QORTI KRIMINALI
Imħallef Dr. Antonio Mizzi LL.D.

ATT TA’ AKKUZA Nru: 9/2015

IR-REPUBBLIKA TA’ MALTA
kontra

Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe

Illum 31 ta’ Ottubru, 2017,

Il-Qorti,

Rat l-att ta’ akkuża numru disgha tas-sena elfejn u ħmistax (2014) miġjuba kontra
l-imsemmi Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe, detentur tal-passaport talFederazzjoni Repubblika tan-Nigerja bin-numru A3344051A:

Fejn l-Avukat Ġenerali fl-Ewwel Kap ippremetta :

Illi fil-bidu t’ Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006) l-Pulizija tal-Iskwadra tadDroga nterċettaw pakkett indirizzat lejn ċertu Charmaine Mizzi li tirresedji f’35,
Triq il-Parroċċa, Luqa, liema pakkett kien suspettat li fih drogi llegali. Wara li sar
‘controlled delivery’ mill-pulizija skont il-ligi, il-pulizija ikkonfermaw il-wasla u
tluq tal-istess pakkett fir-residenza li hawn imsemmija aktar il’ fuq fl-erbgha (4)
ta’ Awwissu 2006 u wara li saret tfitxija għall-istess pakkett u għall-kontenut
tiegħu l-pulizija ġiet informat minn Chairmaine Mizzi li l-pakkett kien għallħabib tagħha dan wara li kien talabha biex tirċievi dan il-pakkett f’ismu, u hekk
kif tirċeviħ kellha tgħaddih lilu. Irriżulta li dan l-ħabib tas-sinjura Mizzi kien ta’
nazzjonalita’ Niġerjana, jgħix f’Malta u jismu Isaac Anthony Ugockukwu
Unigwe minn hawn 'il quddiem imsemmi bħala Isaac Unigwe jew l-akkużat
f’dawn il-proċeduri.

Mill-investigazzjonijiet irriżulta li fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u sitta
(2006) u waqt il-gimgħat ta’ qabel, l-akkużat Isaac Anthony Ugockukwu Unigwe,
iddeċieda li jibda jittraffika llegalment l-kokaina u l-pjanta tal-cannabis. L-akkużat
assoċja ruħu ma’ persuni oħra kemm f’Malta u anke barra minn Malta bil-għan li
jirċievi pakkett li jkun fih filtru taż-żejt tal-karozza u liema filtru kellu fih kemm
ammont konsiderevoli ta kokaina u l-pjanta tal-cannabis biex dawn l-imsemmija
drogi jiġu ttraffikati llegalment hawn Malta. Huwa kellu l-istruzzjonijiet biex
jgħaddi dawn l-imsemmija sustanzi llegali lil Niġerjan ieħor jgħix f’Malta għallistess skopijiet illegali. Irriżulta wkoll li somom konsiderevoli kienu ġew
trasferiti lejn in-Niġerja mill-akkużat fl-istess data li l-pakkett wasal f’Malta.

Fortunatament l-akkużat kien arrestat mill-pulizija fil-ġurnata li l-pakkett wasal
wara li Charmaine Mizzi ltaqet mal-akkużat u għadditlu l-pakkett li kienet
għadha kemm irċeviet skont il-ftehim għal dan il-għan u liema pakkett
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allegatament kien jikkonsisti fil-filtru taż-żejt tal-karozza. Barra minn hekk ġie
ikkonfermat ulterjorament li l-filtru taż-żejt f’dan il-pakkett kien fil-fatt
jikkonsisti fil-kokaina u l-pjanta tal-cannabis, it-tnejn li huma sustanzi illegali
skont is-sistema legali tagħna fl-ammonti ta’ 191.49 grammi u 688.9 grammi
rispettivament, b'livell ta' purità ta’ 7.4% u 61% ukoll rispettivament.

Illi b’għemilu bl-intenzzjoni kriminali l-imsemmi Isaac Anthony Ugochukwi
Unigwe sar ħati talli, assoċja ruħu ma persuni oħra f’Malta u ma persuni oħra
barra minn Malta sabiex jittraffika d-droga / mediċini perikolużi (kokaina u
cannabis) f’Malta kontra d-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Mediċini
Perikolużi.

