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Angelo Fenech
Sentenza dwar eċċezzjonijiet preliminari.

Il-Qorti
Rat in-Nota tal-eċċezzjonijiet preliminari ppreżentata fl-20
ta’ Jannar 2010.
Semgħet l-abbli difensur u l-abbli Prosekutur jagħmlu ssottomissjonijiet orali dwar it-tliet eċċezzjonijiet imqajma
mid-difiża.

Pagna 1 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Ikkonsidrat
L-ewwel eċċezzjoni tad-difiża hija :
‘L-addebitu li r-reat imsemi fl-att tal-akkuża sar taħt tali
ċirkostanzi li juru li dak il-pussess ma kienx għall-użu
esklussiv tal-esponent ma setax jingħata in kwantumhxu
rifless fil-parti narrativa tal-istess akkuża.’
Fit-trattazzjoni orali l-abbli difensur issottometta li fil-parti
akkużatorja hemm addebitat lill-akkużat l-aggravnati ta’
pussess li mhux għall-użu esklussiv mentri li fil-parti
narratorja mkine ma jirriżulta dan l-addebitu.
Il-parti
narrativa twasslek biss biex tgħid li Angelo Fenech qed
ikun akkużat b’pussess sempliċi. Għalhekk m’hemmx qbil
bejn il-parti narrativa u l-parti akkużatorja.
L-abbli Prosekutur issottometta li fil-parti narrqativa hemm
indikati l-piż u l-valur u li dan il-piż u dan il-valur huma
biżżejjed għall-parti narrativa biex jindikaw li l-pussess
tad-droga ma kienx għall-persuna akkużata biss
ġaladarba dan it-tip ta’ piż u ta’ valur ma jintrabtux malpussess sempliċi tad-droga. Barra dan huma l-ġurati li
jridu jiddeċiedu jekk dan il-pussess mhux wieħed għallużu esklussiv jew inkella pussess sempliċi. Huwa kkwota
in sostenn is-sentenza ‘Repubblika versus Silvio Buttigieg’
(8 t’April 2010) fejn l-ex-Prim Imħallef l-S.T.O Dr Vincent
Degaetano kien qal li l-ammont ta’ droga li kien inftiehem
dak iż-zmien ma setax jinftiehem ħlief li hija intiża għallispaċċjar.
Ikkonsidrat
Li l-artikolu 589(ċ) tal-Kap 9 jispeċifika x’għandhom ikunu
ir-rekwiżiti tal-att tal-att tal-akkuża.
Fil-paragrafu (ċ)
hemm provdut hekk:
‘(ċ) ifisser il-fatt li jikkostitwixxi r-reat, bil-partikolaritajiet li
jkunu jistgħu jingħataw dwar iż-żmein u l-lok li fihom ikun
sar il-fatt u dwar il-persuna li kontrea tagħha r-reat ikun
sar, flimkien maċ-ċirkostanzi kollha li, skond il-liġi u filPagna 2 minn 4
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fehma tal-Avukat Ġenerali, li jistgħu ikabbru jew inaqqsu lpiena.’
Dan il-paragrafu huwa l-interess ewlieni dwar l-ewwel
imputazzjoni.
Il-Qorti eżaminat dak li tgħid il-Liġi u dak li niżżel l-Avukat
Ġenerali fil-aprti narrativa. Minn hawn jirriżulta li huwa ta
dettalji ta’ fejn, l-ammont ta’ blokki (16 +11), it-tip ta’
droga (cannabis), il-purita’ (7.1%) u l-prezz fis-suq ta’ dan
l-ammont ta’ droga.
Fil-fehma ta’ din il-Qorti l-Avukat Ġenerali ta dawk iddettalji kollha li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu. Ir-reat ta’
pussess tad-droga li ma jkunx għall-użu esklussiv huwa
xi ftit differenti mir-reat ta’ traffikar li l-Liġi tipprovdi
definizzjoni għalih. Mat-traffikar hemm marbut xi fatt li ddroga għaddiet b’xi mod minn pajjiż għall-ieħor jew minn
persuna għall-ħra. Min-naħa l-oħra r-reat tal-pussess
mhux għall-użu esklussiv wieħed irid jasal għalih meta
wieħed jeżamina l-provi tad-diversi ċirkostanzi (bħalma
huwa, per eżempju, il-piż totali) jew ta’ ċirkostanza waħda
biss.
Barra dan lejn l-aħħar tal-parti narrativa jidher il-kliem
‘taħt tali ċirkostanzi li juru li dak il-pussess ma kienx għallużu esklussiv tiegħu.’ Il-Qorti tqis li din il-frażi hija
biżżejjed.
Fuq kollox is-sustanza tal-fatti li kellha tingħata qegħda
hemmhekk. Fil-parti narrativa, sakemm hemm issustanza, ikun soddisfatt il-Kap tal-Liġi
Għalhekk il-Qorti qed tiddeċiedi li l-parti narrativa fl-Ewwel
Kap ma fiha xejn nieqes minn dak li jirrikjedi l-artikolu
589(ċ) tal-Kap 9 u konsegwentement mhux tilqa’ l-ewwel
eċċezzjoni.
It-tieni Eċċezzjoni
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It-tieni eċċezzjoni hija li l-piena mitluba fl-att tal-akkuża
mhix dik ikkontemplata fil-Liġi.
Skond l-abbli difensur din l-eċċezzjoni hija marbuta malewwel waħda għaliex jekk, kif qed jallega, il-pussess
indikat fil-parti narrativa huwa sempliċi, isegwi li l-piena
indikata fil-parti akkużatorja hija ħażina.
Il-Prosekutur issottometta li dak li qal dwar l-ewwel
eċċezzjoni jkun jgħodd għat-tieni eċċezzjoni.
Il-Qorti qed tiddeċiedi li l-piena indikata fil-parti
akkużatorja hija korretta u għalhekk qed tiċħad it-tieni
eċċezzjoni.
It-tielet Eċċezzjoni
Din hija dwa l-inammissibilita’ tar-elazzjoni tal-perit legali
Dr Arthur Azzopardi in kwantu tikkostiwixxi heasay
evidence. Għalhekk hija inammissibbli x-xhieda ta’ Dr
Arthur Azzopardi għax din hija bażata fuq l-imsemmija
relazzjoni.
Il-Qorti eżaminat ir-relazzjoni ta’ Dr Arthur Azzopardi kif
ukoll ix-xhieda tiegħu. Jidher li Dr Arthur Azzopardi ġabar
l-informazzjoni iżda din qatt ma kienet ġuramentata.
Isegwi li din ir-relazzjoni m’għandux l-informazzjoni bilġurament kif trid il-Liġi u konsegwentement la r-realzzjoni
u lanqas ix-xhieda ta’ Dr Artgheru Azzopardi m’huma
ammissibbli.
Għaldaqstant il-Qorti qed tilqa’ din it-tielet eċċezzjoni u
qed tornda l-isfliz taħgha mill-atti tal-proċess fl-ismijiet
previsti.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM--------------------------------Pagna 4 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

