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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR.
LAURENCE QUINTANO

Seduta tad-29 ta' Settembru, 2008
Numru. 212/2008

Il-Pulizija
(Spetturi Jesmond J Borg u
Johann Fenech)
Versus
Carmelo Borg
Il-Qorti
Rat l-imputazzjonijiet dedotti kontra Carmelo Borg bin
John u Antonia nee Camilleri, imwieled Żabbar fil-11 ta’
Diċembru 1962 u residenti Numru 13 Sqaq San Vinċenz,
Żabbar u detentur tal-karta tal-identita’ bin-numru 21663
(M)
Akkużat talli fl-10 ta’ Settembru, 2008 u matul it-tliet
ġimgħat ta’ qabel din id-data f’dawn il-Gżejjer:
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1. Forna jew ipprokura jew offra li jforni jew li jipprokur ddorga eroina speċifikata fl-Ewwel Skeda tal-Ordinanza
dwar il-Mediċini Perikolużi Kap 101 tal-Liġijiet ta’ Malta lil
persuna/i jew għall-persuna/i mingħajr ma kellu liċenzja
mill-President ta’ Malta u mingħajr ma kien awtorizzat birregoli tal-1939 għall-Kontroll Intern tad-Drogi Perikolużi
(GN 292/1939) jew minn xi awtorita’ mogħtija millPresident ta’ Malta li jforni d-droga msemmija mingħajr ma
kien fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew
għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern
skond id-dispożizzjonijiet tas-sitt Taqsima tal-Ordinanza
msemmija u mingħajr ma kellu liċenzja li jipprokura listess droga u dan bi ksur tar-regolament 4 tar-egoli tal1939 għall-Kontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (GN
292/1939) kif sussegwentemetn emendati u bi ksur talOrdinanza Dwar il-Mediċini Perikolużi Kap 101 tal-Liġijiet
ta’ Malta;
2. kellu fill-pussess tiegħu d-droga eroina speċifikata flEwwel Skeda tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi talKap 101 tal-Liġijiet ta’ Malta meta ma kienx fil-pussess ta’
awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew għall-esportazzjoni
maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern sodn iddispożizzjonijiet tar-raba’ u tas-sitt Taqsima tal-Ordinanza
u meta me 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-dorga msemmija fil-pussess tiegħu u naqas li
jipprova li d-droga msemmija ġiet fornuta lilu għall-użu
personali tiegħu skons ir-riċetta kif provdut fir-regolamenti
msemmija u dan bi skur tar-regolament 9 tar-egoli tal1939 dwar il-Kontroll Intern tad-Drogi Perikolużi (GN
292/1939) kif sussegwentement emendati u bi kur talOrdinanza dwar il-Mediċini Perikolużi Kap 101 tal-Ligijiet
ta’ Malta;
Aggravju
3. ikkommetta l-imsemmija reati fi jew ġewwa distanza ta’
mitt metru mill-perimetru ta’ skola, klabb jew ċentru tażżgħażagħ jew xi post ieħor fejn normalment jiltaqgħu żPagna 2 minn 5
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żgħażagħ skond l-artikolu 22(2)(b) tal-Kap 101 tal-Liġijiet
ta’ Malta.
Reċidiva
4. Illi huwa sar reċidiv b’sentenza tal-Qorti ta’ Malta nhar
id-9 ta’ Frar 2006.
Rat l-atti kollha tal-proċess inkluż l-Ordni tal-Avukat
Ġenerali tal-11 ta’ Settembru, 2008, iċ-ċertifikat talimputat li jġib in-numru 216 tas-sena 1963, ż-żewġ
stqarrijiet rilaxxjati mill-Imputat fl-10 ta’ Settembru 2008 u
fil-11 ta’ Settembru 2008 rispettivament kif ukoll lammissjoni li għal l-imputat għall-imputazzjonijiet dedotti
kontrih fis-seduta tat-22 ta’ Settembru 2008. Din lammissjoni kienet ikkonfermata wara li l-imputat ingħata
żmien xieraq biex jaħsibha.
Ikkonsidrat
Li ġaladarba l-imputat ammetta l-imputazzjonijiet u laggravji miġjuba kontra tiegħu, dawn huma ppruvati
skond il-Liġi u l-Qorti qed issibu ħati talimputazzjonijiet kollha inkluż l-aggravju li jidher
immarkat numru 3 bit-tieni imputazzjoni assorbit flewwel waħda.