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’ qabel, assoċja ruħu ma persuni oħra f’Malta u ma
persuni oħra barra minn Malta sabiex jittraffika droga / mediċina perikolużi
(kokaina u cannabis) kontra d-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Mediċini
Perikolużi jew li jippromovi, jikkostitwixxi, jorganizza jew jiffinanzja lassoċjazzjoni; jitlob li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat u illi
huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal għomru u għal multa ta’
mhux inqas minn elfejn u tlitt mija u tletin ewro (€2,330) iżda mhux iżjed
minn mija u sittax-il elf, u ħames mitt ewro (€116,500), skont dak li hemm u
jintqal fl-artikoli 7, 8(a), 8(b), 8(d), 8(e), 9, 10(1), 12, 14, 15(A), 20,
22(1)(a)(f)(1A)(1B)(2)(a)(i)(3A)(a)(b)(c)(d)(3B)

u

26

tal-Ordinanza

dwar

il-

Mediċini Preikolużi u r-regolament 4 u 9 tar-Regoli tal-1939 għall-Kontroll Intern
tal-Mediċini Perikolużi (A. L.292/39), u l-artikoli 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali
jew għal kull piena oħra li tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi
akkużat.
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Fejn l-Avukat Ġenerali fit-Tieni Kap ippremetta:

Illi minħabba n-natura taċ-ċirkostanzi li ġraw fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena
elfejn u sitta (2006) u waqt il-gimgħat ta’ qabel, kif indikat fl-ewwel kap ta’ dan latt ta’ akkuża, irriżulta li l-akkużat intenzjonalment u xjentament aċċetta li
jirċievi l-pakkett li kien fih is-sustanzi llegali fosthom il-kokaina fl-ammonti ta’
mija u wieħed u disgħin punt disgħa u erbgħin grammi (191.40 grammi) u din
id-droga kienet intenzjonata għal terzi partijiet li l-akkużat kien konxju tagħhom
flimkien ma’ dawk assoċjati miegħu barra minn Malta. Fil-fatt l-akkużat
ikkonferma li huwa kien għamel arranġamenti mal-ħabiba tiegħu Charmaine
Mizzi sabiex l-pakkett jkun impurtat lilha u hekk kif hija tirċevih hija kellha
tgħaddih lill-akkużat, da parti tiegħu u xjentement, kellu jgħaddi l-kontenut talpakkett flimkien mad-droga lil terza persuna hawn Malta sabiex tkompli ttraffikar. Effettivament din l-istess droga waslet, tant li l-akkużat kien ġie arrestat
meta’ rċieva l-istess pakkett u hekk kif dan l-istess pakkett kien mgħoddi lillakkużat minn Charmaine Mizzi. Li kieku l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga talPulizija ma indunatx bil-kontenut tal-pakkett u kieku l-pulizija ma intraċċawx
għand min kien intenzjonat li jasal dak il-pakkett, l-kontenut tiegħu kien jkun
trasferit lil terzi persuni f’Malta, u kien jiġi ttraffikat għal qligħ finanzjarju.

Id-droga kokaina hija droga perikoluża speċifikata fl-Ewwel Taqsima tal-Ewwel
Skeda tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. Isaac Anthony Ugochukwu
Unigwe ma kellux fil-pussess tiegħu awtorizzazzjoni valida għall-importazzjoni
skont id-dispożizzjonijiet tal-istess Liġi (Kapitolu 101 tal-Liġi ta’ Malta), li b’xi
mod tippermetti l-importazzjoni ta’ din l-istess droga mill-akkużat.

Illi b’għemilu u bl-intenzjoni kriminali l-imsemmi Isaac Anthony Ugochukwi
Unigwe sar ħati talli, ġab jew ġiegħel li tinġieb f’Malta b’kull mod li jkun d-droga
kokaina, li hija droga specifikata u kkontrollata taħt l-Ewwel Taqsima tal-Ewwel
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Skeda tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kapitolu 101 tal-Liġi ta’ Malta)
meta ma kellux fil-pussess tiegħu awtorizzazzjoni valida għall-importazzjoni
skont id-dispożizzjonijiet tal-istess liġi.

