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MALTA

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA' ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI

Seduta tat-30 ta' Mejju, 2003
Numru 207/2002

Il-Pulizija
(Sp Joseph Cordina)
vs
Salvu Seychell, iben John,
imwieled Gudja fit-12 ta’
marzu, 1950

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli fis-7 ta’ marzu, 2002 għal ħabta tad-9.00 a.m. filFloriana, ikkometta serq
ta’ pajpijiet u fittings li jiswew aktar minn Lm10 iżda mhux
aktar minn Lm100 għad-dannu tal-Korporazzjoni għasServizzi tal-Ilma, liema serq hu kkwalifikat bil-persuna u
bil-lok;
2. talli fl-istess ċirkostanzi, xjentement laqa’ għandu jew
xtara ħwejjeġ misruqa, u cioe’ pajpijiet u fittings talKorporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, meħudin b’qerq jew
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akkwistati b’reat, jew xjentement, b’kull mod li jkun,
indaħal biex ibiegħhom jew imexxihom.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-seduta tas-17
ta’ april, 2002 fejn ta
l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni.
Ikkunsidrat,
Illi fis-7 ta’ marzu, 2002 il-pulizija ġiet infurmata li persuna
setgħet ħadet xi affarijiet proprjeta’ tal-Korporazzjoni
għas-Servizzi tal-Ilma. Huma marru fuq il-post u ġew
murija karozza li kienet ta’ l-imputat. Dak il-ħin l-imputat
ma kienx fuq il-post. Ġie ftit wara, fetaħ il-karozza u saret
tfittxija. Ġol-boot tal-karozza, il-pulizija sabet diversi
biċċijiet ta’ pipes tal-ilma u tlett fittings. Ġie kalkolat li lvalur globali ta’ dawn l-affarijiet hu ta’ tmintax il-lira maltin
(Lm18). L-imputat qal lill-pulizija li dawn l-affarijiet
sabhom taħt is-sur, il-Floriana, ħdejn il-kiosk li hemm viċin
ħafna tal-istores tal-Korporazzjoni. Dawn l-affarijiet kienu
wkoll viċin l-offiċini tal-ewwel distrett li f’jannar, 2002 kien
ġarr minn Belt il-Ħażna għal San Gwann.
Illi meta saru l-verifiki fuq dawn l-oġġetti nstab li xi pipe
minnhom kien użat. Fil-kors tax-xhieda rrizulta wkoll li ddistrett kellhu skip li kien jiġi użat biex l-affarijiet li ma
kienux tajbu kienu jiġu mormija hemmhekk. Irrizulta wkoll
li dan l-skip kien ġie mneħħi minn hemm meta d-distrett
telaq lejn San Gwann, iżda xorta waħda ammont ta’ skart
kien jiġi mitluq hemm. L-istoreman tal-imħażen talFloriana, fejn jaħdem l-imputat, għamel il-verifiki tiegħu u
sab li kellhu T-sockets tal-50mm nieqsa. L-istoreman
ikkonferma li l-aħħar ‘stock take’ sar sitt xhur qabel u
għalhekk ma jistax igħid meta dawn ġew nieqsa.
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Illi l-imputat ċaħad li hu seraq dan l-affarijiet. Hu
ġabarhom minn qalb il-ħaxix u kien jaf li la ġew mitluqa
hemm ma kienx tajbin għax-xogħol. Xehed ukoll
Il-foreman tad-distrett u ikkonferma li ħafna materjal mhux
ta’ utilita’ għall-Korporazzjoni kien jintefa f’dan l-iskip.
Illi fuq l-iskorta tal-provi prodotti din il-Qorti temmen ilversjoni mogħtija
mill-imputat. Din il-konstatazzjoni hi msaħħa wkoll millprovi prodotti dwar kif
il-Korporazzjoni tiddisponi mill-affarijiet li m’għadhomx
tajba.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-akkużi kollha
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah mill-istess
akkużi.
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