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Ir-Repubblika ta’ Malta
Vs
Anna Spiteri
Il-Qorti,
Rat l-Att tal-Akkuza numru 9 tas-sena 2010 kontra lakkuzata Anna Spiteri, li bih hija giet akkuzata talli:
1. Wara li l-Avukat Generali ppremetta fl-Ewwel Kap illi fissbatax (17) ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja (2008)
u fil-ġimgħat ta’ qabel, l-akkużata Anna Spiteri iddeċidiet li
tibda tmexxi u tittraffika fid-droga Herojina fil-Gżejjer
Maltin. Anna Spiteri, flimkien ma’ persuni oħra, fosthom
ċerta Nagi Al Maraash, ftehmu fuq il-mod kif kellha tiġi
eżegwita din l-attivita` kriminali. Dan il-pjan kien jinkludi filli
Anna Spiteri flimkien ma’ Nagi Al Maraash kellhom imorru
lejn it-Tuneżija sabiex jakkwistaw id-droga Herojina u
minn hemmhekk Anna Spiteri tirritorna lura Malta biddroga Herojina. Mal-wasla tagħha f’Malta, hi kellha tiltaqa’

Pagna 1 minn 13
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

ma’ Mohamed Ahmed Margash, li jiġi ħu Nagi Al Maraash,
u ma Isaam Abdulmawla M. Zbeda.
Illi b’għemilha l-imsemmija Anna Spiteri saret ħatja talli
assoċjat ruħha ma’ persuni oħra f’Malta u ma’ persuni
oħra barra minn Malta sabiex timporta, tbiegħ jew
tittraffika mediċina u droga oħra f’Malta bi ksur taddisposizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi,
jew tippromwovi, tikkonstitwixxi, torganizza jew tiffinanzja
din l-assoċjazzjoni.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali fl-isem fuq imsemmi,
akkuża lill-imsemmija Anna Spiteri ħatja talli assoċjat
ruħha ma’ persuni oħra f’Malta u ma’ persuni oħra barra
minn Malta sabiex timporta, tbiegħ jew tittraffika mediċina
u droga oħra f’Malta bi ksur tad-disposizzjonijiet talOrdinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, jew tippromwovi,
tikkonstitwixxi, torganizza jew tiffinanzja din lassoċjazzjoni;
Talab li jingħamel skond il-liġi kontra l-imsemmija
akkużata u illi tiġi kkundannata għal piena ta’ priġunerija
għal għomorha u multa ta’ mhux inqas minn elfejn tlett
mija u tletin Euro (€2330) iżda mhux iżjed minn mija u
sittax il-elf u ħames mitt Euro (€116,500) u l-konfiska favur
il-Gvern ta’ kull flejjes jew propjeta’ mobbli u immobbli
oħra tal-persuna hekk misjuba ħatja skond dak li hemm u
jintqal fl-artikoli 9, 10(1), 12, 14, 15(A), 20, 22(1)(a)(f)(1A)
(1B)(2)(a)(i)(3A)(a)(b)(c)(d) u 26 ta’ l-Ordinanza dwar ilMediċini Perikolużi (Kap. 101 tal-Liġijiet ta’ Malta) u rregola 9 tar-Regoli ta’ l-1939 għall-Kontroll Intern fuq idDrogi Perikolużi u fl-artikoli 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali
(Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta) jew għal kull piena oħra li
tista’ skond il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ l-imsemmi
akkużata.

2. Wara li l-Avukat Generali ppremetta fit-Tieni Kap illi flistess żmien u ċirkostanzi indikati fl-Ewwel Kap ta’ Akkuża
u ċioe` fis-sbatax (17) ta’ Settembru tas-sena elfejn u
tmienja (2008) u fil-ġimgħat ta’ qabel, Anna Spiteri
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volontarjament u xjentement għamlet vjaġġ minn Tuneż
lejn Malta permezz tat-titjira bin–numru UG 1300, fejn tul
il-vjaġġ kollu kellha l-pussess xjenti ta’ bagalja kontenenti
s-sustanza li nstabet u li sussegwentement irriżultat li hi ddroga Herojina, li tirrapreżenta mediċina perikoluża u
sustanza illegali skond il-liġijiet ta’ Malta, liema droga
Anna Spiteri filfatt importat f’Malta illegalment. Dan ilvjaġġ sar bil-kunsens tal-akkużata stess, tant li hi telqet
minn Malta ġġorr magħha basket tal-plastik kontenenti ftit
oġġetti ta’ ħwejjeġ personali u rritornat lura bl-imsemmija
bagalja.