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’ qabel, ġab jew ġiegħel li tinġieb f’Malta b’kull mod li
jkun d-droga kokaina, li hija droga specifikata u kkontrollata taħt l-Ewwel
Taqsima tal-Ewwel Skeda tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kapitolu
101 tal-Liġi ta’ Malta) meta ma kellux fil-pussess tiegħu awtorizzazzjoni valida
għall-importazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-istess liġi; jitlob li jingħamel
skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena
ta’ priġunerija għal għomru u għal multa ta’ mhux inqas minn elfejn u tlitt mija
u tletin ewro (€2,330) iżda mhux iżjed minn mija u sittax-il elf, u ħames mija
ewro (€116,500), skont dak li hemm u jintqal fl-artikoli 10(1), 12, 14, 15(A), 20,
22(1)(a)(1B)(2)(a)(i)(3A)(a)(b)(c)(d)(3B) u 26 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini
Perikolużi u r-regolament 4 u 9 tar-Regoli tal-1939 għall-Kontroll Intern talMediċini Perikolużi (A.L.292/39), u l-artikoli 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali jew
għal kull piena oħra li tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi
akkużat.

Fejn l-Avukat Ġenerali fit-Tielet Kap ippremetta:

Illi fil-kuntest taċ-ċirkostanzi u żmien kif indikati fil-kapijiet suesposti ta’ dan latt ta’ Akkuża u cioè fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006) u waqt
il-gimgħat ta’ qabel deher li l-akkużat volontarjament u xjentament aċċetta li
jirċievi l-pakkett li kien fih is-sustanza llegali li tinkludi dik tal-pjanta tal-cannabis
fl-ammonti ta’ sitt mija tmienja u tmenin punt disgħa grammi (688.9 grammi)
liema droga kienet intiża għal terzi persuni li l-akkużat kien konxju tagħhom
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flimkien ma’ dawk assoċjati miegħu barra minn Malta. Fil-fatt l-akkużat
ikkonferma li huwa kien għamel arranġamenti mal-ħabiba tiegħu Charmaine
Mizzi sabiex l-pakkett jkun impurtat lilha u hekk kif hija tirċievih kellha
tgħaddih lill-akkużat, li da parti tiegħu u xjentement kellu jgħaddi l-kontenut talpakkett flimkien mad-droga lil terza persuna hawn Malta sabiex ikompli ttraffikar. Effettivament din l-istess droga waslet, tant li l-akkużat kien ġie arrestat
meta rċieva l-istess pakkett u hekk kif dan l-istess pakkett kien mgħoddi lillakkużat minn Chairmaine Mizzi. Li kieku l-Skwadra ta’ Kontra d-Droga talPulizija ma indunatx bil-kontenut tal-pakkett u kieku l-pulizija ma intraċċawx
għand min kien intenzjonat li jasal dak il-pakkett, l-kontenut tiegħu kien jkun
trasferit lil terzi persuni f’Malta, u kien jiġi ttraffikat għal qligħ finanzjarju.

Id-droga tal-pjanta tal-cannabis hija droga perikoluża, speċifikata fl-Ewwel
Taqsima tal-Ewwel Skeda tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. Isaac
Anthony Ugochukwu Unigwe ma kellux fil-pussess tiegħu awtorizzazzjoni
valida; għall-akkwist jew biex jipprokura, manifattura, exportazzjoni jew
importazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-istess liġi (Kapitolu 101 tal-Liġi ta’
Malta), li b’xi mod tippermetti l-importazzjoni ta’ din l-istess droga mill-akkużat.

Illi b’għemilu u bl-intenzjoni kriminali fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati talli, importa
jew esporta, jew ġiegħel li tiġi mportata jew esportata jew jagħmel xi ħaġa biex
tkun tista tiġi mportata jew esportata d-droga pjanta tal-cannabis jew biċċa
minnha (minnbarra l-preparazzjonijiet mediċinali tagħha).

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’ qabel, importa jew esporta, jew ġiegħel li tiġi
mportata jew esportata jew jagħmel xi ħaġa biex tkun tista tiġi mportata jew
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esportata d-droga pjanta tal-cannabis jew biċċa minnha

(minnbarra l-

preparazzjonijiet mediċinali tagħha); jitlob li jingħamel skont il-Liġi kontra limsemmi akkużat u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal
għomru u għal multa ta’ mhux inqas minn elfejn u tlitt mija u tletin ewro
(€2,330) iżda mhux

iżjed

minn mija u sittax-il elf, u ħames mitt ewro

(€116,500), skont dak li hemm u jintqal fl-artikoli 7, 10(1), 12, 14, 15(A), 20,
22(1)(a)(1B)(2)(a)(ii)(3A)(a)(b)(c)(d)(3B) u 26 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini
Perikolużi u r-regolament 4 u 9 tar-Regoli tal-1939 ghall-Kontroll Intern talMediċini Perikolużi (A.L.292/39), u l-artikoli 18, 23 u 533 tal-Kodici Kriminali
jew għal kull piena oħra li tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi
akkużat.

