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

Il-Pulizija
(Spettur Kevin Pulis)
Vs
John Bugeja

Illum, 6 ta’ Marzu, 2019
Il-Qorti rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra John Bugeja li għandu l-karta talIdentita` bin-numri 228969(M) li permezz tagħha ġie akkużat li:

1. Talli f’Novembru, 2015, għall-ħabta tat-20:30hrs u/jew fil-ħinijiet ta’ qabel, minn
ġewwa dawn il-gżejjer, ikkommetta serq ta’ flus u sigaretti, liema serq huwa
aggravat bil-valur, liema valur huwa aktar minn elfejn tlett mija u disgħa u għoxrin
ewro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37), bil-ħin u bil-persuna, għad-dannu ta’
Marija Cassar u/jew persuni oħra;
2. U aktar talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanzi, xjentement laqa` għandu jew xtara
ħwejjeġ misruqa jew meħuda b’qerq jew akkwistati b’reat jew xjentement b’kull
mod li jkun indaħħal biex ibiegħhom jew imexxihom;

Rat l-imputazzjonijiet;
Rat id-dokumenti;
Semgħet ix-xhieda prodotti;

Rat li l-imputat irreġistra ammissjoni fir-rigward tal-ewwel u tat-tielet imputazzjoni u
dan fid-dawl b'dan li t-tieni imputazzjoni hija alternattiva ghall-ewwel imputazzjoni.
Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) tal-Kodiċi
Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-konsulent legali tiegħu tenna li huwa
ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontrih u dan skont kif gie speċifikat mill-Uffiċjal
Prosekutur aktar qabel.
Il-Qorti wissietu bi kliem sempliċi u li jinftiehem kif ukoll bl-aktar mod solenni
rigward il-konsegwenzi tal-ammissjoni tiegħu fis-sens li jekk itenni l-ammissjoni
huwa kien ser jiġi misjub ħati u l-Qorti tgħaddi biex timponi l-piena spettanti skont ilLiġi li tista’ tkun waħda ta’ priġunerija jew xi piena oħra stabbilita bil-Liġi.
Il-Qorti għaddiet biex temporanjament issospendiet is-seduta u akkorat ħin lillimputat sabiex ikun jista’ jirrifletti fuq din it-twissija mogħtija lilu mill-Qorti, inkluż
billi, jekk irid, jikkonsulta mal-Avukat Difensur.
Wara li tagħtu żmien biżżejjed sabiex jiddeċiedi jekk hux ser jerġa’ lura millammissjoni reġistrata minnu, fil-presenza tal-konsulent legali tiegħu u wara li
kkonferixxa miegħu, l-imputat wieġeb li huwa inkondizzjonatament ħati talimputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu;
Il-Qorti fid-dawl ta’ tali stqarrija ta’ ħtija inkondizzjonata imtennija m’għandhiex
alternattiva għajr ħlief li ssib lill-imputati ħati.

DECIDE:

Li wara li il-Qorti rat l-Artikoli indikati mill-Avukat Ġenerali, a fol 247 li huma : 261
(c) (d) (f), 267, 268 (d), 270, 279 (b), 280 (1), 20, 281 (a) (b), 334 (a), 49, 50, 289, 17, 31,
383, 384, 385, 386, 532A, 532B u 533 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta` Malta issib lill-imputat
John Bugeja, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu, ħati tar-reati fl-ewwel u t-tielet
imputazzjoni filwaqt li tastjeni milli tieħu kunjizzjoni ulterjuri tat-tieni imputazzjoni
stante li hija alternattiva għall-ewwel imputazzjoni.
Kwantu għall-piena, wara li qiset l-ammissjoni tiegħu inkluż għar-reċidiva skont lArtikoli indikati, il-Qorti tikkundannah għall-piena komplessiva ta` tlett snin
priġunerija.

Wara li rat l-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali u stante li ma jirriżultax li saret inkjesta
maġisterjali, il-Qorti tastjeni milli tieħu konjuzzjoni ulterjuri għall-istess talba għajr
ħlief għall-ispejjeż tar-relazzjoni ta` Dr. Steven Farrugia Sacco li jammontaw għal tlett
mija u wieħed u tletin ewro u ħdax-il ċenteżmu tal-ewro (€331.11) li għandhom
jitħallsu fi żmien tlett snin mid-data ta` din is-sentenza.
Il-Qorti wara li rat l-Artikoli 383 (1) tal-Kodiċi Kriminali, sabiex tipprovdi għassigurta` tal-parte civile, tqiegħed lill-ħati taħt obbligazzjoni tiegħu personali għalperjodu ta` sena taħt penali ta` elfejn ewro (€2,000).
Stante li f'dan l-istadju l-Qorti rat illi in kwantum tal-ħsara u rifurtiva hi kontestata,
tastjeni milli tiehu konjuzzjoni ulterjuri tal-Artikolu 532A tal-Kodici Kriminali u dan
minghajr ebda preġudizzju għal kwalunkwe azzjoni ċivili kompetenti.
Inoltre, il-Qorti wara li rat l-Artikolu 392A tal-Kodiċi Kriminali tordna li din issentenza flimkien mal-Atti jigu mgħoddija lill-Avukat Generali fi żmien mogħti skont
il-Ligi.

Mogħtija illum 6 ta’ Marzu, 2019 fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.
Aaron M. Bugeja

