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1. Reġgħet rat in-nota ta’ l-uffiċjal tal-probation Sharlet Fabri tat-3 ta’ Lulju
2013 li biha għamlet denunzja fis-sens ta’ l-artikolu 21 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet
ta’ Malta, u fejn informat lil din il-Qorti li l-imsemmi Daniel Mizzi, detentur
tal-karta ta’ l-identita` numru 145890(M), naqas li joqgħod għad-direttivi
mogħtija lilu mill-istess uffiċjal tal-probation li jindirizza l-problema tad-droga
billi naqas milli jimxi mal-jan ta’ kura offrut mis-Substance Misuse Outpatient
Unit; u għalkemm iggwidat mill-uffiċjal tal-probation sabiex jagħmel kuntatt
ma’ l-Aġenzija CARITAS, huwa naqas milli jżomm kuntatt regolari ma’ l-istess
Aġenzija. Inoltre naqas milli jżomm kuntatt regolari ma’ l-uffiċjal tal-probation
hekk kif mistenni minnu u b’hekk mhux possibbli li ssir is-superviżjoni
neċessarja;
2. Rat is-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta’
Ġudikatura Kriminali fil-25 ta’ Marzu 2013 li permezz tagħha dik il-Qorti, fuq
ammissjoni, u wara li rat it-Taqsimiet 4 u 6, l-artikoli 22(1)(a) u 22(2)(b)(ii) talKap. 101, kif ukoll ir-regolament 9 tal-G.N. 292/1939, sabet lill-imsemmi Daniel
Mizzi ħati talli fis-7 ta’ Diċembru 2010 għall-ħabta ta’ bejn is-2.30 a.m. u t-2.45
a.m. ġewwa Vjal De La Cruz, Ħal-Qormi, kellu fil-pussess tiegħu d-droga eroina
speċifikata fl-Ewwel Skeda tal-Ordinanza dwar il-Medicini Perikolużi Kap 101
tal-Liġijiet ta’ Malta meta ma kienx fil-pussess ta’ awtoriżżazzjoni għallimportazzjoni jew għall-esportazzjoni maħruġ mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern
skond id-disposizzjonijiet tar-4 u s-6 Taqsima tal-Ordinanza u meta ma kienx
bil-liċenzja jew xort’oħra awtoriżżat li jimmanifattura, jew li jforni d-droga
msemmija u meta ma kienx b’xi mod ieħor bil-liċenzja mill-President ta’ Malta
li jkollu d-droga msemmija fil-pussess tiegħu u naqas milli jipprova li d-droga
msemmija ġiet fornuta lilu għall-użu tiegħu skond ir-riċetta kif provdut firregolamenti msemmija;

3. Rat illi bl-istess sentenza l-ewwel Qorti, bl-applikazzjoni ta’ l-artikolu 7 talKap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħdet lill-imsemmi Daniel Mizzi taħt ordni ta’
probation għal perijodu ta’ tliet snin taħt is-segwenti kondizzjonijiet:

“(1) Li matul dan il-perijodu l-probationer iġib ruħu tajjeb u jgħaddi ħajja ta’
bżulija;
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(2) Li joqgħod għad-direttivi kollha tal-uffiċjal tal-Probation li jistgħu
jingħatawlu minn żmien għal żmien;

(3) Li jibqa’ f’kuntatt ma’ l-uffiċjal tal-probation skond l-istruzzjonijiet li jista’
minn żmien għal żmien jingħata mill-imsemmi uffiċjal, u li jattendi għal-laqgħat
kollha li l-uffiċjal tal- probation jiffissa/tiffissa minn żmien għal żmien u jagħti
lill-istess uffiċjal kull informazzjoni li tiġi mitluba lilu;

(4) Li jagħti lill-uffiċjal tal-probation dawk il-urine samples li jista’ minn żmien
għall-ieħor jiġi mitlub sabiex jiġu analizzati għall-preżenza o meno ta’ sustanzi
llegali;

(5) Li jirċievi żjarat ta’ l-istess uffiċjal tal-probation kemm fid-dar tiegħu kif ukoll
fuq il-post tax-xogħol;