Fejn l-Avukat Ġenerali fir-Raba’ Kap ippremetta:

Illi barra minn hekk, minħabba n-natura taċ-ċirkostanzi deskritti fl-ewwel kap ta
din l-Att ta’ Akkuża li ġraw fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006),
fil-ġimgħat ta’ qabel, u partikolarment fil-ġurnata li l-akkużat ġie rrestat, waqt ittfitxija li saret fil-vettura tal-akkużat bin-numru tar-reġistrazzjoni KAW081 bħala
parti mill-investigazzjoni li twettqet fl-eżekuzzjoni tal-poteri leġittimi tal-pulizija,
instabet biċċa żgħira ta' sustanza kannella, liema sustanza kienet suspettata li
kienet cannabis. Meta din is-sutanza ġiet analizzata mill-esperti maħtura millqorti ikkonkludew li fil-fatt li s-sustanza kienet raża tal-cannabis fl-ammont ta’
zero punt zero sebgħa tnejn grammi (0.072gr), wkoll rappreżentanti sustanza
llegali skont il-Liġi tagħna. Irriżulta li l-akkużat ma kellux fil-pussess tiegħu
awtorizzazzjoni legal għall-pussess tal-istess sustanza.

Ir-raża tal-cannabis hija speċifikata fl-Ewwel Taqsima tal-Ewwel Skeda talOrdinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe ma
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kellux fil-pussess tiegħu liċenzja valida mogħtija lilu bis-saħħa tal-imsemmija
liġi, li b’xi mod tippermetti l-importazzjoni ta’ din l-istess droga mill-akkużat.

Illi b’għemilu u bl-intenzjoni kriminali fl-erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati talli, kellu filpussess tiegħu (ħlief fil-kors ta’ transit minn Malta jew mill-ibħra territorjali
tagħha), ir-raża meħuda mill-pjanta Cannabis jew xi preparazzjonijiet li jkollhom
bħala bażi din ir-raża;

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), kellu fil-pussess tiegħu (ħlief fil-kors ta’ transit minn Malta jew
mill-ibħra territorjali tagħha), ir-raża meħuda mill-pjanta Cannabis jew xi
preparazzjonijiet li jkollhom bħala bażi din ir-raża; jitlob li jingħamel skont il-Liġi
kontra l-imsemmi akkużat u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija
għal żmien ta' mhux inqas minn tnax-il (12) xahar iżda mhux iżjed minn għaxar
(10) snin u multa ta' mhux inqas minn erba' mija u ħamsa u sittin ewro u sebgħa
u tmenin ċenteżmu (€465.87) iżda mhux iżjed minn tlieta u għoxrin elf, mitejn u
tlieta u disgħin ewro u tlieta u sebgħin ċenteżmu (€ 23,293.73), skont dak li
hemm u jintqal fl-artikoli 8(a), 12, 14, 20, 22(1)(a)(2)(a)(ii)(3A)(a)(b)(c)(d)(3B) u 26
tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi u r-regolament 4 u 9 tar-Regoli tal1939 għall-Kontroll Intern tal-Mediċini Perikolużi (A.L.292/39), u l-artikoli 23 u
533 tal-Kodiċi Kriminali jew għal kull piena oħra li tista’ skont il-liġi tingħata
għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.

Fejn l-Avukat Ġenerali fil-Ħames Kap ippremetta.

Illi skont dak li rriżulta mit-tfittxijiet u l-investigazzjonijiet imwettqa
b'konnessjoni mal-fatti kif spjegat fl-ewwel kap ta dan l-Att ta’ Akkuża li ġraw fl-
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erbgħa (4) t’Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006), kien instab li l-akkużat kellu
fil-pussess tiegħu żewġ passaporti bin-numri A2975309A u A3344051A liema
passaporti allegatament it-tnejn li huma kienu tal-akkużat, iżda dawn kellhom
informazzjoni differenti. Meta l-akkużat ġie mistoqsi dwar dan huwa kkonferma
li l-passaport bin-numru A2975309A ma kienx passaport awtentiku. Barra minn
hekk, meta dawn id-dokumenti kienu analizati minn esperti forensiċi rriżulta li
għalkemm dan l-istess passaport kien wieħed ġenwin xorta kien iffalsifikat. Dan
għaliex kien fih paġna tal-‘bio-data’ li kienet sostitwita b’dokument falz. Din talaħħar ma kellux il-karatteristiċi tas-sigurta’ liema karatteristiċi jkunu dejjem
preżenti f’passaporti li ħareġ b’mod uffiċjali, u b’hekk jkomplu jikkonfermaw lfalsita ta’ dan l-istess dokument.