Effettivament li kieku l-uffiċjali tad-dwana ma ndunawx
bis-sustanza suspetuża, din il-bagalja kienet ser tgħaddi
f’idejn terzi persuni ġewwa Malta, u li bi ftehim malakkużata dawn faċilment setgħu jittraffikawha għal
skopijiet ta’ lukru.
Illi ma kien hemm l-ebda liċenzja jew awtoriżazzjoni
maħruġa taħt l-Ordinanza dwar Mediċini Perikolużi li
tawtoriżża l-importazzjoni tad-droga perikoluża msemmija.
Illi b’għemilha l-imsemmija Anna Spiteri saret ħatja talli
importat, ġiegħlet li tiġi mportata jew għamlet xi ħaġa
sabiex tista’ tiġi importata mediċina perikoluża (Herojina)
f’Malta bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-Ordinanża dwar ilMediċini Perikolużi (Kap 101) u dan meta ma kellhiex
liċenżja jew awtoriżazzjoni maħruġa taħt l-imsemmija
Ordinanża li tawtorizza l-importazzjoni ta’ dak l-oġġett.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi,
akkuża lill-imsemmija Anna Spiteri ħatja talli importat,
ġiegħlet li tiġi mportata jew għamlet xi ħaġa sabiex tista’
tiġi importata mediċina perikoluża (Herojina) f’Malta bi
ksur tad-disposizzjonijiet tal-Ordinanża dwar il-Mediċini
Perikolużi (Kap 101) u dan meta’ ma kellhiex liċenżja jew
awtoriżazzjoni maħruġa taħt l-imsemmija Ordinanża li
tawtorizza l-importazzjoni ta’ dak l-oġġett;
Talab li jingħamel skond il-liġi kontra l-imsemmija
akkużata u illi hija tiġi kkundannata għall-piena ta’ għomor
il-ħabs u multa ta’ mhux inqas minn elfejn tlett mija u tletin
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Euro (€2330) iżda mhux iżjed minn mija u sittax il-elf u
ħames mitt Euro (€116,500) u l-konfiska favur il-gvern ta’
kull flejjes jew propjeta` mobbli u immobbli oħra talpersuna hekk misjuba ħatja skond dak li hemm u jintqal flartikoli
10(1),
12,
14,
15(A),
22(1)(a)(2)(a)(i)(3A)(a)(b)(c)(d) u 26 ta’ l-Ordinanza dwar
il-Mediċini Perikolużi (Kap.101) u r-regola 9 tar-Regoli ta’
l-1939 għall-Kontroll Intern fuq id-Drogi Perikolużi u flartikoli 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9) jew għal kull
piena oħra li tista’ skond il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ limsemmija akkużata.

3. Wara li l-Avukat Generali ppremetta fit-Tielet Kap illi flistess żmien u ċirkostanzi indikati fl-Ewwel Kap ta’ Akkuża
u ċioe’ fis-sbatax (17) ta’ Settembru tas-sena elfejn u
tmienja (2008) u fil-ġimgħat ta’ qabel, Anna Spiteri kienet
fil-pussess illegali tad-droga Herojina meta filfatt inqabdet
bl-istess droga fl-ajruport ta’ Malta.
Illi minn dawn iċ-ċirkostanzi jidher ampjament ċar illi din
is-sustanza perikoluża ma’ kinitx intiża għall-użu personali
tagħha, iżda kif spjegat fil-kapi preċedenti, kienet intiża
sabiex tiġi ttraffikata. In oltre l-ammont tad-droga li
instabet kien wieħed konsiderevoli u ċioe’ fl-ammont ta’
tlett elef, erbgħa mija, erbgħa u erbgħin punt disa’ grammi
(3,444.9 gr.), b’purita’ ta’ ċirka 32% u li għandha valur ta’
ċirka mija, tmienja u ħamsin elf, erba’ mija u ħamsa u
sittin Ewro u erbgħin Ewro-ċenteżmu (€ 158,465.40) li
ċertament ma’ tindikax skop ta’ użu personali.
Illi d-droga Herojina hija msemmija fit-Taqsima 1 ta’ lEwwel Skeda li tinsab ma’ l-Ordinanza dwar iil-Mediċini
Perikolużi (Kap. 101).
