Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali

Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Il-Pulizija
(Spettur Bernardette Valletta)
vs
Luke Coppini

Wara li rat l-imputatazzjonijiet fil-konfront ta` Luke Coppini detentur
tal-karta tal-identita’ numru 150087(M) li ġie mixli talli fl-4 ta’ Jannar
2016 ġewwa l-fond Sunrise, Triq il-Ħriereb, l-Imsida mingħajr ħsieb li
joqtol jew li jqiegħed il-ħajja ta’ ħaddieħor f’perikolu ċar ikkaġuna offiża
ta natura gravi lil ommu Rita Coppini skont kif ċertifikat minn Dr. Maria
Agius med rec 3548 u dan bi ksur tal-Artikolu 216(1)(b) tal-Kodiċi
Kriminali.

Rat l-atti u d-dokumenti eżibiti;

Rat li l-Uffiċjal Prosekutur ikkonfermat bil-ġurament tagħha limputazzjoni kontra l-imputat matul is-seduta tas-7 ta’ Frar 2019.

Rat li l-Qorti spjegat lill-imputat bi kliem ċar u li jinftiehem in-natura talimputazzjoni li ġiet kontestata lilu mill-Prosekuzzjoni kif ukoll il-pieni
stabbiliti mill-Liġi li jistgħu jiġu imposti fuqu fil-każ li huwa jiġi misjub
ħati.

Il-Qorti tagħat lill-imputat it-twissijiet kollha msemmija fl-artikolu 392(2)
tal-Kodiċi Kriminali u dan qabel ma sar l-eżami tal-imputat ai termini
tal-Artikolu 392(1) tal-Kodiċi Kriminali.

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-konsulent legali
tenna li huwa ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontrih u dan skont kif ġie
speċifikat mill-Uffiċjal Prosekutur aktar qabel.

Il-Qorti wissietu bi kliem sempliċi u li jinftiehem kif ukoll bl-aktar mod
solenni rigward il-konsegwenzi tal-ammissjoni tiegħu fis-sens li jekk
itenni l-ammissjoni huwa kien ser jiġi misjub ħati u l-Qorti tgħaddi biex
timponi l-piena spettanti skont il-Liġi li tista’ tkun waħda ta’ priġunerija
jew xi piena oħra stabbilita bil-Liġi.

Il-Qorti għaddiet biex temporanjament issospendiet is-seduta u akkorat
ħin lill-imputat sabiex ikun jista’ jirrifletti fuq din it-twissija mogħtija lilu
mill-Qorti, inkluż billi, jekk irid, jikkonsulta mal-Avukat Difensur.

Wara li tagħtu żmien biżżejjed sabiex jiddeċiedi jekk hux ser jerġa lura
mill-ammissjoni reġistrata minnu, fil-presenza tal-konsulenti legali
tiegħu u wara li kkonferixxa miegħu, l-imputat wieġbet li huwa
inkondizzjonatament ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu;

Peress li l-imputat ammetta l-imputazzjoni miġjuba kontrih, fiċċirkostanzi tal-każ il-Qorti tqis li din hija sodisfaċentement pruvata.
Għalhekk, meta qieset kont taċ-ċirkostanzi kollha ta’ dan il-każ, il-Qorti
ma tistax ħlief tiddikjarah ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu
f’dan il-każ.

Rat ukoll il-verbal tagħha matul l-istess seduta fejn ordnat lid-Direttur
tas-Servizzi tal-Probation u Parole sabiex iħejji rapport verbali ai termini
tal-Artikoli 11 u 18 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Rat li matul is-seduta tat-3 t’April 2019 Rhona Custo, Uffiċjal talProbation,

ħalfet

u

ppreżentat

ir-rapport

verbali

tagħha

fejn

ikkonkludiet li l-imputat ma kienx kandidat idoneju biex jippresta
servizz fil-komunita, iżda li kien hemm ħtieġa li jingħata forma ta’
superviżjoni minn naħa ta’ Uffiċjal tal-Probation biex jgħinu jegħleb il-

vizzju tal-użu tal-cannabis u diffikultajiet psikoloġiċi li huwa maħkum
minnhom. Il-Qorti rat ukoll li mill-istess rapport jirriżulta wkoll li lvitma ossija omm l-imputat mhux talli ħafritlu talli sostniet mal-Uffiċjal
tal-Probation u Parole li binha kellu jiġi liberat!

Il-Qorti rat ukoll li fiċ-ċirkostanzi tal-każ, huwa indikat li l-imputat
jitqiegħed taħt ordni ta’ trattament sabiex ikun jista’ jiġi mgħejjun
jegħleb

il-vizzju

mill-abbuż

tad-droga

cannabis

u

diffikultajiet

psikoloġiċi.

DECIDE
Li wara li rat l-Artikoli 214 u 216(1)(b) tal-Kodici Kriminali, il-Qorti
qegħda ssib lil Luke COPPINI, fuq l-ammissjoni inkondizzjonata tiegħu
stess, ħati tal-imputazzjoni miġjuba kontrih.

