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

Seduta tat-22 ta' Marzu, 2006
Numru 1015/2005

Il-Pulizija
(Sp Alfred Mallia)
vs
John Lewis Borg, iben Carmel,
imwieled Cospicua fl-10 ta’ jannar, 1962

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1. talli ġewwa l-Kalkara, fil-perjodu ta’ bejn l-20 ta’
novembru, 1996 u l-4 ta’ diċembru, 2000, b’diversi atti
magħmulin fi żminijiet differenti li jiksru l-istess
dispozizzjoni tal-liġi u li ġew magħmula b’risoluzzjoni
waħda bħala l-propjetarju jew konsumatur u bħala lpersuna responsabbli għall-meter tal-elettriku tal-fond
numru 16, ‘Redentur’, Triq is-Siba, Kalkara, b’mezzi
qarrieqa li bihom wieħed jista’ jwaqqaf jew ibiddel il-kejl
jew markar tal-meter, tal-kwantita’ meħuda jew
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ikkunsmata fil-fond hawn fuq imsemmi, ikkometta serq ta’
dawl elettriku ta’ Lm310 għad-dannu tal-Korporazzjoni
Enemalta, liema serq hu kkwalifikat
bl-ammont, bil-mezz u bil-ħin;
2. talli fl-istess ċirkostanżi għamel ħsara volontarja flistess meter tad-dawl għad-dannu ta’ l-istess
Korporazzjoni Enemalta liema ħsara hija minima.
Il-Qorti ġiet mitluba li tapplika l-provvedimenti tal-artikolu
533 tal-kodiċi Kriminali għal ħlas ta’ l-ispejjeż peritali.
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 tat-22 ta’ marzu, 2006 fejn il-Qorti
ġiet infurmat minn rappresentant tal-Korporazzjoni
Enemalta li ma kien hemm ebda serq ta’ dawl iżda biss
ħsara fil-meter tad-dawl. Din il-ħsara kienet ta’ Lm25 u
dan l-ammont ġie mħallas lill-Koporazzjoni Enemalta.
Rat il-verbal tas-seduta tat-22 ta’ marzu, 2006 fejn limputat ammetta l-akkuża ta’ ħsara tal-meter tad-dawl.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lid-difensur ta’ l-imputat.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-ewwel akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah minn tali
akkuża. Issibu ħati tat-tieni akkuża miġjuba kontra tiegħu.
Rat l-artikolu 326(1)(f) tal-Kodiċi Kriminali. Ma
tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt ilprovvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien
xahar mil-lum. Rat l-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali u
tikkundannah li jħallas is-somma ta’ Lm64.30 spejjeż
inkorsi fil-ħatra ta’ periti.
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