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QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA’ ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT
DR. CHARMAINE GALEA
Illum 24 ta’ Jannar 2020
Il-Pulizija
(Spettur Wayne Camilleri)
(Spettur Matthew Galea)
Vs
Omissis
Muhamed Isam Elden
(Dokument tal-Immigrazzjoni 18E097)

Il-Qorti;
Rat l-imputazzjoni miġjuba kontra Omissis u Muhamed Isam Elden akkużati talli
nhar it-18 ta’ Jannar 2020, f’xi ħinijiet bejn nofsinhar (12:00hrs) u t-tlieta u nofs ta’
waranofsinhar (15:30hrs) minn ġewwa Triq San Tumas, Ħamrun;
1) Ikkommettew serq minn ġewwa vettura tal-għamla Toyota Vitz bin-numru
tar-reġistrazzjoni RMJ025, li kienet ipparkjata fl-imsemmija triq, liema serq
huwa aggravat bix-xorta tal-ħaġa misruqa.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex f’każ ta’ ħtija tqis lil Mohamed Isam Elden u lil Omissis
bħala reċidivi ai termini tal-Artikoli 49, 50 u 289, tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta, permezz ta’ diversi sentenzi definittivi mogħtija fil-konfront tagħhom millQrati ta’ Malta.
Il-Qorti ġiet mitluba wkoll li f’każ ta’ ħtija minbarra li tinfliġġi l-piena stabbilita milliġi, tordna lill-imsemmi persuna sabiex jħallas l-ispejjeż li għandhom x’jaqsmu
mal-ħatra tal-esperti, jekk ikun il-każ, kif stabbilit fl-Artikolu 533 tal-Kapitolu 9 talLiġijiet ta’ Malta.
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l-Qorti ġiet mitluba sabiex f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija, minbarra li tagħti l-piena
stabbilita mil-liġi tiddikjara lil imputati bħala immigranti ipprojbiti u toħroġ ordni
ta’ tneħħija kontra tagħhom skont l-Artikolu 14 tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’
Malta.
Rat id-dokumenti esebiti;
Rat li l-imputat Muhamed Isam Elden ammetta għall-imputazzjoni miġjuba kontra
tiegħu u kkonferma din l-ammissjoni anke wara li l-Qorti tatu żmien jikkonsidra lpożizzjoni tiegħu u spjegatlu l-piena marbuta mar-reat in diżamina;
Rat illi l-Prosekuzzjoni talbet is-separazzjoni tal-ġudizzju, liema talba ġiet milqugħa;
Semgħet it-trattazzjoni dwar il-piena.
Ikkunsidrat:
Illi l-imputat ammetta għall-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu. Il-Qorti, wara li
semgħet l-ammissjoni u rat id-dokumenti esebiti tqis li għalhekk din l-imputazzjoni
ġiet sodisfaċentement ippruvata.
Illi dwar il-piena l-Qorti ħadet in konsiderazzjoni n-natura tar-reat li tiegħu qiegħed
jinstab ħati l-imputat, il-fedina penali tiegħu, u wkoll il-fatt li mal-ewwel okkażjoni
l-imputat ammetta l-ħtija tiegħu.
DECIDE
Għal dawn il-motivi, il-Qorti, wara li rat l-artikoli 49, 50, 261 (g) u 281 (a) u 289
tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta, fuq ammissjoni, issib lill-imputat Muhamed
Isam Elden ħati tal-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu u tikkundannah għallpiena ta’ seba’ (7) xhur priġunerija effettiva.
In oltre, l-Qorti ai termini tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħda tiddikjara
lill-ħati bħala immigrant ipprojbit u għal dan il-għan tordna notifika ta’ din issentenza lill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni.
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