet ta’ Malta l-atti kollha ta’ dawn il-proċeduri u kopja ta’ din issentenza jintbagħtu lill-Avukat Ġenerali fiż-żmien mogħti mil-Liġi.

Mogħtija illum it-tmintax (18) il-jum mix-xahar t’Ottubru 2015 fil-Bini
tal-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja.

