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MALTA

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

Seduta tat-22 ta' April, 2004
Numru 972/2003

Il-Pulizija
(Sp Walter Spiteri)
vs
George Baldacchino, iben Michael,
imwieled l-Imqabba fil-31 ta’
marzu, 1950

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat li f’dawn il-Gżejjer, fis-27 ta’
awissu, 2002 u matul ix-xhur ta’ qabel din id-data, bħala
d-detentur tal-fond ‘Sara farmhouse’, kirkop Road, limiti ta’
l-Imqabba, ukoll wara nzul ix-xemx, b’diversi atti
magħmulin minnu ukoll jekk fi żminijiet differenti li jiksru listess dispozzizzjonijiet tal-liġi u li ġew magħmula
b’risoluzzjoni waħda, b’mezzi qarrieqa li bihom seta’ kellu
l-użu jew il-konsum illeġittimu ta’ l-ilma, tal-kwalita’
meħuda jew jew ikkunsmata –
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1. ikkometta serq ta’ ilma fl-ammont li ma jeċċediex l-elf
lira maltin mill-fond hawn fuq indikat, liema serq hu
kkwalifikat bil-mezz, bil-ħin u bil-valur għad-dannu talKorporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma;
2. talli fis-27 ta’ awissu, 2002, u matul ix-xhur ta’ qabel din
id-data, f’dawn il-Gżejjer, bil-ħsieb li jisraq il-konsum
elettriku mill-fond ‘Sara farmhouse’, Kirkop Road, limiti ta’
l-Imqabba wera dan il-ħsieb b’atti esterni u ta bidu għallesekuzzjoni ta’ dan id-delitt, liema delitt ma ġiex esegwit
minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti mill-volonta’
tiegħu;
3. talli kkaġuna ħsara volontarja fil-meter tad-dawl
elettriku fl-ammont ta’ Lm8 għad-dannu tal-Korporazzjoni
Enemalta;
4. talli f’dawn il-Gżejjer seraq affarijiet (pipes u fittings) flammont ta’ Lm22.11 għad-dannu tal-Korporazzjoni għasServizzi ta’ l-Ilma;
5. talli xjentement laqa’ għandu ħwejjeġ misruqa jew
meħuda b’qerq, jew talli indaħal biex ibiegħhom jew
imexxihom.
Il-Qorti ġiet mitluba li barra li tagħti l-piena skond il-liġi
tordna lill-imputat li jħallas l-ispejjeż ta’ l-esperti maħtura
mill-Qorti skond l-artikolu 533 tal-Kodiċi 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 tas-16 ta’ frar, 2004 fejn il-Qorti
ġiet infurmata li l-imputat ħallas dak kollu dovut lillKorporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma.
Rat id-dokumenti eżebiti.
Semgħet il-provi minn fejn jirrizulta li ma sar ebda tentattiv
ta’ serq ta’ dawl elettriku.
Rat il-verbal tas-seduta tat-22 ta’ april, 2004 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi relattivi għas-serq ta’ l-ilma.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni dwar
il-piena.
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Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tat-tieni, tat-tielet u
tal-ħames akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn dawn lakkużi. Issibu ħati
tal-ewwel u tar-raba’ akkuża miġjuba kontra tiegħu. Rat lartikoli 261(b)(ċ)(f), 264, 267, 270, 2778(1)(2)(3) u 285 talKodiċi Kriminali. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja
iżda tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 talKapitolu 446
tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor
fi żmien sena mil-lum.
Fiċ-ċirkostanżi mhemmx lok għall-applikazzjoni tal-artikolu
533 tal-Kodiċi Kriminali.
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