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MALTA

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

Seduta tat-22 ta' Lulju, 2014
Numru. 214/2014

Il-Pulizija
(Spettur Robert Vella)
vs
Farah Said Hirsi

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet datati 28 ta’ Frar, 2014 fil-konfront ta’ Farah Said Hirsi ta’ 61
sena, iben Said Hirsi u Fadumo Mohammed, imwieled is-Somalia, fit-12 ta’ Diċembru, 1952
u joqgħod Marsa Open Centre, Xatt il-Mollijiet Marsa u detentur tal-Karta tal-identita’
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numru 103261 A fejn ġie imħarrek tallin nhar is-26 ta’ Frar, 2014 għal ħabta tal-4.45 ta’
filgħaxija fil-Blata l-Bajda jew fi bnadi oħra f’dawn il-Gżejjer;

1. Flimkien ma’ persuni oħra, ikkommetta serq ta’ flus kontanti li kienu miżmuma ġewwa
kaxxa tad-donazzjonijiet fil-knisja San Gorg Preca, liema serq, li huwa kkwalifikat bilvjolenza (numerika), bil-mezz, bil-lok u bil-valur li ma jeċċedix l-elfejn tliet mija u disgħa u
għoxrin euro u sebgħa u tletin ċentezmu (€2329.37), sar għad-dannu tas-soċjeta’ tad-Duttrina
Nisranija u/jew ta’ persuni oħra u dan bi ksur tal-Artiklu 261(a)(b)(c), 263, 264(1), 267 u
269(a) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.

2. xjentement laqgħu għandhom jew xtraw ħwejjeg u ċioe’, il-kaxxa tad-donazzjonijiet u lflus imsemmija, misruqa, meħuda b’qerq, jew akkwistati b’reat, sew jekk dan sar f’Malta jew
barra minn Malta, jew, xjentement, b’kull mod li jkun, indaħħlu biex ibiegħuhom jew
imexxuhom u dan bi ksur tal-Artikolu 334 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.

3. Li kkommetta r-reati msemmija waqt il-perjodu operattiv ta’ sentenza sospiza mogħtija
mill-Qorti tal-Maġistrati (Dott. Anthony Vella LL.D.) fis-7 ta’ Frar, 2014, liema sentenza saret
definittiva u ma tistax tiġi mibdula.

Rat li qabel li l-atti ġew rimessi quddiem din il-Qorti kif presjeduta, matul is-seduta tat-28 ta’
Frar 2014 l-uffiċjal prosekutur ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament tiegħu u matul ilkors tal-eżami tal-imputat skont l-Artikoli 392 u 370(4) tal-Kodiċi Kriminali l-istess imputat
wieġeb li ma kellux oġġezzjoni li l-każ tiegħu jigi trattat bi proċedura sommarja;

Rat il-kunsens tal-Avukat Ġenerali a fol 11 li permezz tiegħu iddikjara li kien qiegħed jagħti
l-kunsens tiegħu sabiex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja;
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Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) tal-Kodiċi Kriminali, limputat, debitament assistit mill-konsulent legali tiegħu tenna li huwa mhux ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu.

Semgħet il-provi prodotti;

Rat li matul is-seduta tat-22 ta’ Lulju 2014 l-Uffiċjal Prosekutur tenna li t-tieni imputazzjoni
kienet qegħda tiġi kontestata bħala alternattiva għall-ewwel imputazzjoni u fid-dawl ta’ din
l-istqarrija, l-imputat irreġistra l-ammissjoni inkondizzjonata fir-rigward tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontra tiegħu ħlief għat-tieni imputazzjoni li ġiet kontestata lilu bħala alternattiva
għall-ewwel imputazzjoni;

Il-Qorti wissiet lill-imputat bl-aktar mod solenni rigward il-konsegwenzi tal-ammissjoni
tiegħu u wara li tagħtu ftit taż-żmien sabiex anke jikkonsulta mal-Avukat Difensur u
jiddeċiedi jekk hux sejjer jerġa lura minnha, l-imputat wieġeb li huwa ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu ħlief għat-tieni imputazzjoni li ġiet kontestata lilu
bħala alternattiva għall-ewwel imputazzjoni;

Il-Qorti fid-dawl tal-ammissjoni inkondizzjonata tal-imputat ma għandhiex alternattiva
għajr ħlief li ssibu ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu ħlief għat-tieni
imputazzjoni li ġiet kontestata lilu bħala alternattiva għall-ewwel imputazzjoni;

Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali kollha, inkluż il-fedina penali tal-imputat;
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Semgħet lill-partijiet jittrattaw dwar il-piena;

GĦALDAQSTANT

Il-Qorti wara li rat l-Artikoli 17, 31, 261(a)(b)(c)(e), 262(1)(b), 263, 264(1), 267, 269(a), 276,
277(b) u 334 tal-Kodiċi Kriminali, fid-dawl tal-istqarrija tal-Uffiċjal Prosekutur li t-tieni
imputazzjoni ġiet kontestata lill-imputat bħala alternattiva għall-ewwel imputazzjoni,
qegħda tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tagħha filwaqt li qegħda ssib lill-Farah Said
Hirsi, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess ħati tal-ewwel imputazzjoni u
tikkundannah għall-piena ta’ erbatax il-xahar priġunerija effettiva.

Inoltre, l-Qorti rat ukoll it-tielet imputazzjoni miġjuba kontra l-imputat u wara li rat lArtikoli 28A u 28B tal-Kodiċi Kriminali fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess
qegħda wkoll issib lil Farah Said Hirsi ħati tagħha u għalhekk filwaqt li qiegħda ssib li Farah
Said Hirsi wettaq ir-reat li għalih hemm piena ta' priġunerija matul il-perjodu operattiv ta'
sentenza sospiża, ai termini tal-Artikolu 28B(1) tal-Kodiċi Kriminali qiegħda tagħżel li
titratta miegħu għar-rigward tas-sentenza sospiża u konsegwentement qiegħda tordna li ssentenza ta’ sitt xhur priġunerija sospiżi għal sentejn għandha tibda' sseħħ b’effett immedjat.
Għalhekk b'żieda mat-terminu ta' priġunerija effettiva inflitta aktar 'il fuq, il-ħati Farah Said
Hirsi qiegħed jiġi wkoll ikkundannat għall-piena ta' sitt xhur priġunerija oħra.

Għall-fini ta’ kjarezza, il-Qorti għalhekk qiegħda, b'din is-sentenza, tikkundanna lil Farah
Said Hirsi għal perjodu ta' priġunerija komplessiva ta' għoxrin xahar.

Mogħtija illum, it-22 ta’ Lulju 2014 fil-Bini tal-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
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