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MALTA

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

Seduta tal-11 ta' Settembru, 2012
Numru. 397/2012

Il-Pulizija
(Sp Spiridione Zammit)
vs
Hamdi Habib Mohammed Shedi, iben Habib, imwieled itTunezija fl-4 ta’ Novembru, 1986, dokument tal-pulizija
numru 09AN-014

Il-Qorti,
Rat l-akkużi kontra l-imputat:
1.
talli fl-10 ta’ Settembru, 2012 u/jew matul l-aħħar
xhur ġewwa l-Faċilita Korrettiva ta’ Kordin u f’dawn ilGżejjer kellu fil-pussess tiegħu mediċini psikotropiċi u
speċifikati fost oġrajn pilloli ‘Tramadol’ mingħajr
awtorizzazzjoni speċjali bil-miktub mingħand isSuperintendent tas-Saħħa Pubblika bi ksur taddispozizzjoni ta’ l-Ordinanza dwar il-professjoni medika u
il-professjonijiet li għandhom x’jaqsmu magħha, Kapitolu
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31 tal-Liġijiet ta’ Malta u ir-regolamenti dwar il-kontroll talmediċini, A. L. 22 ta’ l-1985;
2.
talli fl-istess ċirkostanzi kellu fil-pussess tiegħu ddroga eroina, speċifikata fl-ewwel skeda ta’ l-Ordinanza
dwar il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’
Malta, meta ma kienx fil-pussess ta’ awtorizzazzjoni għal
importazzjoni jew esportazzjoni maħruġ mit-Tabib
Prinċipali tal-Gvern, skont 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 ma kienx b’xi mod ieħor, bil-liċenzja millPresident ta’ Malta li jkollu fil-pussess tiegħu din id-droga,
u naqas li jipprova li d-droga msemmija ġiet fornuta lilu
għal użu tiegħu skont ir-riċetta kif provdut fir-regolamenti
msemmija, u dan bi ksur tar-regoli ta’ l-1939 dwar ilKontroll Intern yad-Drogi Perikolużi (G.G. 292 ta’ l-1939)
kif sussegwentement emendati u bi ksur ta’ l-Ordinanza
Dwar il-mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta’
Malta;
3.
talli sar reċidiv b’diversi sentenzi tal-Qorti liema
sentenzi saru definittivi u ma jistgħux jiġu mibdula jew
imħassra skont l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija
tapplika l-provvedimenti ta’ l-artikolu 33A tal-Kodiċi
Kriminali.
Il-Qorti ġiet mitluba sabiex barra milli tapplika l-piena
skont il-liġi, tordna li jitħallsu l-ispejjeż li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra ta’ l-esperti skont l-artikolu 533 talKodiċi Kriminali.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tal-11 ta’ Settembru, 2012
fejn a bażi tal-artikolu 22(2) tal-Kapitolu 101 ta l-kunsens
tiegħu biex dan il-każ jiġi deċiż minn din il-Qorti.
Rat in-nota tal-Avukat Ġenerali tal-11 ta’ Settembru, 2012
fejn a bażi tal-artikolu 120A(2) tal-Kapitolu 31 ta l-kunsens
tiegħu biex dan il-każ jiġi deċiż minn din il-Qorti.
Rat il-verbal tas-seduta tal-11 ta’ Settembru, 2012 fejn limputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.
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Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta’ l-imputat dwar
il-piena.
Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba
kontra tiegħu. Rat l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali, lartikoli 40A u 120A tal-Kapitolu 31 tal-Liġijiet ta’ Malta, lA.L. 22 ta’ l-1985 u l-artikoli 9 u 22(1F)(1G)(2)(b)(ii) talKapitolu 101 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-G.N. 292 ta’ l-1939 u
tikkundannah għal piena ta’ sitt xhur priġunerija. Fiċċirkostanzi mhemmx lok għall-applikazzjoni tal-artikolu
533 tal-Kodiċi Kriminali billi ma tqabbdu ebda esperti
f’dawn il-proċeduri. Tordna d-distruzzjoni tad-droga
eżebita.
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