Illi b’għemilu l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati ta’
falsifikazzjoni, tibdil jew tbagħbis ta' xi passaport jew li juża jew li kellu filpussess tiegħu xi passaport li hu jaf li jkun falsifikat, mibdul jew imbagħbas.

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006) u fil ġimgħat ta’ qabel, iffalsifika, biddel jew bagħbas xi passaport jew
li għamel użu jew li kellu fil-pussess tiegħu xi passaport li huwa kien jaf li kien
iffalsifikat, mibdul jew imbagħbas; jitlob li jingħamel skont il-Liġi kontra limsemmi akkużat u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal
żmien ta' mhux inqas minn sitt (6) xhur iżda mhux iżjed minn sentejn (2), skont
dak li hemm u jintqal fl-artikolu 5 tal-Ordinanza Dwar Il-Passaporti (Kapitlu 61
tal-Liġijiet ta’ Malta) u fl-artikoli 23 u 533 tal-Kodici Kriminali jew għal kull piena
oħra li tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.
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Fejn l-Avukat Ġenerali fis-Sitt Kap ippremetta:

Illi wara l-arrest tal-akkużat, partikolarment wara li saru t-tfitxijiet minħabba lokkorrenzi kif deskritti fl-ewwel kap ta din l-Att ta’ Akkuża, kif ukol in vista talfatti kif deskritti fil-ħames kap ta’ din l-Att ta’ Akkuża, meta jitqies li l-akkużat
kellu fil-pussess tiegħu passaport falz li fih informazzjoni diverġenti u kif ukoll
in vista tal-fatt li l-akkużat xjentament għamel użu minn dan l-istess dokument,
Isaac Atnhony Ugochukwu Unigwe fil-produzzjoni u l-użu ta’ dan iddokumentazzjoni xjentement ta informazzjoni falza li kienet pertinenti għallidentifikazzjoni tiegħu.

Illi b’għemilu l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati li għamel xi
dikjarazzjoni falza, jew li ta xi informazzjoni falza, jew li pproduċa xi dokument
falz, partikolarment dokument ta' identifikazzjoni skont l-artikolu 14 tal-Att
Dwar Il-Karta Tal-Identità u Dokumenti Oħra Tal-Identità, meta kien jaf li dawn
huma foloz.

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), u fil-ġimgħat ta’ qabel, li għamel xi dikjarazzjoni falza, jew li ta xi
informazzjoni falza, jew li pproduċa xi dokument falz, partikolarment dokument
ta' identifikazzjoni skont l-artikolu 14 tal-Att Dwar Il-Karta Tal-Identità u
Dokumenti Oħra Tal-Identità, meta kien jaf li dawn huma foloz; jitlob li
jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat u illi huwa jiġi kkundannat
għall-piena ta’ priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn sentejn (2) iżda mhux
iżjed minn ħames (5) snin, skont dak li hemm u jintqal fl-artikolu 14, 24 tal-Att
Dwar Il-Karta Tal-Identità u Dokumenti Oħra Tal-Identità (Kapitlu 258 talLiġijiet ta’ Malta) u fl-artikoli 23 u 533 tal-Kodici Kriminali jew għal kull piena
oħra li tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.
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Fejn l-Avukat Ġenerali fis-Seba’ Kap ippremetta:

Illi għalhekk ukoll bl-arrest tal-akkużat wara l-fatti kif deskritti fl-ewwel kap ta’
dan l-Att ta' Akkuża u b'referenza partikolari għall-ħames u s-sitt Kap ta' dan listess Att flimkien mal-informazzjoni pprovduta hemmhekk, l-akkużat Isaac
Anthony Ugochukwu Unigwe għamel użu mill-passaport li xjentement kien jaf li
kien iffalsifikat (counterfeit), u minħabba l-fatt li l-passaport jikkostitwixxi
dokument pubbliku, huwa għamel użu b’mod illegali.

