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MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Ottubru, 2014
Numru. 936/2014

Il-Pulizija
(Spettur Frankie Sammut)
vs
Ahmad Faroud

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjonijiet datati 29 ta’ Settembru 2014 fil-konfront ta’ Ahmad Faroud
ta’ 34 sena, nazzjonalita’ Sirjana, imwieled fl-1 ta’ Marzu 1980, u residenti 90, Dorand Court,
Flat 2, Triq l-Akwedott, Fleur De Lys, Birkirkara detentur tal-karta tal-identita 51329(A) fejn
ġie mixli talli fis-27 ta’ Settembru 2014 u fil-jiem ta’ qabel f’dawn il-gżejjer, għen jew assista
lil xi persuni biex jinżlu l-art jew jittantaw li inżlu l-art f’Malta, jew li joqgħodu ġewwa
Malta, kontra d-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta, jew lil xi persuni biex
jinżlu l-art jew jittantaw jinżlu l-art, jew li joqgħodu ġewwa, jew li jitilqu minn xi Stat ieħor
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bi ksur tal-liġi dwar id-dħul, residenza jew ħruġ ta’ dak l-istat, jew jaħbi jew jagħti kenn lil xi
persuni li jkun jaf, jew ikollu tassew jaħseb, li jkun qiegħed f’Malta kontra d-disposizzjonijiet
tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta u dan bi ksur tal-Artikolu 32(1)(a) tal-Kapitolu 217 talLiġijiet ta’ Malta;

Il-Qorti ġiet mitluba wkoll sabiex minbarra li tinfliġġi l-piena stabbilita skont il-Liġi, tordna
l-konfiska tal-vettura Renault Megane bin-numru tar-reġistrazzjoni KBR-258.

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 7 li permezz tiegħu iddikjara li kien qiegħed jagħti lkunsens 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 tiegħu tenna li huwa ħati talimputazzjonijiet 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;
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Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali kollha, inkluż il-fedina penali tal-imputat;
Semgħet lill-partijiet jittrattaw dwar il-piena u senjatament :

L-Uffiċjal Prosekutur iddikjara illi:1. L-imputat ikkoopera bi sħiħ mal-Pulizija kemm meta inqabad in fragrante u kemm
waqt l-interrogazzjoni quddiem l-Uffiċjal Prosekutur;
2. Il-fedina penali tal-imputat hija netta;
3. U l-ammissjoni bikrija tal-imputat.

Madanakollu l-Prosekuzzjoni tinsisti li l-vettura għandha tiġi kkonfiskata minn din il- Qorti
u kif stieden lil Qorti tikkunsidra multa u piena sospiza ta’ habs.

Minn naħa tagħha d-difiza filwaqt li qablet mas-sottomissjonijiet tal-Prosekuzzjoni, stiednet
hija wkoll lil Qorti sabiex il-piena inflitta tkun tixbah dik kontemplata u mitluba millProsekuzzjoni għar-raġunijiet segwenti :1. Illi f’dan il-każ ma kien hemm l-ebda skambju ta’ flejjes bejn l-imputat u l-passiġġier;
2. Ma kien hemm l-ebda biza’ għall-ħajja tal-passiġġier;
3. Piena ta’ multa hija oneruża fuq l-imputat ġaladarba huwa ma jaħdimx u jifhem ilkonsegwenzi li jekk ma titħallasx tali multa tiġi konvertita fi priġunerija;
4. L-imputat għalkemm ma jaħdimx tul il-perjodu li ilu hawn Malta b’xi mod jew ieħor
dejjem għex u kiel mingħajr abbuż tal-benefiċċji soċjali;
5. Il-konfiska tal-vettura mixtrija pjuttost riċenti hija telf ta’ patrimonju sostanzjali
għalih;
6. L-imputat huwa eleġibbli li japplika għal work permit ġaladarba huwa għandu
protezzjoni sussidjarja u l-imposizzjoni ta’ multa għandha sservi wkoll sabiex limputat ifittex jirregola l-posizzjoni tax-xogħol tieghu;
7. Piena ta’ priġunerija ser twassal sabiex fil-waqt li l-imputat ipatti ta’ għemilu jkun
qiegħed ikun ta’ piż finanzjarju għall-istat minflok ma jikkontribwixxi lil istat
permezz tal-ħlas ta’ multa;
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8. Illi tenut kont illi ried jagħmel pjaċir lil passiġġier senza interessi u b’hekk l-akkuża
odjerna ma hijiex dik a tenur tal-Artikolu 337A tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta
turi kemm l-intenzjoni tal-imputat kienet waħda b’animu ta’ pjaċir u mhux
b’intenzjoni kif ikkontemplata fl-Artikolu 337A tal-istess Liġi.

Il-Qorti wara li semgħet lil partijiet qabel ma tgħaddi għas-sentenza wara li rat l-Artikolu
28G(1A) tal-Kodiċi Kriminali magħqud mal-Artikoli 11 u 18 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta peress illi tqis li qabel ma tgħaddi għas-sentenza f’dan il-każ u qabel ma
tiddikjara jekk tilqax it-talba tal-partijiet ordnat lid-Direttur tas-Servizzi tal-Probation u
Parole sabiex iħejji rapport verbali jekk l-imputat jikwalifikax li minbarra sentenza ta’
priġunerija sospiża u l-multa li jagħmel xogħol b’xejn fil-komunita’.

