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Il-Pulizija
(Sp Josric Mifsud)
vs
Rashid Oublak, iben Ahmed
imwieled il-Marokk fit-23 ta’
ottubru, 1973

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat talli f’dawn il-Gżejjer, fis-7 ta’
april, 2001 u fit-tlett xhur ta’ qabel, fil-Qawra, u fi bnadi
oħra f’Malta, f’ħinijiet differenti –
a. forna jew ipprokura jew offra li jforni jew li jipprokura ddroga eroina, 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
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għall-kontroll intern tad-drogi perikolużi (G.N. 292 ta’ l1939)
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 id-dispozizzjonijiet tas-sitt taqsima ta’ l-Ordinanza msemmija u
mingħajr ma kellu liċenzja jew xorta 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 eroina speċifikata flewwel skeda ta’ l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi,
Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta meta ma kienx
fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew
għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern
skond id-dispozizzjonijiet tar-4 u is-6 Taqsima ta’ lOrdinanza 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’ l-1939 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;
ċ. talli matul dawn l-aħħar xhur, mingħajr ma ngħata
permess ta’ residenza, niżel
l-art jew kien Malta mingħajr permess mingħand lUffiċjal Prinċipali ta’
l-Immigrazzjoni.
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Il-Qorti ġiet mitluba li barra li tapplika l-piena skond il-liġi
tiddikjara lill-imsemmi Rashid Oublak bħala immigrant
projbit u tordna t-tkeċċija tiegħu minn Malta.
Il-Qorti ġiet mitluba li barra milli tapplika l-piena skond illiġi tordna lill-imputat iħallas l-ispejjeż li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra ta’ l-esperti.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali fejn ta’ l-kunsens tiegħu
skond l-artikolu 22(2)
tal-Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta biex l-imputat jiġi
mressaq quddiem din il-Qorti bħala Qorti ta’ Ġudikatura
Kriminali.
Semgħet il-provi.
Rat il-verbal tas-seduta tas-27 ta’ jannar, 2003 fejn ilprosekuzzjoni nfurmat
lill-Qorti li l-imputat ikkolabora u jista’ jibbenefika millartikolu 29 tal-Kapitolu
101 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Rat il-verbal tas-seduta tad-19 ta’ frar, 2003 fejn l-imputat
ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 9, 10 u 22(1)(2)(b)(1) talKapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta u r-Regolamenti 4 u 8
tal-G.N. 292 ta’ l-1939. Tikkundanna lill-imputat għal
piena ta’ tletin ġurnata priġunerija u minn tali perjodu jrid
jitnaqqas il-perjodu ta’ l-arrest preventiv. Inoltre, wara li
rat l-artikolu 15 tal-Kapitolu 217 tal-Liġijiet ta’ Malta,
tiddikjara lill-imputat immigrant projbit u tordna t-tneħħija
tiegħu minn dawn il-Gżejjer. Fiċ-ċirkostanzi mhemmx lok
għall-applikazzjoni tal-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali.
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