Kwantu għall-piena li għandha tingħata, il-Qorti qieset mhux biss lammissjoni bikrija tal-imputat, nonche l-fedina penali netta tiegħu.
Qieset ukoll li l-imputat irrealizza l-gravita tal-egħmil tiegħu fuq ommu
u wera’ rimors mhux biss issa iżda wkoll immedjatament wara lakkadut. Dan joħroġ kemm mill-istqarrija tal-imputat kif ukoll mirrelazzjoni tal-Uffiċjal tal-Probation u Parole. Il-Qorti qieset ukoll il-fatt li
mill-istess relazzjoni jirriżulta li l-vitma kienet qed taħfer lill-imputat.

Inoltre, jirriżulta li l-imputat għandu impjieg u ħajja relattivament
stabbli, għalkemm għandu ċerti kwistjonijiet li kien meħtieġ li jindirizza
fl-interess tiegħu u tas-soċjeta.

Għaldaqstant il-Qorti hija tal-fehma li fiċ-ċirkostanzi jissussistu lelementi rikjesti mill-Liġi, ai termini tal-Artikolu 7(1)(2)(5) tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta il-Qorti, wara li rat l-Artikolu 7(1) tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta qegħda tpoġġi lill-ħati taħt Ordni ta’ Probation
għal perjodu ta’ tliet snin millum.

Ai termini tal-Artikolu 7(7) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta il-Qorti
fissret lill-ħati bi kliem ċar u li jinftiehem, l-effetti tal-ordni ta’ probation
kif ukoll tal-kondizzjonijiet kollha elenkati fid-Digriet anness ma’ din issentenza u li f’każ li jonqos milli jikkonforma ruħu ma’ dawk l-ordnijiet
u dawk il-kondizzjonijiet u/jew f’każ li jagħmel reat ieħor tul it-terminu
tal-ordni ta’ probation, jista jingħata sentenza għar-reat li tiegħu instab
ħati b’din is-sentenza, nonche l-konsegwenzi li jistgħu jiġu sofferti f’każ
ta’ nuqqas t’adeżjoni mat-termini tal-ordni tat-trattament hawn fuq
imsemmi u li ser jiġi sottopost għalih il-ħati.

Ai termini tal-Artikolu 7(8) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti
tordna li kopja ta’ din is-sentenza u tal-ordni ta’ probation mogħti bidDigriet ta’ llum stess għandhom jiġu trasmessi minnufih lid-Direttur tas-

Servizzi ta’ Probation u Parole sabiex jassenja uffiċjal tal-probation biex
ikun responsabbli għas-sorveljanza tal-ħati.

L-Uffiċjal tal-Probation assenjat għandu jirrapporta bil-miktub lillQorti kompetenti bil-progress tal-ħati kull sitt (6) xhur.

Inoltre ai termini tal-Artikolu 412D tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’
Malta l-Qorti qegħda tpoġġi lill-ħati taħt Ordni ta’ trattament u dan
wara li kkunsidrat li jkun xieraq li jsir dan l-Ordni ta’ Trattament
konrta l-abbuż mid-droga cannabis nonche diffikultajiet psikoloġiċi u
dan għal perjodu ta’ tliet snin millum.

Mogħtija fil-Qrati tal-Ġustizzja, il-Belt Valletta, illum, 15 t’April 2019

Aaron M. Bugeja
Maġistrat

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)

ORDNI TA’ PROBATION
(MAGĦMUL SKONT L-ARTIKOLU 7 TAL-KAPITOLU 446 TAL-LIĠIJIET
TA’ MALTA)

Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Illum: 15 t’April 2019

Il-Pulizija
vs
Luke COPPINI

Il-Qorti,

Billi b’sentenza mogħtija llum fl-ismijiet premessi, Luke COPPINI ġie
misjub ħati kif imfisser fl-istess sentenza u wara li kkunsidrat li jkun
xieraq li jsir dan l-Ordni ta’ Probation u ġie mpoġġi taħt Ordni ta’

Probation ai termini tal-Artikolu 7(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’
Malta.

Wara li fissret lill-ħati bi kliem ċar l-effett ta’ din l-Ordni ta’ Probation
(inklużi l-kondizzjonijiet addizzjonali speċifikati hawn taħt skond lArtikolu 7(1) tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta’ Malta) u illi jekk jonqos li
jħares din l-Ordni jew jagħmel xi reat ieħor matul il-perjodu ta’ tliet snin
millum, ikun jista jiġi kkundannat għar-reat li għalih qed tiġi magħmula
din l-Ordni, u illi l-ħati wera li jrid iħares il-kondizzjonijiet ta’ din lOrdni ta’ Probation;

Għalhekk tordna li l-ħati Luke COPPINI, detentur tal-karta tal-identita’
numru 387452M ikun għal perjodu ta’ tliet snin millum taħt issorveljanza ta’ Uffiċjal tal-Probation taħt dawn il-kundizzjonijiet:

1.

Li matul il-perjodu ta’ probation, il-ħati għandu jġib ruħu tajjeb,

joqgħod għad-direttivi kollha tal-Probation Officer u jżomm dak ilkuntatt meħtieġ u mitlub mill-uffiċjal tal-probation maħtur lilu.
2.