Illi b’għemilha l-imsemmija Anna Spiteri saret ħatja talli
kellha fil-pussess tagħha d-droga Herojina meta ma kenitx
fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni għall-importazzjoni jew
għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern
skond id-disposizzjonijiet tat-Taqsima VI ta’ l-Ordinanza
dwar il-Mediċini Perikolużi, u meta’ ma’ kenitx bil-liċenza
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droga msemmija, u ma kenitx b’xi mod ieħor bil-liċenza
mogħtija mill-Ministru responsabbli għad-dipartiment tasSaħħa u ma’ kenitx awtorizzata bir-Regoli ta’ l-1939 għallKontroll Intern fuq id-Drogi Perikolużi jew b’xi awtorita`
mogħtija mill-Ministru responsabbli għad-Dipartiment tasSaħħa li jkollha dik id-droga ma ġietx fornita lilha għall-użu
tagħha skond riċetta kif provdut fir-Regoli msemmija, u
b’dan li r-reat sar taħt tali ċirkostanzi li juru li dak ilpussess ma’ kienx għall-użu esklussiv tagħha.
Għaldaqstant l-Avukat Ġenerali, fl-isem fuq imsemmi,
akkuża lill-imsemmija Anna Spiteri ħatja talli, b’diversi atti
magħmulin fi żminijiet differenti, li jiksru l-istess
disposizzjoni tal-liġi, u li ġew magħmula b’riżoluzzjoni
waħda, kellha fil-pussess tagħha d-droga Herojina meta
ma’ kenitx fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni għallimportazzjoni jew għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib
Prinċipali tal-Gvern skond id-disposizzjonijiet tat-Taqsima
VI ta’ l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, u meta ma
kenitx bil-liċenzja jew xort’ oħra awtorizzata li
timmanifattura jew tforni id-droga msemmija, u ma kienx
b’xi mod ieħor bil-liċenzja mogtħija mill-Ministru
responsabbli għad-dipartiment tas-Saħħa u ma kenitx
awtorizzata bir-Regoli ta’ l-1939 għall-Kontroll Intern fuq
id-Drogi Perikolużi jew b’xi awtorita` mogħtija mill-Ministru
responsabbli għad-Dipartiment tas-Saħħa li jkollha dik iddroga ma ġietx fornita lilha għall-użu tagħha skond riċetta
kif provduta fir-Regoli msemmija, u b’dan li r-reat sar taħt
tali ċirkostanzi li juru li dak il-pussess ma’ kienx għall-użu
esklussiv tagħha;
Talab li jingħamel skond il-liġi kontra l-imsemmija
akkużata u illi hija tiġi kkundannata għall-piena ta’ għomor
il-ħabs u multa ta’ mhux inqas minn elfejn tlett mija u tletin
Euro (€2330) iżda mhux iżjed minn mija u sittax il-elf u
ħames mitt Euro (€116,500) u l-konfiska favur il-Gvern ta’
kull flejjes jew propjeta’ mobbli u immobbli oħra talpersuna hekk misjuba ħatja skond dak li hemm u jintqal flartikoli
9,
10(1),
12,
14,
15(A),
22(1)(a)(2)(a)(i)(3A)(a)(b)(c)(d) u 26 ta’ l-Ordinanza dwar
il-Mediċini Perikolużi (Kap. 101) u r-regola 9 tar-Regoli ta’
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artikoli 23 u 533 tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9) jew għal kull
piena oħra li tista’ skond il-liġi tingħata għall-ħtija ta’ limsemmija akkużata.
Rat l-atti kollha processwali, inkluzi l-atti tal-kumpilazzjoni.
Rat il-verdett tal-gurati tat-3 ta’ Frar 2011 li bih, b’ (7) voti
favur u b’ (2) voti kontra, sabu lill-akkużata ħatja skond lewwel Kap tal-Att tal-Akkuza, u b’ (7) voti favur u bi (2)
voti kontra sabu lill-akkuzata ħatja skond t-Tieni Kap u b’
(7) voti favur u b’ (2) voti kontra sabu lill-akkużata ħatja
skond it-Tielet Kap ta’ l-Att ta’ l-Akkuza
Tiddikjara ghalhekk lil Anna Spiteri, hatja :1. talli, fis-17 ta’ Settembru, 2008, u fil-gimgħat ta’ qabel
assoċjat ruħha ma’ persuni oħra f’Malta u ma’ persuni
oħra barra minn Malta sabiex timporta, tbiegħ jew
tittraffika mediċina u droga oħra f’Malta bi ksur taddisposizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi,
jew tippromwovi, tikkostitwixxi, torganizza jew tiffinanzja
din l-assoċazzjoni; w dana fir-rigward tal-Ewwel Kap talAtt tal-Akkuża.
