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MALTA

QORTI KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
DAVID SCICLUNA

Seduta ta' l-24 ta' Mejju, 2013
Numru 14/2012

“Il-Pulizija
(Spettur James Grech)
v.
Keith Micallef”
Il-Qorti:
1. Reġgħet rat in-nota ta’ l-uffiċjal tal-probation Mary Anne
Zammit tat-18 ta’ April 2012 li biha għamlet denunzja fissens ta’ l-artikolu 21 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, u
fejn informat lil din il-Qorti li l-imsemmi Keith Micallef
naqas milli jżomm ruħu f’kuntatt ma’ l-uffiċċju tal-Probation
u l-Parole skond id-direttivi mogħtija lilu u dan għaliex falla
diversi appuntamenti ma’ l-uffiċjal tal-probation, u inoltre
naqas milli joqgħod għad-direttivi mogħtija lilu mill-istess
uffiċjal sabiex jieħu l-kura meħtieġa minħabba l-vizzju taddroga ;
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2. Rat is-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fit-22 ta’ Ġunju 2009 li
permezz tagħha dik il-Qorti, fuq ammissjoni, u wara li rat
l-artikoli 284, 41 u 262 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta,
sabet lill-imsemmi Keith Micallef ħati ta’ l-imputazzjonijiet
addebitati lilu, u ċioe` talli nhar-il 21 ta’ Ġunju 2009
f’ħinijiet differenti matul il-ġurnata, ġewwa l-Belt Valletta,
b’diversi atti magħmulin minnu, li jiksru l-istess
disposizzjoni tal-liġi, u gew magħmula b’risoluzzjoni
waħda:
(1) ikkommetta serq ta’ handbag, liema serq huwa
sempliċi, għad-detriment ta’ Margareth Morgan ta’
ċittadinanza Brittanika ;
(2) bil-ħsieb li jagħmel delitt ta’ serq, liema serq kieku sar
kien ikun aggravat bil-vjolenza, wera dan il-ħsieb b’atti
esterni u ta bidu għall-esekuzzjoni tad-delitt, liema delitt
ma ġiex esegwit minħabba xi ħaġa aċċidentali u
indipendenti mill-volonta` tiegħu;
3. Rat illi bl-istess sentenza l-ewwel Qorti, bl-applikazzjoni
ta’ l-artikolu 7 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħdet
lill-imsemmi Keith Micallef taħt ordni ta’ probation għal
perijodu ta’ tliet snin taħt is-segwenti kondizzjonijiet:
1. Li matul il-perijodu ta’ probation il-ħati għandu jġib ruħu
tajjeb, joqgħod għad-direttivi kollha ta’ l-uffiċjal talprobation u jżomm dak il-kuntatt meħtieġ u mitlub milluffiċjal tal-probation maħtur lilu.
….
3. Il-ħati għandu javża immedjatament lill-uffiċjal talprobation b’kull bdil li talvolta jagħmel fl-indirizz
residenzjali tiegħu.
4. Li għandu jżomm ruħu f’kuntatt ma’ l-uffiċjal talprobation skond id-direttivi li jagħtih minn żmien għallieħor l-istess uffiċjal tal-probation; u partikolarment li huwa
għandu, jekk l-uffiċjal tal-probation ikun hekk irid, jirċievi
żjarat ta’ l-istess uffiċjal tal-probation.
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4. Semgħet id-deposizzjonijiet mogħtija mill-uffiċjal talprobation Mary Anne Zammit; rat id-digriet tagħha tas-27
ta’ April 2012 li permezz tiegħu nnominat lill-psikjatra Dr.
Anton Grech sabiex jagħmel l-eżamijiet kollha meħtieġa
tal-probationer u jirrelata dwar dan, inkluż dwar it-tip ta’
kura li tista’ tkun meħtieġa; rat id-digriet tagħha tal-21 ta’
Mejju 2012 li bih, fuq talba ta’ l-istess Dr. Anton Grech,
eżentatu mill-inkarigu u ssostitwiet għalih lill-psikjatra Dr.
John Mifsud; rat id-digriet tal-25 ta’ Mejju 2012 li bih, fuq
talba ta’ l-istess Dr. John Mifsud eżentatu mill-inkarigu u
ssostitwiet għalih lill-psikjatra Dr. Joseph Vella
Baldacchino; rat ir-relazzjoni ta’ l-istess Dr. Joseph Vella
Baldacchino ppreżentata fl-10 ta’ Ottubru 2012; semgħet
id-deposizzjonijiet ta’ Vicky Scicluna u ta’ Godwin Saliba;
rat l-atti l-oħra kollha tal-kawza; ikkunsidrat:
