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LA DOI PASI DE INCHISOARE - Fostul
premier italian Silvio Berlusconi a fost
condamnat in dosarul "Rubygate" la 7
ani de inchisoare pentru intretinere de
relatii sexuale cu o minora.
Judecatoarele de la Tribunalul din
Milano, Giulia Turri, Carmen D'Elia si
Orsola De Cristofaro i-au interzis lui
Berlusconi sa mai ocupe functii
publice
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Completul de 3 judecatori al Tribunalului din Milano, prezidat de judecatoarea Giulia Turri, din care mai fac parte si judecatoarele Carmen D'Elia
si Orsola De Cristofaro, l-a condamnat luni, 24 iunie 2013, pe fostul premier italian Silvio Berlusconi la 7 ani de inchisoare in dosarul
"Rubygate", in care politicianul este acuzat de abuz de putere si intretinere de relatii sexuale contra cost cu o prostituata numita Ruby,
marocana Karima El-Mahroug, care era minora in 2010, perioada in care a avut o relatie cu fostul prim-ministru italian. Judecatoarele de la
Tribunalul din Milano, care au judecat pe fond cauza, au dispus si ca lui Silvio Berlusconi, in varsta de 76 de ani, sa ii fie intrerzis permanent dreptul
de a exercita functii publice.
Fostul premier italian nu a fost prezent la Tribunalul din Milano, el fiind reprezentat de avocatii Niccolo Ghedini si Piero Longo. Sentinta pronuntata luni, 24
iunie 2013, nu este definitiva, ea putand fi atacata la Curtea de Apel din Milano si apoi la Curtea de Casatie de la Roma.
Dosarul Rubygate a fost deschis in luna aprilie 2011, cand Silvio Berlusconi a fost acuzat ca in timpul petrecerilor de la vila Arcore a intretinut
relatii sexuale cu minora Ruby. Fostul premier italian a negat acuzatiile care i se aduc,el sustinand ca in timpul petrecerilor femeile ofereau
spectacole de dans "burlesque". La randul ei, marocana Karima El-Mahroug, care are calitatea de parte vatamata, a sustinut initial ca in vila
Arcore aveau loc adevarate orgii sexuale, pentru ca mai apoi sa spuna ca a mintit si a inventat intreaga poveste.
Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost acuzat in dosarul "Rubygate" si pentru abuz de puterea, dupa ce, tot in 2010, ar fi intervenit, in
calitatea sa de sef al Executivului, pe langa Chestura din Milano pentru a obtine eliberarea lui Ruby, care fusese retinuta pentru furt dintr-un
magazin. Si in ceea ce priveste aceasta acuzatie formulata de procurori, Silvio Berlusconi a sustinut ca a solicitat ca marocana Karima El-Mahroug
sa fie eliberata, intrucat avea certitudinea ca era nepoata fostului presedinte egiptean de atunci Hosni Mubarak si ca prin interventia sa ar fi
evitat un conflict diplomatic cu Egiptul.
Dosarul "Rubygate" nu este singura cauza care il vizeaza pe Silvio Berlusconi. Curtea de Apel din Milano a dispus, in urma cu o luna, condamnarea
lui Silvio Berlusconi la un an de inchisoare in dosarul "Mediaset" in care fostul premier italian este acuzat de frauda fiscala. Mai exact, Silvio
Berlusconi ar fi institutit un sistem de fraudare fiscala in favoarea afacerilor sale. In acelasi timp, magistratii Curtii de Apel Milano au dispus si interdictia de
a exercita orice functie publica in urmatorii cinci ani. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema.
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