bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali
MAĠISTRAT ANTONIO MIZZI
Il-Pulizija
(Sp Alexander Miruzzi)
vs
Paul Mifsud, iben
Anthony, imwieled
Pieta' fis-16 ta' lulju, 1971
Illum, 9 ta' jannar, 2001
Il-Qorti
Rat iċ-ċitazzjoni kontra l-imputat 1. talli fl-aħħar xhur tas-sena 1999 u f'jannar tas-sena 2000 f'dawn
il-Gżejjer, volontarjament qata', kisser, waqqa', iddistruġġa, għamel ħsara jew neħħa batterija,
makkinarju, fil, gumna, arblu jew materjal ieħor jew kull ħaġa oħra li tagħmel parti minn
telegrafu, elettriku jew manjetiku, bil-fil jew mingħajr fil, jew li kienet użata jew li sservi f'dan ittelegrafu, jew fit-tħaddim tiegħu, jew tagħmel xi ħaġa li zzomm jew fixkel b'xi mod ieħor ilmogħdija minn banda għal oħra ta' messaġġ;
2. talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi bla ħsieb doluz mess fil ta' telegrafu jew qiegħed jew
poġġa xi ħaġa fuq batterija, makkinarju, fil, gumna, jew materjal ieħor jew ħaġa oħra msemmija
fl-paragrafu (e) tas-subartikolu (1)
tal-artikolu 326 tal-Kodiċi Kriminali jew għamel xi ħaġa fil-qrib ta' dan il-fil
tat-telegrafu b'mod li seta' għamillu ħsara jew seta' żamm jew fiexkel il-mogħdija minn banda
għa oħra jew it-twassil ta' messaġġ;
3. talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi bena, biddel, għamel, ippossejda, biegħ jew xtara xi
apparat li bih ikkonettja kontra l-Liġi ma sistema tat-telekomunikazzjoni;
4. f'isem ir-Regolatur tat-Telekomunikazzjonijiet, talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanżi uża
linja tat-telephone b'mod irregolari biex jagħmel telefonati barra l-pajjiż.
Il-Qorti ġiet mitluba li kemm il-darba ssib ħtija tordna lill-imputat li jħallas
għat-telefonati li għamel b'mod abusiv, kif ukoll għal xi ħsarat oħra li seta' għamel lill-Maltacom
p.l.c.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali eżebita fis-7 ta' lulju, 2000 fejn ta l-kunsens tiegħu biex dan ilkaż jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta' jannar, 2001 fejn il-Maltacom p.l.c. infurmat
il-Qorti li l-imputat kien ħallas dak kollu dovut lilha u li ma kellha aktar interess
fil-kawża.
Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta' jannar, 2001 fejn l-imputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba
kontra tiegħu.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli
326(1)(e)(2)(a) u 298A(b) tal-Kodiċi Kriminali u l-artikolu 34(d) ta'
l-Att ta' l-1997 dwar it-Telekomunikazzjonijiet. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 9 tal-Kapitolu 152

tal-Liġijiet ta' Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin
mil-lum.