2. talli fis-17 ta’ Settembru, 2008, u fil-gimgħat ta’ qabel,
importat, ġiegħlet li tiġi importata jew għamlet xi ħaġa
sabiex tista’ tiġi importata mediċina perikoluża (Herojina)
f’Malta bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-Ordinanża dwar ilMediċini Perikolużi (Kap 101) u dan meta’ ma kellhiex
liċenzja jew awtorizzazzjoni maħruġa taħt l-imsemmija
Ordinanża li tawtorizza l-importazzjoni ta’ dak l-oġġett; w
dana skond it-Tieni Kap tal-Att tal-Akkuza.
3. talli, fis-17 ta’ Settembru, 2008, u fil-ġimghat ta’ qabel,
b’diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti, li jiksru listess disposizzjoni tal-liġi, u li ġew magħmula
b’riżoluzzjoni waħda, kellha fil-pussess tagħha d-droga
Herojina meta ma’ kenitx fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni
għall-importazzjoni jew għall-esportazzjoni maħruġ mitTabib Prinċipali tal-Gvern skond id-disposizzjonijiet tatTaqsima VI ta’ l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, u
meta ma kenitx bil-liċenzja jew xort’ oħra awtoriżżata li
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timmanifattura jew tforni d-droga msemmija, u ma kienx
b’xi mod ieħor bil-liċenzja mogħtija mill-Ministru
responsabbli għad-dipartiment tas-Saħħa u ma kenitx
awtorizzata bir-Regoli ta’ l-1939 għall-Kontroll Intern fuq
id-Drogi Perikolużi jew b’xi awtorita` mogħtija mill-Ministru
responsabbli għad-Dipartiment tas-Saħħa li jkollha dik iddroga ma ġietx fornita lilha għall-użu tagħha skond riċetta
kif provduta fir-Regoli msemmija, u b’dan li r-reat sar taħt
tali ċirkostanzi li juru li dak il-pussess ma’ kienx għall-użu
esklussiv tagħha; u dana skond it-Tielet Kap tal-Att talAkkuża.
Rat il-fedina penali aġġornata tal-ħati esebita millprosekuzzjoni fuq ordni tal-Qorti u eżaminata mid-difiża.
Semgħet ix-xhieda tas-Supretendent Stephen Gatt.
Rat il-verbal ta’ llum stess fejn:
(i) Dr Mifsud għall-ħatja talab li Dr mark Xuereb, ilpsikjatra kuranti tal-ħatja jixhed għar-rigward tal-piena
sabiex jagħti aktar informazzjoni dwar il-kura medika
tgħaha u l-istat mentali anke fiż-żmien meta kien hemm
dan l-inċident, u b’hekk peress li ġie informat illi huwa
impossibbli għal Dr Xuereb biex jattendi l-Qorti u jkollu lfile relattiv. Għalhekk talab differiment sabiex jixhed
limitatament Dr Xuereb.
(ii) Il-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għal tali talba a bażi talfatt illi l-kundizzjonijet mediċi tal-ħatja ma ġew sollevati flebda stadju ta’ dan il-ġuri kif ukoll illi ċ-ċertifikat
ippreżentat mid-diDifiża fil-mor tal-ġuri jattesta illi l-ħatja
qed tiġi ttrattata għal kundizzjoni medika bil-kura idonea.
Għaldaqstant il-Prosekuzzjoni ma kinitx qed tra valur
miżjud tax-xiehda illi jista’ jagħti l-Psikjatra għar-rigward
tal-kundizzjoni mentali fiż-żmien ta’ meta twettaq ir-ret kif
ukoll għall-karattru tal-istess ħatja.