Illi b’għemilu l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati li xjentement
għamel użu minn att, kitba jew skrittura falza skont l-artikolu 183 tal-Kodici
Kriminali (Falsifikazzjoni ta’ atti pubbliċi, kummerċjali jew ta’ bank privat minn
persuna li ma tkunx uffiċjal pubbliku.)

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), u fil-ġimgħat ta’ qabel, li xjentement għamel użu minn att, kitba jew
skrittura falza skont l-artikolu 183 tal-Kodici Kriminali (Falsifikazzjoni ta’ atti
pubbliċi, kummerċjali jew ta’ bank privat minn persuna li ma tkunx uffiċjal
pubbliku.); jitlob li jingħamel skont il-Liġi kontra l-imsemmi akkużat u illi huwa
jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn
tlettax-il xhar (13) iżda mhux iżjed minn erba’ (4) snin, skont dak li hemm u
jintqal fl-artikoli 184, 183, 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali jew għal kull piena oħra li
tista’ skont il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi akkużat.

Fejn l-Avukat Ġenerali fit-Tmien Kap ippremetta:

Illi għalhekk ukoll skont l-arrest tal-akkużat wara l-fatti kif deskritti fl-ewwel kap
ta’ dan l-Att ta' Akkuża u b'referenza partikolari għall-ħames, is-sitt u s-seba’
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Kap ta' dan l-istess Att flimkien mal-informazzjoni pprovduta hemmhekk, lakkużat Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe għamel użu mill-passaport li
xjentement kien jaf li kien iffalsifikat (forged), u minħabba l-fatt li l-passaport
jikkostitwixxi dokument pubbliku, huwa għamel dan b’mod illegali. B’riżultat ta’
dan, l-akkużat ta informazzjoni falza u għamel dikjarazzjoni falza tal-fatti liema
informazzjoni kienet intenzjonata biex tintuża mill-awtoritajiet pubbliċi inkluż ilpulizija, li interċettaw dan l-istess dokument waqt l-investigazzjonijiet tagħhom.
Illi b’għemilu l-akkużat Isaac Anthony Ugochukwi Unigwe sar ħati talli
xjentement għamel dikjarazzjoni jew stqarrija falza, jew ta informazzjoni falza fi
kwalunkwe dokument maħsub għal kwalunkwe awtorità pubblika, u dan sabiex
jikseb xi vantaġġ jew benefiċċju għalih innifsu jew għal oħrajn.

Għalhekk l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi, jakkuża lill-imsemmi, Isaac
Anthony Ugochukwi Unigwe ħati talli, fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u
sitta (2006), u fil-ġimgħat ta’ qabel, talli xjentement għamel dikjarazzjoni jew
stqarrija falza, jew ta informazzjoni falza fi kwalunkwe dokument maħsub għal
kwalunkwe awtorità pubblika, u dan sabiex jikseb xi vantaġġ jew benefiċċju
għalih innifsu jew għal oħrajn; jitlob li jingħamel skond il-Liġi kontra l-imsemmi
akkużat u illi huwa jiġi kkundannat għall-piena ta’ priġunerija għal żmien ta'
mhux iżjed minn sentejn (2), jew multa skont dak li hemm stipulat u jintqal flartikoli 188, 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali jew għal kull piena oħra li tista’ skont
il-liġi tingħata għall-ħtija tal-imsemmi akkużat.

Rat l-atti kollha ta’ l-proċess;

Rat illi l-Prosekuzzjoni irtirat fil-mori tal-guri is-sitt kap ta’ l-att t’akkuza.

Rat il-verdett tal-ġurati tal-31 ta’ Ottubru, 2017 li biħ:
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L-Ewwel Kap

Il-ġurati b’seba’ (7) voti favur u b’zewg (2) voti kontra jsibu lil Isaac Anthony
Ugochukwu Unigwe ħati skont l-Ewwel Kap tal-Att tal-Akkuza.

It-Tieni Kap

Il-ġurati b’seba’ (7) voti favur u b’zewg (2) kontra jsibu lil Isaac Anthony
Ugochukwu Unigwe ħati skont it-Tieni Kap tal-Att tal-Akkuża.

It-Tielet Kap

Il-ġurati b’seba’ (7) voti favur u b’zewg (2) kontra jsibu lil Isaac Anthony
Ugochukwu Unigwe ħati skont it-Tielet Kap tal-Att tal-Akkuża.

Ir-Raba’ Kap

Il-ġurati b’seba’ (7) voti favur u b’zewg (2) kontra jsibu lil Isaac Anthony
Ugochukwu Unigwe mhux ħati skont ir-Raba’ Kap tal-Att tal-Akkuża.

