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

Seduta tat-3 ta' Frar, 2006
Numru 138/2002

Il-Pulizija
(Sp Josric Mifsud)
vs
Dominic Ceci, iben Carmel,
imwieled Birkirkara fil-25
ta’ april, 1952

Il-Qorti,
Rat l-atti tal-kompilazzjoni kontra l-imputat talli f’dawn ilGżejjer fit-12 ta’ awissu, 1999 u fit-tlett xhur ta’ qabel –
a. forna jew ipprokura jew offra li jforni jew li jikkrokura ddroga kokaina speċifikata fl-ewwel skeda ta’ l-Ordinanza
dwar il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’
Malta lill-persuna jew persuni jew għall-użu ta’ persuna\i
mingħajr ma kellu liċenzja mill-President ta’ Malta
mingħajr ma kien awtorizzat bir-regoli ta’ l-1939 għallKontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (G.N. 292 ta’ l-1939)
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jew minn xi awtorita’ mogħtija mill-President ta’ Malta li
jforni d-droga u mingħajr ma kien fil-pussess ta’
awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew għall-esportazzjoni
maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern skond iddispozizzjonijiet tas-sitt taqsima ta’ l-Ordinanza msemmija
u mingħajr ma kellu liċenzja jew xort’ oħra awtorizzat li
jimmanifattura jew iforni d-droga msemmija u mingħajr ma
kellu liċenzja li jipprokura l-istess droga u dan bi ksur tarRegolament 4 tar-Regoli ta’ l-1939 għall-Kontroll Intern
tad-drogi Perikolużi (G.N. 292 ta’ l-1939) kif
sussegwentement emendati u bi ksur ta’ l-Ordinanza dwar
il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta;
b. kellu fil-pussess tiegħu d-droga kokaina, speċifikata flewwel skeda ta’ l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi,
Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta meta ma kienx filpussess ta’ awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew għallesportazzjoni maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern skond
id-dispozizzjonijiet tar-4 u tas-6 Taqsima ta’ l-Ordinanza u
meta ma kienx bil-liċenzja jew xort’oħra awtorizzat li
jimmanifattura, jew li jforni d-droga msemmija u meta ma
kienx b’xi mod ieħor bil-liċenzja mill-President ta’ Malta li
jkollu d-droga msemmija fil-pussess tiegħu u naqas li
jipprova li d-droga msemmija ġiet fornuta lilu għall-użu
tiegħu skond ir-riċetta kif provdut fir-regolamenti
msemmija u dan bi ksur tar-Regolament 8 tar-Regoli ta’ l1939 dwar il-Kontroll intern tad-Drogi Perikolużi (G.N. 292
ta’ l-1939) kif sussegwentement emendati u bi ksur ta’ lOrdinanza Dwar il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 talLiġijiet ta’ Malta, liema droga nstabet f’tali ċirkostanżi li
juru li ma kienitx għall-użu esklussiv tiegħu;
c. kellu fil-pussess tiegħu r-raza meħuda mill-pjanta
cannabis jew xi preparazzjonijiet li jkollhom bħala bażi din
ir-raza u l-pjanta cannabis kollha, jew biċċa minnha u dan
bi ksur ta’ l-artikolu 8(a)(d) tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’
Malta;
d. biegħ jew xort’oħra ttraffika fir-raza meħuda mill-pjanta
cannabis jew xi preparazzjonijiet li jkollhom bħala bażi din
ir-raza;
e. talli f’Ħal-Tarxien f’awissu, 1999 u fix-xhur ta’ qabel,
b’egħmil żieni kkorompa lil bintu, Philianne Ceci, persuna
taħt l-eta’.
Pagna 2 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra milli tapplika l-piena
skond il-liġi tordna lill-imputat li jħallas l-ispejjeż li
għandhom x’jaqsmu mal-ħatra ta’ l-esperti skond l-artikolu
533 tal-Kodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tas-27 ta’ ġunju, 2003 fejn
ħareġ il-kontro-ordni skond il-liġi għall-akkużi li
jirrigwardaw il-ksur tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Minbarra dan, iddikjara li wara li ra l-atti tal-kompilazzjoni
kontra l-imputat u billi jidhirlu li tista’ tinsab ħtija taħt dak li
hemm provdut –
Fl-artikolu 203(1)(ċ)(3)(b) tal-Kodiċi Kriminali
bagħat lura l-atti lil din il-Qorti sabiex tiddeċidi fuq l-akkuża
ta’ din il-ħtija barra kull ċirkostanża oħra.
Rat il-verbal tas-seduta tal-5 ta’ jannar, 2004 fejn l-imputat
ta l-kunsens tiegħu biex dan il-każ jiġi trattat bi proċedura
sommarja.
Semgħet il-provi nkluża x-xhieda ta’ l-imputat bilġurament.
Semgħet lill-avukat ta’ l-imputat u lill-prosekuzzjoni.
Ikkunsidrat,
Illi fit-13 ta’ awissu, 1999 il-pulizija ġiet infurmata li ġiet
rikoverata l-isptar ċerta Philianne Ceci, minuri. Din it-tifla
kienet qed tbagħti minn ‘overdose’ tad-droga kokaina.
Meta din it-tifla rkuprat is-saħħa tagħha l-pulizija kellmuha
fuq dak li ġarrbet. Hi qalet li d-droga in kwistjoni kien
tagħilha missirha, Domnic Ceci, l-imputat. Il-pulizija
għamlet tfittxija fejn kien jaħdem l-imputat, fid-dar u filkarozza tiegħu u sabu kwantita’ żgħira ta’ droga kokaina u
ta’ cannabis. L-imputat ammetta mal-pulizija li hu kien
juża d-droga iżda ċaħad li kien hu li forna lil bintu biha.
Illi fil-kors tal-investigazzjoni t-tifla ta’ l-imputat allegat li
ġiet korrotta minn missierha. Mill-provi prodotti, mixxhieda ta’ bint l-imputat u mix-xhieda ta’ l-imputat ma
tirrizultax stampa ċar ta dak li allegatament kien sar.
Hemm żewġ versjonijiet u dik ta’ l-imputat hi aktar
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kredibbli. Għalhekk, f’dan il-każ hemmx dik il-grad ta’
prova rikjest mill-liġi.
Illi għal dak li jirrigwarda l-akkużi li għandhom x’jaqsmu
mad-droga l-prosekuzzjoni rnexxiela tipprova l-każ tagħha
mingħajr ebda dubju u l-imputat hu responsabbli ta’
pussess tad-droga kokaina u cannnabis li ma kienx biss
għal użu esklussiv tiegħu, anżi jirrizulta li hu forna lil bintu
b’din id-droga.
Illi l-prosekuzzjoni nfurmat lill-Qorti li l-imputat ikkolabora
mal-pulizija u qiegħed igħin lill-istess pulizija
f’invesitgazzjoni oħra tant li għandu jibbenefika millapplikazzjoni ta’ l-artikolu 29 tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’
Malta.
Għaldaqstant, ma ssibx lill-imputat ħati tal-ħames akkuża
miġjuba kontra tiegħu u għalhekk tilliberah mill-istess
akkuża. Issibu ħati tal-ewwel erba’ akkużi miġjuba kontra
tiegħu. Rat l-artikoli 8(a)(b)(d)(e), 9, 10 ,11 u
22(1)(a)(2)(b)(ii) tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta u
tikkundannah għal piena ta’ tlett xhur priġunerija.
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