(iii) Il-Qorti tat dan id-digriet. Hija kienet semgħet il-verdett
filgħaxija fit-tara fil-jum tat-3 ta’ Frar 2011 u ddiferiet ilkawża għal-lum fl-10.00 am sabiex jitla’ Dr Xuereb . Qed
tara li huwa impossibbli li Dr Xuereb jagħti d-depożizzjoni
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tiegħu llum u l-Qorti ma tridx tiddilunga l-proċess aktar
milli jmissu. Għalhekk ser tieħu in konsiderazzjoni ċċertifikat li kien ippreżentat mid-difiża stess fil-mori talkawża. Qed tqis li l-ħatja għandha kundizzjoni medika
delikata u li qed tieħu kura għaliha kif ukoll li d-difiża
ssottomettiet illi l-IQ tal-ħatja mhux xi wieeħd għoli. IlQorti għalhekk ser tibqa’ miexja bil-proċeduri waqt li qed
tieħu dan kollu in konsiderazzjoni fl-għoti tal-piena.

Sottomissjonijiet mid-difiża.
Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli difensur Dr. Malcolm
Mifsud, li jinsabu kollha registrati w senjatament (imma
mhux biss) is-segwenti:(a) Li l-ġurati unanimament talbu għall-klemenza fissentenza tal-Qorti;
(b) Li l-ħatja għandha fedina penali netta;
(ċ) Li l-verdett tas-sinjuri ġurati ma kienx wieħed unanimu
iżda kienet ta’ 7 – 2;
(d) Li l-ġurati damu disa’ sigħat jiddeliberaw liema ħin
jindika li l-każ ħoloq xi problemi;
(e) Li l-ħatja m’għandhiex tħallas ta’ esperti li tqabbdu
matul il-proċeduri iżda li dawn ma ddeponewx.
(f) Li l-piena m’għandhiex sempliċiment tintrabat malammont tad-droga.
Barra minn, fejn jirrigwarda lconspiracy, il-ħatja ma kenitx il-ġeneral fil-ġerarkija jew ilKaptan jekk wieħed jagħti kont tal-livell tal-intelliġenza
tagħha.
(g) Li l-artikolu 29 tal-Kap 101 għandu jiġi applikat. Huwa
veru li m’hemmx dikjarazzjoni dwar dan mill-Prosekuzzjoni
iżda waqt il-ġuri – wara li saru mistoqsijiet speċifiċi –
jirriżulta li għenet lill-Pulizija għaliex inqabdu żewġ persuni
oħrajn.
Hija kienet għamlet stqarrija ġuramentat u
eventwalment inbdew proċeduri kontra persuni oħrajn.
Għalhekk għandha tibbenefika minn dan l-artikolu b’żewġ
gradi.
(h)
Meta
rrispondiet
għas-sottomissjonijiet
talProsekuzzjoni, id-difiża qalet li l-ħatja kienet semmiet li
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Nagi kien taha l-baskett. Illi jekk l-artikolu 29 tal-Kap 101
ser nużawh b’mod daqshekk ristrett, allura persuni oħrajn
mhux ser ikun lesti li jgħinu lill-Prosekuzzjoni jekk m’huma
ser jibbeneifikaw xejn. Il-messaġġ ser ikun ‘tgħinx lillPulizija’.
(i)
Dwar it-talba għall-klemenza ld-difża għamlelt
enfasi li t-talba kienet waħda unanima.

Sottomissjonijiet mill-Prosekuzzjoni
Qieset is-sottomissjonijiet tal-abbli prosekutur Dr. Leonard
Caruana :
(i) L-ewwelnett il-Prosekuzzjoni qrat l-artikolu 29 tal-Kap
101 fejn hemm espressament miktub li t-tnaqqis fil-piena
jsir meta l-ħati jkun għen ‘lill-puliizja biex taqbad lillpersuna jew lill-persuni li jkunu ipprovdewlha l-mediċini.’
Il-Prosekutur issottoemtta li m’hemmx indikat min l-isem
ta’ min issupplixxa lill-ħatja bid-droga. Barra minn hekk ilħatja inqabdet red-handed. Oltre dan, kulma għamlet kien
li ippruvat teħles mill-iffukar fuqha billi tgħid ‘Dawn it-tnejn
ġew għalija’
L-ismijiet tan-nies ma rabtithomx malconspiracy. Huwa ra perikolu fl-użu tal-artikolu 29 għaliex
jista’ jkun persuni li jfajru l-ismijiet bl-addoċċ.
(ii) L-ammont involut kien wieħed konsiderevoli.
(iii) Li dan l-ammont kien intiż għas-suq Malti.
(iv) Illi d-dewmien tal-ġurati fid-deliberazzjoni ma jfisser
xejn.
(v) Illi l-vot ta’ 7 -2 huwa wieħed qawwi.