Il-Ħames Kap

Il-ġurati unanimament jsibu lil Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe mhux ħati
skont il-Ħames Kap tal-Att tal-Akkuża.
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Is-Seba’ Kap

Il-ġurati unanimament jsibu lil Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe mhux ħati
skont is-Seba’ Kap tal-Att tal-Akkuża.

It-Tmien Kap

Il-ġurati unanimament jsibu lil Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe mhux ħati
skont it-Tmien Kap tal-Att tal-Akkuża.

Tiddikjara lil akkużat Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe ħati talli:
1.

Fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’

qabel, assoċja ruħu ma persuni oħra f’Malta u ma persuni oħra barra minn Malta
sabiex jittraffika droga / mediċina perikolużi (kokaina u cannabis) kontra ddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi jew li jippromovi,
jikkostitwixxi, jorganizza jew jiffinanzja l-assoċjazzjoni.

2.

Fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’

qabel, ġab jew ġiegħel li tinġieb f’Malta b’kull mod li jkun d-droga kokaina, li
hija droga specifikata u kkontrollata taħt l-Ewwel Taqsima tal-Ewwel Skeda talOrdinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kapitolu 101 tal-Liġi ta’ Malta) meta ma
kellux fil-pussess tiegħu awtorizzazzjoni valida għall-importazzjoni skont iddispożizzjonijiet tal-istess liġi.

3.

Fl-erbgħa (4) t’ Awwissu tas-sena elfejn u sitta (2006) u fil-ġimgħat ta’

qabel, importa jew esporta, jew ġiegħel li tiġi mportata jew esportata jew jagħmel
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xi ħaġa biex tkun tista tiġi mportata jew esportata d-droga pjanta tal-cannabis jew
biċċa minnha (minnbarra l-preparazzjonijiet mediċinali tagħha).

Rat il-fedina penali aġġornata tal-ħati.
Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli difensur Dr. Roberto Montalto.

Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli prosekutur Dr. Lara lanfranco.

Ikkunsidrat it-trapass taz-zmien u il-fedina penali nett tal-akkuzat.

Rat l-artikoli 7, 8(b), 8(e), 9, 10(1), 12, 14, 15A, 20, 22(1)(a)(f)(1A)(1B)(2)(a)(i)
(3A)(a)(b)(c)(d) u 26 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Preikolużi u r-regolament 4
u 9 tar-Regoli tal-1939 għall-Kontroll Intern tal-Mediċini Perikolużi (G.N. 292/39)
u tikkundanna lil Isaac Anthony Ugochukwu Unigwe għal piena ta’ tmien (8)
snin priġunerija u għal ħlas ta’ multa ta’ ħames telef euro (€5000).

Rat l-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, tikkundanna lill-ħati li jħallas l-ammont
ta’ tmien telef u euro u tnejn u tmenin ċenteżmu (€8,001.82) bħala spejjeż inkorsi
f’dan il-proċess.

Tordna wkoll illi jekk l-ispejjeż ma jitħallsux immedjatament, dawn jiġu
kkonvertiti f’terminu ta’ priġunerija skont tal-liġi.

Rat l-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali u tordna wkoll il-konfiska favur il-Gvern ta’
Malta tal-oġġetti kollha li dwarhom sar ir-reat u l-konfiska favur il-Gvern ta’
Malta ta’ kull flejjes jew proprjeta’ mobbli w immobbli oħra tal-ħati.
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Finalment, sakemm l-Avukat Ġenerali ma jindikax b’nota li għandha tiġi
preżentata fi zmien ħmistax il-jum mil-lum - li d-droga eżebita hija meħtiega in
konnessjoni ma’ xi proċeduri kriminali kontra terzi persuni, tordna li d-droga
kollha eżebita u l-affarijiet li għandhom x’jaqsmu magħha jiġu distrutti a kura
tar-Reġistratur tal-Qorti u taħt is-sorveljanza diretta tad-Deputat Reġistratur ta’
din il-Qorti, li għandu jagħmel verbal ta’ tali distruzzjoni u iġibu a konjizzjoni ta’
din il-Qorti b’nota appożita li kopja tagħha tiġi notifikata lill-Avukat Ġenerali u
lill-ħati.

(ft) Antonio Mizzi
Imħallef

Brian Avellino
Deputat Registratur

Vera Kopja
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