(6) Li jekk ikun se jbiddel l-indirizz tar-residenza tiegħu jew in-numru tal-mobile
tiegħu, jagħti preavviż ta’ almenu ħmistax-il ġurnata lill-uffiċjal tal-probation
tiegħu, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet li jiġġustifikaw li l- probationer
jagħti preavviż iktar qasir;

(7) Li tul iż-żmien tal-probation ma jkunx jista’ jsiefer minn dawn il-Gżejjer
mingħajr ma jingħata l-awtoriżżazzjoni tal-Qorti;

(8) Li jibda u/jew jikkompleta l-programm ta’ rijabilitazzjoni jew trattament
ieħor fi ħdan waħda mill-aġenziji li jaħdmu kontra l-vizzju tad-droga mingħajr
interruzzjoni, kif jiġi suġġerit lilu mill-uffiċjal tal-probation tiegħu, u li jieħu
kwalunkwe kura oħra, u jibda u jkompli kwalunkwe programm ta’
rijabilitazzjoni jew trattament ieħor li jiġi indikat lilu mill-uffiċjal tal-probation
sabiex jegħleb il-vizzju tad-droga, u li joqgħod ukoll għad-direttivi kollha li
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jistgħu jagħtuh il-persuni u/jew aġenziji li jiġi riferut lilhom mill-uffiċjal talprobation;

(9) Li jmur għal dawk l-appuntamenti li jiġu ffissati ma’ professjonisti u li
jikkonsulta mal-professjonisti kollha li jiġi riferut lilhom mill-uffiċjal talprobation, u li joqgħod għal kull istruzzjoni li dawn il-professjonisti jagħtuh.”

4. Semgħet id-deposizzjonijiet mogħtija mill-uffiċjal tal-probation Sharlet
Fabri; rat l-atti l-oħra kollha tal-kawża; ikkunsidrat:
5. Mill-provi jirriżulta li l-probationer għandu problema ta’ droga u d-denunzja
saret peress illi huwa naqas milli jindirizzaha kif suppost. Fil-mori tas-smiegħ
ta’ din id-denunzja, din il-Qorti tat lill-probationer diversi opportunitajiet
sabiex jindirizza din il-problema. Tul dan iż-żmien innutat illi għamel xi passi ’l
quddiem iżda ma jidhirx li għandu biżżejjed motivazzjoni biex jindirizzaha bisserjeta`. Difatti mill-aħħar nota li ppreżentat l-uffiċjal tal-probation tiegħu,
jidher illi ma żammx f’kuntatt magħha u lanqas ma’ l-Aġenzija CARITAS,
għalkemm irriżultaw problemi ta’ natura personali. Ovvjament jekk ilprobationer jeħles mill-problema tad-droga, dan ikun a benefiċċju kemm tiegħu
kif ukoll tas-soċjeta`. U l-uniku mod kif jeħles mill-problema huwa permezz
tal-professjonisti li jaħdmu f’dan il-qasam flimkien ma’ l-interventi u
sorveljanza ta’ l-uffiċjal tal-probation. Għalhekk din il-Qorti hi tal-fehma illi
għandha tagħti lill-probationer proprju l-aħħar opportunita` u tħalli fis-seħħ lordni ta’ probation oriġinali. Fl-istess ħin qed twissi severament lillprobationer illi jekk ma jħarisx il-kondizzjonijiet kollha fl-ordni ta’ probation,
ikollu eventwalment ibati r-riguri tal-liġi.
6. Għal dawn il-motivi tiddeċiedi billi, a tenur tas-subartikolu (2) ta’ l-artikolu
21 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta’ Malta, wara li kkonstatat li l-probationer Daniel
Mizzi kiser xi kondizzjonijiet kontenuti fl-ordni ta’ probation tal-25 ta’ Marzu
2013, tikkundannah għall-ħlas ta’ ammenda ta’ mitejn u tnejn u tletin euro u
erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94), u tordna t-tkomplija fis-seħħ ta’ l-istess
ordni ta’ probation tal-25 ta’ Marzu 2013.
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