(vi) Li dwar il-klemenza, l-artikolu 484 tal-Kap 9 juża lkelma ‘tista’ u mhux ‘għandha’ u għalhekk dil-kwistoni hija
f’idejn il-Qorti.
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(vii) Ma kienx hemm ammissjoni bikrija
(viii) Li l-piena għandha timxi mal-policies stabbiliti dwar ilpiena lingħatat f’ċirkostanzi simili.
Ikkonsidrat
Il-Qorti l-ewwelnett qed tqis is-sottomissjoni tad-difiża
dwar l-ispejjeż tal-esperti. Huwa minnu li seta’ kien hemm
esperti li xehdu matul il-kumpilazzjoni u li ma ttellgħux
jixhdu matul il-ġuri għax il-Prosekuzzjoni ħasset li ma
kinux ser isaħħu l-każ tagħha iżda l-artikolu 533 tal-Kap 9
ma jagħmel ebda eċċezzjoni għal sitwazzjonijiet bħal
dawn. Għalhekk il-Qorti mhix tilqa’ din is-sottomissjoni.
It-tieni sottomissjoni tad-difiża kienet dwar l-applikabilita’
tal-artikolu 29 tal- Kap l01 tal-Liġijiet ta’ Malta. Fil-każ ‘IrRepubblika ta’ Malta vs Mohamed Mohamed Abusetta ‘
(Qorti tal-Appell Kriminali Superjuri) 4 ta’ Diċembru 2003,
il-Qorti qalet hekk:
‘Kif jidher ċar mill-artikolu 29 ċitat, it-tnaqqis fil-piena jsir
meta l-aħti jkun għen lill-Pulizija biex taqbad lill-persuna
jew lill-persuni li jkunu pprovdewla l-mediċini.’ Volume
LXXXVII 20023 Part IV paġina 151).
Fil-każ odjern id-difiża rreferiet għaż-żewġ persuni li kienu
qed jistennew barra fl-ajruport u li nstabu mill-uffiċjali taddwana wara li kienet tat xi dettalji fiżiċi l-ħatja innifisha.
B’danakollu dawn ma kinux in-nies li tawha d-droga iżda
dawk li kienu ser jieħdu l-bagalja minn għandha.
Għalhekk ma jaqgħux taħt din il-parti tal-artikolu 29 talKap 101.
Min-naħa l-oħra fl-istqarrija ġuramentata nsibu dan ilkliem:
‘M. Meta ġiet f’idejk il-bagalja?
T: Meta wasalna l-airport (tat-Tuneżija). L-ewwel kien qed
inmexxiha huwa (jiġifier Nagi) imbagħad jiena għaddejtha
mill-X-ray.’
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Lejn l-aħħar tal-istess stqarrija ġuramentata, il-ħatja
intweriet xi ritratti u meta rat id-dokument SG 3 qalet hekk:
‘L-ewwelnett ngħid li dak muri fuq ir-ritratt SG3 nafu. Dan
huwa fil-fatt Nagi u huwa l-istess persuna li jiena semmejt
fl-istqarrija ġuramentata.’
Il-Qorti tifhem li l-artikolu 29 tal-Kap 101 għandu jintuża
bil-għaqal u meta tassew iwassal biex tinqabad il-persuna
li tkun ipprovdiet id-droga. Il-Qorti tara wkoll il-perikolu li
semmiet il-Prosekuzzjoni bl-abbuż li jista’ jsir. Min-naħa loħra dan l-artikolu għen biex ħafna persuni li kienu qed
ixerrdu d-droga nqabdu u ttieħdu proċeduri. Biss din ilQorti m’għandhiex stqarija ċar u tond da parti talprosekuzzjoni dwar l-applikabilita’ ta’ dan l-artikolu. Hija lProsekuzzjoni li għandha l-kwadru kollu. Il-Qorti, flassenza ta’ tali stqarrija, għandha biss dak li jirriżulta millatti. Għalhekk ma tistax tapplika l-artikolu 29 tal-Kap 101.
Dwar il-kwistjoni tal-IQ, ftit hemm xi tgħid. La l-persuna taf
tfendi għal rasha u la liġi ma tipprovdi xejn dwar din it-tip
ta’ difiża l-Qorti ftit tista’ tagħmel iżda dka il-fti ser tagħmlu
wkoll.
L-istess prinċipju japplika għal dik li hija d-depression. IlQorti trid timxi mal-Liġi kemm fl-analiżi tal-provi u taddispożizzjonijiet tal-Liġi kif ukoll ma’ dak li wieħed jista’
jissottometti bħala difiża.
