MALTA
QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA’ ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAĠISTRAT
DR. CHARMAINE GALEA
Illum 29 ta’ April 2021
Il-Pulizija
(Spettur Doriette Cuschieri)
Vs
Lobe Bonnachi
(Numru tal-Pulizija 20A-063)
Il-Qorti:
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra Lobe Bonnachi li ġie akkużat talli ġewwa
dawn il-Gżejjer nhar it-28 ta’ April 2021 ġewwa dawn il-Gżejjer:
1. Kellu fil-pussess tiegħu l-pjanta Cannabis kollha jew biċċa minnha bi ksur
tal-Art 8 (d) tal-Kap. 101 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema droga instabet f’tali
ċirkostanzi li juru li ma kinitx għall-użu esklussiv tiegħu;
2. Kellu fil-pussess tiegħu l-pjanta Cannabis kollha jew biċċa minnha bi ksur
tal-Art 8 (d) tal-Kap. 101 tal-Liġijiet ta’ Malta.
F’każ ta’ ħtija l-Qorti ġiet mitluba sabiex tordna lill-akkużat sabiex iħallas lispejjeż li għandhom x’jaqsmu mal-ħatra tal-esperti, skont l-artikolu 533 (1) talKap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Rat id-dokumenti esebiti;
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Rat li l-imputat ammetta għall-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront tiegħu,
liema ammissjoni ġiet ikkonfermata wara li l-Qorti tatu żmien jirrikonsidra lpożizzjoni tiegħu u spjegatlu l-pieni abbinati mar-reati in diżamina;
Semgħet it-trattazzjoni dwar il-piena;
Ikkunsidrat:
Illi l-imputat ammetta għall-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu. Il-Qorti,
wara li semgħet l-ammissjoni u rat id-dokumenti esebiti, tqis li għalhekk dawn limputazzjonijiet ġew sodisfaċentement ippruvati.
Illi dwar il-piena, l-Qorti ħadet in konsiderazzjoni n-natura tar-reati li tagħhom
qiegħed jinstab ħati l-imputat, il-fedina penali tiegħu u wkoll il-fatt li mal-ewwel
okkażjoni l-imputat ammetta l-ħtija tiegħu.

DECIDE
Għal dawn il-motivi, il-Qorti, wara li rat l-artikolu 8 (d), 22 (1) (a), 22 (2) (b) (i)
tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta u r-Regolament 9 tal-Leġislazzjoni
Sussidjarja 101.02, fuq ammissjoni, issib lill-imputat Lobe Bonnachi ħati talimputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront tiegħu u tikkundannah għall-piena ta’
sitt (6) xhur priġunerija u multa ta’ ħames mitt ewro (€500).
Finalment il-Qorti tordna li meta din is-sentenza tgħaddi in ġudikat, id-droga
esebita mill-Uffiċjal Prosekutur fis-seduta tal-lum u li ġiet immarkata bħala Dok
DC4 tiġi distrutta taħt is-superviżjoni tar-Reġistratur tal-Qorti li għandu jirrediġi
proces-verbal li jiddokumenta l-proċedura tad-distruzzjoni, liema dokument
għandu jiġi inserit fl-atti ta’ din il-kawża mhux aktar tard minn ħmistax-il jum
minn tali distruzzjoni.
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