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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tas-26 ta' Frar, 2008
Numru. 567/2005

Il-Pulizija
(Sp Carlo Ellul)
vs
Reginald Bugeja, iben Paul, imwieled Pieta’ fil-5 ta’
novembru, 1972

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli fit-12 ta’ ġunju, 2005 għal ħabta tan-12.30 p.m.,
f’Santa Venera, b’diversi atti magħmulin b’rizoluzzjoni
waħda, ikkometta serq ta’ CD stereo mill-vettura talgħamla Hyundai, bin-numru tar-reġistrazzjoni GBC 123,
tal-valur ta’ aktar minn mitt lira maltin (Lm100), liema serq
hu kkwalifikat bil-mezz, bil-valur u bix-xorta tal-ħaġa
misruqa;
2.
talli fl-istess data, ħin, lok u ċirkostanżi
volontarjament ħassar, għamel ħsara jew għarraq ħwejjeġ
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ħaddieħor, mobbli jew immobbli, meta għamel ħsara fuq
il-vettura bin-numru tar-reġistrazzjoni GBC 123 u fuq
aċċessorji tagħha għad-dannu ta’ Simon Debattista, liema
ħsara teċċedi l-ħamsin lira maltin (Lm50) iżda ma teċċedix
il-ħames mitt lira maltin (Lm500);
3.
talli sar reċidiv b’diversi sentenżi mogħtija mill-Qorti
tal-Maġistrati (Malta) liema sentenżi ma jistgħux jiġu
mħassra;
4.
talli kkometta reat li għalih hemm il-piena talpriġunerija fil-perjodu operattiv ta’ sentenza sospiża
mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fit-18 ta’
novembru, 2004 fejn kien instab ħati li kkometta reati u ġie
kkundannat għal ħlas ta’ multa ta’ Lm500 u l-estensjoni ta’
sentenza ta’ sentejn priġunerija sospiżi għal erba’ snin.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tas-26 ta’ frar, 2008 fejn il-Qorti
ġiet infurmata li l-imputat ġie ġġudikat għar-raba’ akkuża
b’sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali tal-11 ta’ mejju,
2006.
Rat il-verbal tas-seduta tas-26 ta’ frar, 2008 fejn l-imputat
ammetta l-ewwel tlett akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tar-raba’ akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn din lakkuża. Issibu ħati tal-akkużi l-oħra. Rat l-artikoli
261(b)(ċ)(g), 263, 267, 271(g), 278(1)(2)(3), 325(1)(b), 49
u 50 tal-Kodiċi Kriminali u tikkundannah għal piena ta’ sitt
xhur priġunerija. Tirrakomda lid-Direttur tal-Faċilita’
Korrettiva ta’ Kordin biex jagħti l-għajnuna kollha possibbli
biex l-imputat jegħleb il-problema tad-dipendenza tiegħu
fuq id-droga.
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