Il-Qorti lanqas ma jidhrilha li għandha tikkonsidra li l-ġurati
ħadu ż-żmien tagħhom biex jaslu għall-verdett jew x’kien
il-grad tal-involviment tal-akkuzata.
Hija u tqis il-piena, il-Qorti qegħda l-ewwelnett tikkonsidra
min-naħa l-waħda li l-ħatja għandha fedina penali nadifa,
it-talba għall-klemenza li kienet unanima , il-verdett ta’ 7 –
2 li la huwa l-minimu u lanqas il-massimu, l-istat ta’ saħħa
tal-ħatja għalkemm dan b’mod limitat u arġinat;
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min-naħa l-oħra l-Qorti qieset: l-ammont involut u l-ħsara
li seta’ jagħmel fost il-popolazzjoni Maltija u qabblet ukoll
ma’ piena li ngħatat f’każi li joqorbu lejn il-każ odjern.

Qieset ukoll illi r-reati dedotti fl-Ewwel u fit-Tieni Kapi talAtt tal-Akkuza servew bħala mezz ghall-fini biex seta’ jigi
kommess ir-reat dedott taħt it-Tielet Kap tal-Att tal-Akkuza
w għalhekk, għall-fini tal-konkors tal-pieni, għandha
tapplika r-regola li hemm fl-artikolu 17(h) tal-Kap. 9 talLigijiet ta’ Malta; (Ara “Ir-Repubblika ta’ Malta vs
Mansour Muftah Nagem” [31.10.2002], “Ir-Repubblika
ta’ Malta vs Hasan Omar Ibrahim Farag” [15.05.2003]
u “Ir-Repubblika ta’ Malta vs Norman Bezzina
[09.10.2010].
Ghaldaqstant, wara l qieset dan kollu, l-Qorti, wara li rat lartikoli
9,
10(1),
12,
14,15(A),20,22(1)(a)(f)(1A)(1B)(2)(a)(i)(ii)(3A)(a)(b)(c)(d),
u 26 ta’ l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluzi u r-regola
9 tar-Regolamenti ta’ l-1939 għall-Kontroll Intern fuq idDrogi Perikoluzi u fl-artikoli 23, u 533 tal-Kodici Kriminali
tikkundanna lill-ħatja Anna Spiteri għall-piena ta’ sbatax-il
sena priġunerija, b’dana li minn dan il-perjodu jrid jinqata’
kull żmien li hi għamlet taħt arrest preventiv BISS in
konnessjoni ma’ dawn ir-reati kif ukoll tikkundannaha
thallas multa ta’ €37,000 liema multa għandha titħallas fi
żmien ħmistax-il jum mil-lum u li jekk tonqos li titħallas din
il-multa fiż-żmien preskritt din għandha tinbidel sena
priġunerija u li tħallas ukoll is-somma ta’ elf, hames mija
w tnejn u hamsin Euro u tnax il-ċentezmu (€1552.12)
import ta’ l-ispejjeż peritali, a tenur tal-artikolu 533 tal-Kap.
9 tal-Ligijiet ta’ Malta.
Tordna li jekk l-ispejjeż tal-perizji ma jitħallsux fi żmien
ħmistax il-jum mil-lum, jigu konvertiti f’ terminu ta’
priġunerija skond il-ligi.
Tordna wkoll il-konfiska favur il-Gvern ta’ Malta tal-oggetti
kollha li dwarhom sar ir-reat u l-konfiska favur il-Gvern ta’
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Malta ta’ kull flejjes jew proprjeta’ mobbli w immobbli oħra
tal-ħatja;
Finalment, sakemm l-Avukat Generali ma jindikax b’nota
- li għandha tiġi preżentata fi żmien ħmistax il-jum mil-lum
- li d-droga esebita hija meħtieġa in konnessjoni ma xi
proċeduri kriminali kontra terzi persuni, tordna li d-droga
kollha esebita w l-affarijiet li ghandhom x’jaqsmu maghha
jigu distrutti a kura tal-analista Godwin Sammut u taht issorveljanza diretta tad-Deputat Registratur ta’ din il-Qorti,
li ghandu jaghmel verbal ta’ tali distruzzjoni w jgibu a
konjizzjoni ta’ din il-Qorti b’nota appozita li kopja taghha
tigi notifikata lill-Avukat Generali w lill-hati.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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