L-Uffiċjal tal-probation maħtur għal dan l-iskop għandu jirraporta

bil-miktub lil din il-Qorti bil-progress tal-ħati kull sitt xhur.
3.

Il-ħati għandu javza immedjatament lill-Uffiċjal tal-probation b’kull

bdil li talvolta jagħmel fl-indirizz residenzjali tiegħu.
4.

Li għandu jzomm ruħu f’kuntatt mal-uffiċjal tal-Probation skont id-

direttivi li jagħtih minn żmien għall-iehor l-istess Uffiċjal tal-Probation; u

partikolarment li huwa għandu, jekk l-Uffiċjal tal-Probation ikun hekk
irid, jirċievi żjarat tal-istess Uffiċjal tal-Probation.
5. Li l-ħati għandu joqgħod għal kull programm, ordni, inizjattiva u/jew
direttiva tal-Uffiċjal tal-Probation intizi li jgħinu lill-ħati biex ma jerġax
jirrepeti r-reat jew jikkommetti reati oħra kif ukoll sabiex jegħleb il-vizzji
mill-abbuż mid-droga.
6. Li l-ħati għandu jibqa’ jiġi segwit skont ma jkun meħtieġ u skont kif
ordnat lilu mill-Uffiċjal tal-Probation :
(a) minn Psikjatra tal-għażla tiegħu jew jekk ma jkunx f’qagħda li jagħżel
hu stess minn Psikjatra magħżul lilu mill-istess Uffiċjal tal-Probation
skont l-aħjar interess tal-ħati kif ukoll
(b) mis-servizz psikoloġiku fi ħdan id-Dipartiment tas-Servizzi ta’
Probation u Parole.

TORDNA li kopja ta’ din l-Ordni tingħata lil ħati u lid-Direttur tasSerivizzi tal-Probation u Parole ai termini tal-Artikolu 7(8) tal-Kapitolu
446 tal-Liġijiet ta’ Malta.

Luke COPPINI

Christianne Borg, Deputat Reġistratur

Aaron M. Bugeja, Maġistrat

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)

ORDNIJIET TA’ TRATTAMENT
(MAGĦMUL SKONT L-ART. 412 D TAL-KAP.9 TAL-LIĠIJIET TA’ MALTA)

Maġistrat Dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Illum il-15 t’April 2019

Il-Pulizija
vs.
Luke COPPINI

Il-Qorti,

Billi b`sentenza mogħtija llum, fl-ismijiet fuq premessi, Luke COPPINI
ġie misjub ħati kif imfisser fl-istess sentenza u ġie mpoġġi taħt Ordni ta’
trattament ai termini tal-Artikolu 412D tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta’ Malta
wara li kkunsidrat li jkun xieraq li jsir dan l-Ordni ta’ Trattament;

Wara li fissret lill-ħati bi kliem ċar l-effett ta’ din l-Ordni ta’ trattament u
illi jekk jonqos li jħares jew li milli jikkonforma ruħu ma’ xi rekwiżit jew
kondizzjoni tal-ordni sakemm dan l-Ordni jkun fis-seħħ, l-Qorti tista’
twaħħal ammenda ta’ mhux iżjed minn elf u mija u erbgħa u sittin euro
u disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69).

Wara li l-ħati wera li jrid iħares il-kundizzjonijiet ta’ din l-Ordni ta’
Trattament;

Għalhekk, tordna li l-ħati Luke COPPINI detentur tal-karta tal-identita’
numru 150087M jitpoġġa taħt ordni ta’ trattament għal perjodu ta’ tliet
snin taħt il-kundizzjonijiet hawn taħt imsemmija:

1. It-Trattament ser ikun :
(a) kontra d-dipendenza u l-abbuż ta’ drogi, skont kif l-Uffiċjal talProbation hawn taħt maħtur jiddetermina fl-aħjar interess tal-ħati, u dan
sabiex il-ħati jiġi analizzat u trattat għal imġieba tiegħu,
(b) kif ta’ natura psikjatrika u psikoloġika skont kif dirett lill-ħati millUffiċjal tal-Probation minn żmien għal żmien.

2. Li matul il-perjodu tal-Ordni ta’ Trattament, il-ħati għandu jġib ruħu
tajjeb, joqgħod għad-direttivi u ordnijiet kollha tal-Uffiċjal tal-Probation u
tal-Professjonisti li lilhom jista jiġi riferut il-ħati u li jżomm dak il-kuntatt
meħtieġ magħhom skont il-ħtieġa tal-każ u s-sitwazzjoni.

3. L-Uffiċjal Sorveljanti għandu jirraporta bil-miktub lil din il-Qorti bilprogress tal-ħati kull sitt xhur.

TORDNA li kopja ta’ din l-Ordni tingħata lil ħati u lid-Direttur tasServizzi tal-Probation u Parole.

_______________________________
Luke COPPINI

Christianne Borg
Deputat Reġistratur

Aaron M. Bugeja
Maġistrat

Ammissjonijiet/preżentati/ordni ta’ probation u trattament

