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MALTA

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

Seduta tad-29 ta' Settembru, 2014
Numru. 937/2014

Il-Pulizija
(Spettur Darren Buhagiar)
vs
Mohammed Gheath Alrgal

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjonijiet datati 29 ta’ Settembru 2014 fil-konfront ta’ Mohammed
Gheath Alrgal ta’ 25 sena, nazzjonalita’ Sirjana, iben Mohammed Akram u Fadia, mwieled
Damaskus, is-Sirja fl-10-12-1988, jirrisjedi Hal-Far Tent Village u detentur tan-numru talpulizija 14E-121 fejn ġie mixli talli fit-28 ta’ Settembru 2014 u fil-jiem ta’ qabel f’dawn ilgżejjer u fi bnadi oħra iffalsifika, biddel jew għamel xi tibdil f’dokumenti Franciżi jew kellu
fil-pussess tiegħu xi dokumenti Franciżi li hu kien jaf li ġew ffalsifikati, imbiddlin jew sar xi
tibdil fihom u ċjoe kellu fil-pussess tiegħu passaporti Franciżi foloz bin-numri 09PC38585,
09PC38587 u 09PC38582 u dan bi ksur tal-Artikolu 5 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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kif ukoll talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanzi għamel falsifikazzjoni oħra jew
xjentement għamel użu minn xi dokumenti oħra iffalsifikati, fid-dokumenti fuq imsemmija
u dan bi ksur tal-Artikolu 189 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta;

kif ukoll talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanzi iffalsifika xi dokumenti jew kopji vera ta’
dokumenti jew reġistrazzjonijiet magħmula skond l-Att dwar l-Immigrazzjoni u dan bi ksur
tal-Artikolu 32(1)(d) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta.

Rat li matul is-seduta tad-29 ta’ Settembru 2014 l-Uffiċjal Prosekutur ikkonferma limputazzjonijiet bil-ġurament tiegħu u matul il-kors 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 22 li permezz tiegħu iddikjara li kien qiegħed jagħti
l-kunsens tiegħu sabiex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja;

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) tal-Kodiċi Kriminali, limputat, debitament assistit mill-konsulent legali bħala Avukat tal-Għajnuna Legali tenna li
huwa ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu.

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 tal-imputazzjoni
miġjuba kontra tiegħu;

Il-Qorti fid-dawl tal-ammissjoni inkondizzjonata tal-imputat ma għandhiex alternattiva
għajr ħlief li ssibu ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu;

Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali kollha, inkluż il-fedina penali tal-imputat;
Semgħet lill-partijiet jittrattaw dwar il-piena u senjatament :
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L-Uffiċjal Prosekutur tenna li l-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-imputat huma ta’ natura
serja u illi għalkemm l-imputat ammetta anke fl-istqarrija li rrilaxxja lil Pulizija, l-Qorti trid
iżżomm quddiem għajnejha li dawn il-każijiet saru spissi u jrid jintbagħat messaġġ lissoċjeta’ sabiex dawk li jkunu bi ħsiebhom jikkomettu reati simili jaħsbuha darbtejn.

L-Avukat Difensur, mill-banda l-oħra tenna li : -

1. Dan huwa każ ieħor li huwa frott tad-disperazzjoni li jinsabu fiha l-imputat u familtu
li kellhom jaħarbu mis-Sirja sforz tas-sitwazzjoni politika diffiċli li hemm f’dan ilpajjiż u l-gwerra ċivili li faqqet wara;
2. l-imputat u familtu huma vittmi tas-sitwazzjoni li nqabdu fiha u skanta kif il-Pulizija
dejjem jaqbdu lil nies bħall-imputat li jiġu sfruttati minn nies bla skrupli u ma
jaqbdux lill-imħuħ li hemm wara dan il-kummerċ floridu ta’ ħrug ta’ passaporti
foloz;
3. li dan hu każ li kien jikwalifika għal sentenza ta’ priġunerija sospiża u ladarba lProsekuzzjoni ma stqarritx li kienet disposta tikkunsidra tali piena d-difiża b’mod
enfatiku kienet qiegħda tinsisti li f’dan il-każ, ta’ raġel tal-familja li kien qiegħed jara
x’jagħmel biex itejjeb il-qagħda tal-familja tiegħu ma kellux jispiċċa kkundannat ilħabs għal għemil illi għamel iżda kellu se mai jingħata piena ta’ priġunerija sospiża.

L-Ufficjal Prosekutur spjega illi l-Pulizija diffiċli tasal għall-imħuħ wara dan in-negozju
illegali minħabba l-fatt illi bosta drabi n-nies li jirrikorru għax-xiri ta’ passaporti foloz jonqsu
milli jagħtu dettalji ċari u konkreti ta’ mingħand min ikunu xtraw dawn il-passaporti u
dawn billi jagħtu dettalji vagi jekk mhux foloz ta’ dawn in-nies. F’dan il-każ l-imputat
ikkoopera mal-Pulizija billi provda numru ta’ mobile phone li l-Pulizija għad trid tivverifika
l-awtenticita’ tiegħu u għalhekk ma tistax teskludi f’dan l-istadju li anke dan in-numru
huwa falz. Oltre minn hekk f’dan il-każ il-Pulizija ma kienetx qiegħda tinsisti għal piena ta’
ħabs effettiv u dan fid-dawl tal-fatt li l-imputat għandu fedina penali netta u huwa raġel li
ġie f’Malta bil-familja tiegħu b’kollox u li jrid jieħu ħsieb u jipprovdi għal martu u għal ibnu.

Il-Qorti semgħet ukoll lill-imputat jiddikjara li huwa minn naħa tiegħu filwaqt illi
rringrazzja lil Uffiċjal Prosekutur u l-Avukat Difensur tax-xogħol li għamlu fil-każ tieghu
stqarr li hu qed jintrabat li waqt li jkun qiegħed f’Malta sejjer jieħu ħsieb il-familja tiegħu u
sejjer jimxi f’Malta u jġib ruħu f’Malta bħal ma jagħmlu l-Maltin.
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GĦALDAQSTANT : -

Wara li rat l-Artikoli 5 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta, l-Artikoli 189 tal-Kapitolu 9 talLiġijiet ta’ Malta, u l-Artikolu 32(1)(d) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta qegħda ssib, lil
Mohammed Gheath Alrgal fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess, ħati talimputazzjoni miġjuba kontra tiegħu u tikkundannah għal piena ta’ sena priġunerija; u wara
li rat l-Artikolu 28A(1) tal-Kodiċi Kriminali tordna li din is-sentenza ta’ priġunerija
m’għandhiex tibda sseħħ ħlief jekk l-imputat jikkommetti reat ieħor li għalih hemm il-piena
ta’ priġunerija fi żmien tlett snin millum u dan wara li l-Qorti kompetenti tkun ai termini talArtikolu 28B tal-Kodiċi Kriminali ordnat li din is-sentenza għandha tiġi fis-seħħ. Ai termini
tal-Artikolu 28A(4) tal-Kodiċi Kriminali l-Qorti spjegat bi kliem li jinftiehem lill-ħati rresponsabbilita tiegħu imnissla mill-Artikolu 28B tal-Kodiċi Kriminali fil-każ li huwa
jikkommetti reat ieħor li għalih hemm il-piena ta’ priġunerija fil-perjodu operattiv ta’ din issentenza.

Mogħtija illum 29 ta’ Settembru 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

< Sentenza Finali >
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