Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tad-29 ta' Dicembru, 2014
Numru. 1192/2014

Il-Pulizija
(Spettur Darren Buhagiar)
vs
Dembele Madi

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputazzjonijiet fil-konfront ta’ Dembele Madi ta’ 22 sena,
nazzjonalita’ mill-Kosta tal-Avorju, iben Filifen u Bamaka, imwieled filKosta tal-Avorju nhar is-6 ta’ Frar 1992, residenti Ruma, fl-Italja u
detentur tal-karta tal-identita bin-numri AS9108589, fejn ġie mixli talli
fit-2 ta’ Diċembru 2014 u fil-jiem ta’ qabel f’dawn il-gżejjer kellu filPagna 1 minn 5
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pussess tiegħu dokumenti maħruġa minn awtorita’ kompetenti, ċjoe
passaport Taljan tal-Aljeni bin-nuri 119638 u permess ta’ residenza
Taljana bin-numri IO3315337 maħruġin f’isem Makan Diallo, irċieva
dokumenti li ġew trasferiti lilu minn persuna oħra u dan bi ksur talArtikolu 3 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta;

kif ukoll talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanzi ittanta jagħmel użu
jew ittanta jagħmel użu minn dokumenti maħruġin lil persuna oħra u
dan bi ksur tal-Artikolu 3 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta;

kif ukoll talli matul l-istess żmien, lok u ċirkostanzi ta prospett falz,
dikjarazzjoni falza jew tagħrif ta’ fatti foloz lill-Uffiċjal Prinċipali talImmigrazzjoni u dan bi ksur tal-Artikolu 32(1)(c) tal-Kapitolu 217 talLiġijiet ta’ Malta.

Rat li matul is-seduta tat-3 ta’ Diċembru 2014 l-Uffiċjal Prosekutur
ikkonferma l-imputazzjonijiet bil-ġurament tiegħu u matul il-kors tależami tal-imputat skont l-Artikoli 392 u 370(4) tal-Kodiċi Kriminali listess imputat wieġeb li ma kellux oġġezzjoni li l-każ tiegħu jigi trattat bi
proċedura sommarja;

Rat il-kunsens tal-Avukat Ġenerali a fol 20 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) talKodiċi Kriminali, l-imputat wieġeb li ma kienx ħati tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontih.

Biss matul is-seduta tad-29 ta’ Diċembru 2014, l-

imputat debitament assistit mill-interpretu u konsulent legali Dott. Jason
Grima, 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 :

L-Uffiċjal Prosekutur spjega li f’dan il-każ l-imputat għamel użu minn
dokumenti awtentiċi iżda li kienu maħruġa f’isem persuna oħra.
Ikkonferma li l-imputat għandu dritt ta’ residenza fl-Italja u li kien
qiegħed jistenna li l-proċess tat-tiġdid tal-karti tiegħu jiġi kompletat.
Iżda ried jiġi Malta u minflok stenna li dawn il-karti jitlestew għażel li
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jiddobba d-dokumenti ta’ ħabibu biex isiefer bihom. F’dan il-każ, peress
li l-imputat huwa immigrant tal-Italja, huwa kien sejjer jiġi mibgħut lura
lejn dan il-pajjiż.

Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ tenut kont taċ-ċirkostanzi ma kienetx
qiegħda tinsisti għal piena ta’ priġunerija effettiva iżda talbet lil Qorti
tikkunsidra piena ta’ priġunerija sospiża.

Id-Difiża tenniet illi:
1. Il-fatt illi rreġistra ammissjoni mal-preżentata;
2. Il-fatt ukoll illi huwa għamel użu minn dokumenti awtentiċi
għalkemm ma jsejħux lilu;
3. U in kwantu ta’ piena d-Difiża ttenni li taqbel mas-suġġeriment
tal-Uffiċjal Prosekutur li f’dan il-każ tingħata sentenza ta’
priġunerija fil-forma sospiża.

GĦALDAQSTANT : -

Wara li rat l-Artikoli 3 u 4 tal-Kapitolu 61 tal-Liġijiet ta’ Malta u lArtikolu 17tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, u l-Artikoli 32(1)(c) talKapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta qegħda ssib, lil Dembele Madi fuq lammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess, ħati tal-imputazzjonijiet
miġjuba kontra tiegħu u tikkundannah għal piena ta’ disa’ xhur
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 limputat jikkommetti reat ieħor li għalih hemm il-piena ta’ priġunerija fi
żmien sentejn millum u dan wara li l-Qorti kompetenti tkun ai termini
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tal-Artikolu 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 r-responsabbilita tiegħu imnissla millArtikolu 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 id-29 ta’ Diċembru 2014 fil-Qrati tal-Ġustizzja,
Valletta.

< Sentenza Finali >

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