Il-Qorti semgħet ukoll lill-Prosekuzzjoni tissottometti li limputat instab b’seba’ qratas f’idejh.
Mill-istqarrijiet tal-imputat jirriżulta li dan għandu problema
kbira tad-droga. Peress li ma jaħdimx huwa jieħu ‘tnejn’ u
jbiegħ ‘tnejn’ Huwa ma jbiegħx biex jaqla’ l-flus iżda bies
imantni l-vizzju tiegħu.
Saħansitra biegħ iż-żewġ
xarabanks li kellu. F’waħda mill-istqarrijiet l-imputat qal li
jekk sser ikun hemm piena ta’ priġuneirja, aħjar li jibda
programm.
Fl-Awla stess il-Qorti setgħet tara f’liema stat kienu jdejn limputat bit-titqib kontinwu.
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Il-Qorti qed tagħmilha ċara li min għandu l-vizzju taddroga mhux ġustifikat li jbiegħ id-droga sabiex ikollu flus
biex jiffinanzja l-vizzju tiegħu.
Għalhekk l-imputat
m’għandu ebda skuża jew ġustifikazzjoni skond il-Kap 9
tal-Liġijiet ta’ Malta biex ibiegħ id-droga.
Konklużjoni
Il-Qorti, wara li rat ir-regoli 4 u 9 tal-GN 292/1939, lartikoli 22(1)(a), 22(2)(b)(i)(ii), 22(1B) u l-aggravju dwar
id-distanza li jidher bħala t-tieni proviso taħt l-artikolu
22(2)(2)(b)(i)(ii) tal-Kap 101 kif ukoll l-artikoli 17(h), 49
u 50 tal-Kap 9 issib lill-imputat ħati tal-imputazzjonijiet
kollha dedotti kontrih bit-tielet imputazzjoni meqjusa
bħala aggravju tal-ewwel imputazzjoni u bit-tieni
imputazzjoni assorbita fl-ewwel imputazzjoni.
Dwar il-piena, il-Qorti fliet dawn l-elementi:
(a) Il-fedina penali tal-imputat li hija miżgħud b’ħafna
infrazzjonijiet dwar is-sewqan iżda wkoll jidher li kien
hemm xi drabi oħra fejn m’għarafx irażżan lilu nnifsu;
(b) Il-fatt li huwa reċidiv
(ċ) Il-fatt li japplika l-aggravju tad-distanza.
(d) Min-naħa l-oħra qieset li l-imputat ammetta malewwel l-imputazzjonijiet miġjuba kontrih waqt li flAwla wera mhux biss l-istat li jinsab fih iżda x-xewqa
li forsi jorħoġ minn dan l-istat. L-imputat jidher li
m’għandu ‘l ħadd ma’ min jaqsam ftit minn ħajtu u din
tista’ tkun parti mill-kawża tal-istat tiegħu.
Meta qieset kollox, il-Qorti qed tikkundanna lillimputat għall-piena ta’ priġunerija ta’ 26 xahar (li
minnhom għandu jitnaqqas kull żmien li għadda taħt
arrest preventiv) kif ukoll għall-ħlas ta’ multa ta’ €1500
liema multa tista’ titħallas b’rata ta’ mitt Ewro fixxahar bl-ewwel pagament iseħħ fi żmien erba’
ġimgħat mil-lum. Jekk ma titħallas il-multa kollha
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kemm hi, din għandha tinbidel fi tliet xhur priġunerija
ai termini tal-artikolu 11(3) proviso tal-Kap 9.
Il-Qorti mhix tapplika l-artikolu 533 tal-Kap 9 għaliex
ma tqabbdu ebda esperti f’dawn il-proċeduri.
Il-Qorti qed tordna d-distruzzjoni tad-droga taħt issorveljanza tar-Reġistratur li għandu jinserixxi
process verbal dwar id-distruzzjoni fl-atti ta’ dawn ilproċeduri.
Il-Qorti qed tirrakkomanda lid-Direttur tal-Faċilita’
Korrettiva ta; Kordin sabiex l-imputat jingħata kull
għajnuna biex jeħles mill-vizzju u jara huwiex
possibbli li jibda programm mill-aktar fis.
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