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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (GUDIKATURA
KRIMINALI)
KUMPILAZZJONIJIET - NORMALI
MAGISTRAT DR.
MIZZI ANTONIO LL.D.
Seduta ta' l-4 ta' Dicembru, 2002
Numru 892/2002

Il-Pulizija
(Sp Walter Spiteri)
vs
Rita Borg, bint Nazzareno Agius,
imwielda Gudja fit-23 ta’ mejju,
1960

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputata –
1. talli matul il-5 ta’ ġunju, 1999 u fis-snin ta’ qabel din iddata, f’dawn il-Gżejjer, b’diversi atti magħmulin minnha u li
jiksru l-istess dispozizzjonijiet tal-liġi u li ġew magħmula
b’risoluzzjoni waħda, bħala d-detentriċi tal-fond Rita Store,
Main Street, Gudja jew bħala l-persuna li kellha f’idejha listess fond, b’mezzi qarrieqa, ikkomettiet serq ta’ kurrent
elettriku għad-dannu tal-Korporazzjoni Enemalta, liema
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serq hu kkwalifikat bil-mezz, bil-ħin u bl-ammont ta’ aktar
minn mitt lira maltin iżda anqas minn elf lira maltin;
2. talli fl-istess żmien għamlet ħsara fil-makkinarju u
gumni tal-elettriku jew ikkaġunat telf ta’ kurrent tal-elettriku
li jammonta għal aktar minn mitt lira maltin iżda anqas
minn elf lira maltin;
3. talli fl-istess żmien għamlet ħsara jew kissret parti millmeter tal-elettriku jew
is-siġilli tiegħu jew xi parti jew apparat jew is-siġilli
tagħhom għad-dannu
tal-Korporazzjoni Enemalta.
Il-Qorti ġiet mitluba li barra li tagħti l-piena skond il-liġi
tordna lill-imputata tħallas
l-ispejjeż ta’ l-esperti maħtura a tenur tal-artikolu 533 talKodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tal-4 ta’ diċembru, 2002 fejn irrappresentant tal-Koporazzjoni Enemalta nforma l-Qorti li l-imputata obbligat ruħha li
tħallas is-somma ta’ Lm300 u għalhekk il-Korporazzjoni
Enemalta ma għandha ebda nteress fil-kawża.
Rat il-verbal tas-seduta tal-4 ta’ diċembru, 2002 fejn limputata ammettiet l-akkużi kollha miġjuba kontra tagħha.
Għaldaqstant, issib lill-imputata ħatja tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tagħha. Rat
l-artikoli 261(b)(ċ)(f), 263(a), 264, 267, 270, 278(1)(2)(3) u
326(1)(ċ)(f) tal-Kodiċi Kriminali. Ma tikkundannahiex għal
piena karċerarja iżda tilliberaha taħt il-provvedimenti tal-artikolu 9 tal-Kapitolu 152 tal-Liġijiet ta’ Malta bilkondizzjoni li ma tagħmilx reat ieħor fi żmien sitt xhur millum. Rat l-artikolu 11 tal-Kapitolu 152
tal-Liġijiet ta’ Malta u tordna lill-imputata li tħallas issomma ta’ Lm300 lill-Korporazzjoni Enemalta. Rat l-artikolu 533 tal-Kodiċi
Kriminali u tordna lill-imputata li tħallas is-somma ta’
Lm54.62 spejjeż inkorsi fil-ħatra ta’ esperti.
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