Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-23 ta' Mejju, 2008
Numru. 486/2004

Il-Pulizija
(Sp Kevin J. Farrugia)
vs
Ronald Galea, iben Carmel, imwieled Valletta fil-25 ta’
awissu, 1947

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat –
1.
talli fit-22 ta’ marzu, 2003, bħala proprjetarju jew
amministratur responsabbli jew konsumatur tal-fond
numru 5, Triq Qarċilla, Birkirkara b’diversi atti magħmulin
minnu b’risoluzzjoni waħda fi żminijiet differenti, b’mezzi
qarrieqa li bihom jista’ iwaqqaf jew ibiddel il-kejl jew
marker fil-meter, tal-kwantita’ meħuda jew ikkunsmata filfond hawn fuq imsemmi u b’hekk ikkometta serq ta’ dawl
elettriku ta’ Lm438.06,8 għad-dannu tal-Korporazzjoni
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Enemalta, liema serq hu kkwalifikat bil-mezz, bil-ħin u bilvalur;
2.
talli taħt l-istess ċirkostanżi kkometta ħsara
volontarja fuq meter tad-dawl tal-marka ‘Pafal’, bin-numru
15278624, liema ħsara ma teċċedix l-Lm10 għad-dannu
tal-Korporazzjoni Enemalta.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta l-kunsens tiegħu
biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Rat id-dokumenti eżebiti.
Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat.
Ikkunsidrat,
Illi fit-22 ta’ marzu, 2003 għal habta tat-3.25 p.m. saret
‘surprise inspection’ mill-impjegati tal-Korporazzjoni
Enemalta fil-fond hawn fuq indikat li hu proprjeta’ ta’ limputat. Huma sabu mart l-imputat li ndikatilhom fejn kien
il-meter. Meta dan il-meter tad-dawl ġie spezzjonat dawn
iż-żewġ impjegati sabu li l-meter kien imbagħbas.
Għalhekk, marru l-għassa tal-pulizija sar rapport u kif kien
isir dak iż-żmien il-Maġistrat tal-Għassa ordna li ssir
inkjesta.
Illi l-esoert imqabbad għal dan il-għan ikkonkluda li l-meter
tad-dawl in kwistjoni kien ġie mbagħbas skond kif jirrizulta
aħjar mill-process verbal li għandu jifforma parti ntegrali
ta’ din is-sentenza. Dak in-nhar l-imputat offra x-xhieda
tiegħu iżda x-xhieda tiegħu dak in-nhar ma ċċarat xejn
dwar dan il-meter. Għandu jiġi rilevat li dan il-fond kien
inbena mill-imputat u ħadd għajru u il-familjari tiegħu ma
kellhom aċċess għal dan il-fond. Għal kompletezza,
għandu jingħad li meta kien qed jinbena dan il-fond, limputat kien ta l-garage, fejn kien hemm il-meter oriġinali,
lill-bidwi biex jużah sakemm il-familja ta’ l-imputat daħlet
f’dan il-fond.
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Illi l-imputat reġa offra x-xhieda tiegħu fil-mori ta’ din ilkawża fejn apparti li hu ċaħad li hu bagħbas dan il-meter
tad-dawl spejga lill-Qorti li t-talba tal-korporazzjoni Enemalta ma setgħet qatt tkun ta’ Lm438.06,8.
Jirrizulta mill-atti ta’ din il-kawża li l-imputat ħallas issomma ta’ Lm250 biex seta’ jkollu d-dawl. Hu kien ħallas
taħt protesta.
Illi mill-provi prodotti jirrizulta li l-prosekuzzjoni ppruvat
sodisfaċentement il-każ tagħha skond il-liġi. F’dawn ilkażijiet il-preżunzjoni hi maqluba u l-imputat għandu
jipprova n-nuqqas ta’ ħtija tiegħu. F’dan il-każ, l-imputat
ma ressaq ebda prova li biha jista’ jiskolpa ruħu għajr
għax-xhieda tiegħu. F’dan il-każ dan mhux biżżejjed
għaliex hu ma ta ebda spjegazzjoni ta’ kif dan il-meter taddawl ġarrab dawk il-ħsarat li nstabu.
Illi għal dak li jirrigwarda t-talba tal-Korporazzjoni
Enemalta dwar it-telf ta’ dawl minħabba s-serq ta’ limputat, jidher li t-talba mhiex ġustifikata għal kollox. Limputat ħallas is-somma ta’ mitejn u ħamsin liri maltin
(Lm250) dak iż-żmien u għal finijiet ta’ din il-kawża qed jiġi
dikjarat li dan hu l-ammont li tilfet il-Korporazzjoni
Enemalta u għalhekk ma għandha tieħu xejn aktar
mingħand l-imputat.

Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu, ħlief għall-aggravju tal-ħin fl-ewwel akkuża
u għalhekk għandu jiġi liberat minn tali aggravju. Rat lartikoli 261(b)(ċ), 264, 267, 279, 280 u 325(1)(d) tal-Kodiċi
Kriminali. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda
tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat
ieħor fi żmien sitt xhur mil-lum. Rat l-artikolu 533 talKodiċi Kriminali u tikkundannah iħallas is-somma ta’ mija
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u ħamsa u ħamsin euro (€155) spejjeż inkorsi fil-ħatra ta’
perit.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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