MALTA
QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA’ ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT
DR. CHARMAINE GALEA
Illum 12 ta’ Ottubru 2021
Il-Pulizija
(Spettur Jonathan Cassar
Spettur Gabria Gatt)
vs
Abdoulaye Diop
(KI. Taljana CA93005AD)
(KI. Tas-Senegal 1251200513294)
Il-Qorti,
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra Abdoulaye Diop li ġie akkużat talli nhar
l-għaxra (10) t’ Ottubru 2021 u fil-ġimgħat ta’ qabel ġewwa l-Monti ta’
Marsaxlokk armat f’ Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk u/jew nħawi oħra f’dawn ilgżejjer:1. Iffalsifika jew biddel, mingħajr il-kunsens tas-sid, l-ismijiet, il-marki jew
is-sinjali distintivi tax-xogħol tal-moħħ, jew tal-prodott ta’ industrja, jew,
xjentement, għamel użu ta’ dawn l-ismijiet, marki jew sinjali iffalsifikati
jew imbiddlin, ukoll jekk minn ħaddieħor, mingħajr il-kunsens tas-sid;
2. Għamel użu, xjentement, ta’ marka, sinjal, tabella jew emblema li jkun
fihom indikazzjoni li tista’ tqarraq lix-xerrej dwar ix-xorta tal-merkanzija,
jew biegħ merkanzija, b’din il-marka, sinjal jew emblema;
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3. Xjentement qegħed fiċ-ċirkolazzjoni, biegħ jew żamm għandu għallbejgħ jew importa għal ħsieb ta’ kummerċ, merkanzija b’marka, sinjal,
jew emblema imxebbħin b’qerq; u
4. Ġesta attivita’ kummerċjali mingħajr liċenzja tal-awtorita’ kompetenti,
meta din il-liċenzja hija meħtieġa minn liġi jew regolamenti magħmulin
mill-awtorita’ kompetenti bis-saħħa ta’ dik il-liġi.
Il-Qorti hija mitluba li f'każ ta’ ħtija barra milli tapplika l-piena skond il-Liġi,
tordna lill-imputat iħallas l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-ħatra tal-esperti
skond l-Artikolu 533 (1) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta' Malta
Rat id-dokumenti esebiti u l-atti proċesswali kollha;
Semgħet, fis-seduta tal-lum, lill-imputat jammetti li huwa ħati talimputazzjonijiet kollha miġjuba kontra tiegħu u semgħatu jikkonferma lammissjoni tiegħu anke wara li l-Qorti tatu żmien jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu
u spjegatlu l-pieni relattivi għall-imputazzjonijiet.
Ikkunsidrat:
Illi fid-dawl tal-ammissjoni ta’ ħtija reġistrata mill-imputat fis-seduta tal-lum firrigward tal-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront tiegħu, il-Qorti ssib lillimputat ħati tal-istess imputazzjonijiet.
Illi fir-rigward tal-piena li għandha tiġi nflitta fuq l-imputat, il-Qorti tosserva illi
l-imputat ikkopera mal-Pulizija, għandu fedina penali netta u rreġistra
ammissjoni fl-iżjed stadju bikri ta’ dawn il-proċeduri. Il-Qorti ħadet ukoll in
konsiderazzjoni tal-ammont ta’ oġġetti kontrafetti li nqabad bihom l-imputat.
Illi għalhekk il-Qorti hija tal-fehma illi l-imputat għandu jiġi trattat b’piena ta’
terminu ta’ priġunerija sospiża.
DECIDE
Għal dawn il-motivi, il-Qorti wara li rat Artikolu 298 (1)(a), (c) u (f) tal-Kodiċi
Kriminali u Artikolu 10 tal-Kapitolu 441 tal-Liġijiet ta’ Malta, tiddikjara lillimputat Abdoulaye Diop ħati tal-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront
tiegħu u tikkundannah għal sitt (6) xhur priġunerija li b’applikazzjoni tal-
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Artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali qegħdin jiġu sospiżi għal terminu ta’ tnax
(12)-il xahar mil-lum. Il-Qorti tikkundannah ukoll ghall-ħlas ta’ ammenda ta’
mija u għoxrin ewro (€120).
In oltre l-Qorti qiegħda tordna l-konfiska tal-oġġetti kontrafatti esebiti millProsekuzzjoni u kif ukoll id-distruzzjoni tagħhom mir-Reġistratur tal-Qrati li
għandu jgħaddi għal tali distruzzjoni ai termini tal-Artikolu 670 tal-Kodiċi
Kriminali.

Dr. Charmaine Galea
Maġistrat

Diane Gatt
Deputat Reġistratur
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