Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali
Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Kumpilazzjoni Nru. 276/2017
Il-Pulizija
(Spettur Hubert Cini)
Vs
Zakharia Mahmoud Al-Khatib

Il-Qorti rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra Zakharia Mahmoud Al-Khatib li
għandu n-numru tal-karta tal-Identita` bin-numri 524913L li permezz tagħha ġie
akkuzat li:
1. Talli b’diversi atti magħmula minnu, ukoll jekk fi żminijiet differenti, imma li
jiksru l-istess disposizzjoni tal-liġi, u li ġew magħmula b’riżoluzzjoni waħda,
bejn is-06 ta’ Mejju, 2015, u 20ta’ Mejju, 2015, u fi żmien ta’ qabel u wara, ġewwa
Malta u f’dawn il-gżejjer, b’mezzi kontra l-liġi, jew billi għamel użu ta’ ismijiet
foloz, jew ta’ kwalifiki foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew ta’ krediti
immaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biża’ dwar xi ġrajja kimerika, għamel
qligħ ta’ €950 bi ħsara ta’ Joe Agius u Muracel Ltd;
2. Aktar talli fl-istess dati, ħinijiet, lok u ċirkostanzi, bi ħsara ta’ Joe Agius u
Muracel Ltd, għamel xi qligħ b’qerq, mhux imsemmi fl-artikoli ta’ qabel ta’ dan
is-sub-titolu.
Rat l-imputazzjonijiet;
Rat id-dokumenti;
Semgħet ix-xhieda prodotta;
Semgħet lill-Uffiċjal Prosekutur jiddikjara li kien qiegħed jirtira l-ewwel imputazzjoni
u dan fis-seduta tal-20 ta’ Frar, 2019;

Rat li l-ħati ddikjara li hu ħati tat-tieni imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu;
Il-Qorti wara li spjegat u wissiet lill-imputat b’mod solenni fuq il-konsegwenza legali
tal-ammissjoni tiegħu, u wara li tat zmien ragjonevoli lill-imputat sabiex jerġa` lura
minnha, u wara li l-istess imputat reġgħa ikkonferixxa mal-avukat difensur tiegħu, limputat għazel li jerġgħa jtenni l-ammissjoni tiegħu.
Ikkunsidrat li fid-dawl tal-ammissjoni tal-imputat il-Qorti m’għandiex alternattiva
għajr li ssibu ħati tat-tieni imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu.

DECIDE:

Għaldaqstant il-Qorti wara li rat l-artikoli 309 u 310 tal-Kodiċi Kriminali, fuq lammissjoni inkondizzjonata tiegħu stess, qegħda ssib lil Zalharia Mahmoud AlKhatib ħati tat-tieni imputazzjoni miġuba kontrih; filwaqt li tastjeni milli tieħu
kojizzjoni ulterjuri tal-ewwel imputazzjoni u dan wara li din ġiet irtirata millProsekuzzjoni. Kwantu piena il-Qorti qieset iċ-ċirkostanzi tal- każ kif ukoll il-Fedina
Penali tal-imputat, u wara li rat l-atikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta
tilliberah bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fiż-żmien sena mil-llum. Ai termini
tal-artikolu 22(3) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti fissret bi kliem ċar u
solenni l-importanza u l-konsegwenzi ta’ din is-sentenza lill-imputat.

Mogħtija illum 20 ta’ Frar, 2019 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Aaron M. Bugeja