Il-Qorti rat ukoll ir-relazzjoni tal-Uffiċjal tal-Probation u Parole Sharlet Fabri minn fejn
jirriżulta li l-imputat kien jikkwalifika għal servizz fil-komunita. Il-Qorti rat ukoll li l-ħati
wera disponibbilta sabiex jagħmel xogħol fil-komunita.

GĦALDAQSTANT : -

Wara li rat l-Artikoli 32(1)(a) tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-Artikoli 17 u 23 talKapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta qegħda ssib, lil Ahmad Farhoud fuq l-ammissjoni
inkondizzjonata

tiegħu

stess,

ħati

tal-imputazzjonijiet

miġjuba

kontra

tiegħu

u

tikkundannah : (a) għal multa fl-ammont ta’ ħamest elef euro (€5000) ; kif ukoll
(b) għall-piena ta’ tmintax (18) il-xahar priġunerija; u wara li rat l-Artikolu 28A(1) talKodiċi 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 erbgħa 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.
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Ai termini tal-Artikolu 28A(4) tal-Kodiċi Kriminali l-Qorti spjegat bi kliem li jinftiehem lillħati r-responsabbilita 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.

Inoltre, wara li rat l-Artikolu 28Ġ(1) tal-Kodiċi Kriminali qegħda b’żieda mal-piena aktar ilfuq inflitta tagħmel ordni ta’ superviżjoni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "ordni ta’
superviżjoni") li permezz tagħha tqiegħed lill-ħati taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal sorveljanti
għal perijodu ta’ sentejn millum.

Il-Qorti fissret lill-ħati bi kliem ċar u li jinftiehem, l-effetti tal-ordni ta’ superviżjoni kif ukoll
tal-kondizzjonijiet kollha elenkati fid-digrieti annessi ma’ din is-sentenza u li f’każ li jonqos
milli jikkonforma ruħu ma’ dawk l-ordnijiet u dawk il-kondizzjonijiet u/jew f’każ li jagħmel
reat ieħor matul il-perjodu operattiv tas-sentenza mogħtija lilu illum nonche l-konsegwenzi
li jistgħu jiġu sofferti f’każ ta’ nuqqas t’adeżjoni mat-termini tal-ordni hawn fuq imsemmi.

Il-Qorti tordna li kopja ta’ din is-sentenza u tal-ordni ta’ superviżjoni bid-digrieti ta’ llum
stess għandhom jiġu trasmessi minnufiħ lid-Direttur tas-Servizzi ta’ Probation u Parole
sabiex jassenja Uffiċjal Sorveljanti biex ikun responsabbli għas-sorveljanza tal-ħati.
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L-Uffiċjal Sorveljanti assenjat għandu jirrapporta bil-miktub lill-Qorti kompetenti bilprogress tal-ħati kull sitt (6) xhur.

Inoltre, wara li rat l-Artikolu 28Ġ(1A) tal-Kodiċi Kriminali, b’żieda mal-ordni ta’
supervizjoni hawn fuq imsemmija, wara li rat l-Artikoli 2, 7, 11 sa’ 14 u 24 tal-Kapitolu 446
tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti qegħda tqiegħed lill-ħati taħt ordni ta’ servizz fil-komunita bilkundizzjoni li jagħmel xogħol bla ħlas għal mitejn (200) siegħa f’dak il-post u b’dawk larranġamenti li jsiru mid-Direttur tas-Servizzi tal-Probation u Parole u bil-kondizzjonijiet
kollha l-oħra imsemmija fid-digriet hawn anness. Il-ħati qiegħed jiddikjara li jaqbel ma tali
ordni.

A tenur tal-Artikolu 11(4) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti tiddikjara wkoll li
qabel ma emanat tali ordni, hija kienet fissret lill-ħati bi kliem ċar u li jinftiehem, l-effetti talordni ta’ servizz fil-komunita kif ukoll tal-kondizzjonijiet kollha elenkati fid-digriet anness
ma’ din is-sentenza u li f’każ li jonqos milli jikkonforma ruħu ma’ dawk l-ordnijiet u dawk
il-kondizzjonijiet u/jew f’każ li jagħmel reat ieħor huwa, jista jingħata sentenza għar-reati li
tagħhom jinstab ħati b’din is-sentenza, nonche l-konsegwenzi li jistgħu jiġu sofferti f’każ ta’
nuqqas t’adeżjoni mat-termini tal-ordni hawn fuq imsemmi.

Ai termini tal-Artikolu 11(5) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti tordna li kopja ta’
din is-sentenza u tal-ordni ta’ servizz fil-komunita bid-digriet ta’ llum stess għandhom jiġu
trasmessi minnufiħ lid-Direttur tas-Servizzi ta’ Probation u Parole, lill-Uffiċjal tal-Probation
assenjat lill-ħati kif ukoll lill-awtoritajiet responsabbli mis-sorveljanza tat-twettieq tal-ordni
hawn fuq imsemmi.

Inoltre il-Qorti tordna l-konfiska tal-vettura Renault Megane bin-numru tar-reġistrazzjoni
KBR-258 favur il-Gvern ta’ Malta.
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Mogħtija illum l-20 t’Ottubru 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

< Sentenza Finali >

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