5. Mill-provi jirriżulta illi l-probationer għandu problema ta’
abbuż tad-droga, tant illi anke fil-mori tas-smiegħ taddenunzja kien hemm okkażjonijiet fejn instab pożittiv għal
xi sustanzi illeċiti. Inoltre jidher illi teżisti ċerta
aggressivita` fih. Fir-rapport tiegħu fil-fatt il-psikjatra Dr.
Joseph Vella Baldacchino kkonkluda illi l-probationer ma
jbati minn ebda kondizzjoni psikjatrika li għandha
taffettwalu l-kapaċita` “di intendere e di volere”. Jgħid,
pero`, illi huwa fatt illi “dan beda jagħmel użu minn
sustanzi narkotiċi li allura daħħluh fiċ-ċirku vizzjuż ta’
dipendenza u bżonn ta’ flus biex isostni l-vizzju tiegħu.
Seta’ beda jagħmel użu minn dawn is-sustanzi biex jimla
l-vojt wara t-telfien ta’ missieru u ta’ nannuh, u peress li
ma kien ingħata l-ebda appoġġ jew kura professjonali
meta dan kellu bżonnu. Dan il-vizzju seta’ affettwalu lkomportament tiegħu minħabba nuqqas ta’ kontroll fuq
emozzjoniiet ta’ rabja ripressa. Meta ma jkunx jista’
jiffinanzja l-istess vizzju, Keith ħa jħoss l-effett tan-nuqqas
u tikkaġuna ‘withdrawals’ u allura leblieba għall-istess
droga.”
6. Fil-mori ta’ dawn il-proċeduri, il-probationer beda lproċess ta’ rijabilitazzjoni. F’Lulju 2012, wara li sab ruħu
mkeċċi mid-dar, mar iċ-Ċentru tad-Detox, daħal Dar lImpenn u għadda għall-programm residenzjali f’Santa
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Marija. Wera progress konsistenti, inkluż progress firrelazzjonijiet tiegħu ma’ bintu u mal-mama` tiegħu.
Saħansitra kien beda t-tielet fażi tal-programm.
Sfortunatament fil-25 ta’ Frar 2013 ġie sospiż millprogramm wara illi testijiet ta’ l-urina rriżultaw pożittivi
għall-amfetamini. Fis-seduta tat-12 ta’ April 2013 l-uffiċjal
tal-probation xehdet illi ma hi qed tara motivazzjoni ta’
xejn fil-probationer. Il-ġimgħa stess li ħareġ mill-programm
tagħtu appuntament iżda ma attendiex u ma żamm ebda
kuntatt magħha. Ciononostante ssuġġeriet li jingħata
opportunita` oħra sabiex iġedded il-kuntatt magħha u
jagħti l-urina kull ġimgħa. Fis-17 ta’ Mejju 2013 xehdet
mill-ġdid l-uffiċjal tal-probation li qalet li bagħtet għalih iżda
ma attendiex. Kellmet lill-mama` tiegħu u lit-tfajla tiegħu u
baqa’ ma għamel l-ebda kuntatt.
7. L-iskop tal-probation hu li persuni misjuba ħatja ta’ xi
reat jew reati jingħataw l-għajnuna meħtieġa minn uffiċjal
tal-probation kif ukoll minn professjonisti oħra, skond ilħtieġa. Hija ħasra li l-probationer ma kompliex bil-progress
li kien beda juri u li issa spiċċatlu l-motivazzjoni biex
ikompli f’dik it-triq. Id-denunzja kienet saret peress illi lprobationer naqas li jżomm ruħu f’kuntatt ma’ l-uffiċjal talprobation u naqas li jieħu l-kura meħtieġa minħabba lproblema ta’ droga. Il-probationer reġa’ qiegħed filpożizzjoni
li
kien
meta
saret
id-denunzja.
Konsegwentement din il-Qorti m’ghandha l-ebda triq oħra
ħlief li tittratta mal-probationer mill-ġdid għar-reati hawn
fuq imsemmija kif jipprovdi l-artikolu 21(2) tal-Kap. 446 talLiġijiet ta’ Malta.
6. Għal dawn il-motivi tiddeċiedi billi, a tenur tassubartikolu (2) ta’ l-artikolu 21 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’
Malta, wara li kkonstatat li l-probationer Keith Micallef
kiser l-ordni ta’ probation tat-22 ta’ Ġunju 2009, tittratta
miegħu mill-ġdid għall-imputazzjonijiet hawn fuq
imsemmija (paragrafu tnejn (2)) u, wara li rat l-artikoli 284,
41(1)(a), 261(a), 262(1)(a), 275 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’
Malta, tikkundanna lill-imsemmi Keith Micallef għal
priġunerija għal perijodu ta’ sitt xhur.
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