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FIL-PRIM’AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
(Sede Kostituzzjonali)

IMĦALLEF
ONOR. JOSEPH R. MICALLEF LL.D.
ILLUM, l-Erbgħa, 18 ta’ April, 2018

Kawża Nru. 3 Kost.
Rik. Nru. 75/17JRM

Jason GALEA

vs
L-AVUKAT ĠENERALI

Il-Qorti:
Dan huwa provvediment għall-finijiet tal-artikolu 46(2) talKostituzzjoni u tal-artikolu 4(2) tal-Kapitolu 319 tal-Liġijiet ta’ Malta, wara
talba li r-rikorrent ressaq b’rikors tiegħu tal-21 ta’ Frar, 20181, li fih u għarraġunijiet minnu hemm imsemmija, huwa talab li, sakemm iddum tinstema’ lkawża li huwa fetaħ dwar ilment ta’ ksur tal-jedd fundamentali għal smigħ
xieraq, din il-Qorti “takkorda l-liberta’ proviżorja sakemm ikun magħruf l-eżitu
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tal-proċeduri Kostituzzjonali u Konvenzjonali odjerni, u dan sabiex jiġu evitati
leżjonijiet ġodda sakemm ikunu deċiżi dawn il-proċeduri”;
Illi l-“liberta’ proviżorja” li r-rikorrent qiegħed jitlob tirrigwarda lħelsien tiegħu mill-ħabs fejn qiegħed iservi sentenza li ngħatat mill-Qorti talMaġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fis-26 ta’ Settembru,
2016, u li kienet konfermata mill-Qorti tal-Appell Kriminali fil-31 ta’ Mejju,
2017;
Illi l-ilment tar-rikorrent dwar il-ksur tal-jedd tiegħu għal smigħ
xieraq jirrigwarda sewwasew is-siwi tas-sentenzi msemmija;
Illi l-intimat wieġeb għal din it-talba fl-1 ta’ Marzu, 20182, permezz
ta’ tweġba li biha u għar-raġunijiet hemm imsemmija, oġġezzjona għat-talba
tar-rikorrent, minbarra li żied jgħid li ma tista’ tingħata l-ebda “liberta’
proviżorja” minn żamma fil-ħabs li tkun tirriżulta minn sentenza li tkun saret
ġudikat;

Ikkunsidrat:
Illi din tar-rikorrent hija t-tieni talba biex din il-Qorti tagħti
provvediment provviżorju sakemm tkun qiegħda tinstema’ din il-kawża li huwa
fetaħ fl-20 ta’ Settembru, 2017, biex jilmenta minn ksur tal-jedd tiegħu għal
smigħ xieraq fi proċeduri meħuda kontrih mill-Pulizija Eżekuttiva quddiem ilQorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali u li fihom kien
instab ħati b’sentenza tas-26 ta’ Settembru, 2016, u liema sentenza kienet
riformata b’sentenza mogħtija fil-31 ta’ Mejju, 2017, mill-Qorti tal-Appell
Kriminali3;
Illi bis-saħħa tal-imsemmija sentenzi, ir-rikorrent qiegħed jiskonta
żmien ta’ priġunerija effettiva;
Illi wara li ntemmu dawk il-proċeduri, ir-rikorrent fetaħ il-kawża
dwar ilment ta’ ksur ta’ jedd fundamentali għal smigħ xieraq 4 għar-raġunijiet
hemm imsemmija, b’mod partikolari billi jgħid li l-imsemmija Qrati ta’
kompetenza kriminali “ma osservawx id-dettami proċedurali fir-rigward talħtieġa li x-xhieda tkun assodata permezz ta’ provi li jfornu ‘korroborazzjoni’
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suffiċjenti u li s-sentenza tal-Qorti tal-Appell ġiet ibbażata fuq preżunzjoni
kompletament errata”;
Illi l-Qorti tqis li kemm ir-rikors u kemm it-tweġiba għalih imorru
kelma b’kelma mar-rikors u t-tweġiba li kienu tressqu xi xhur ilu mill-partijiet u
li dwarhom din il-Qorti diġa’ tat provvediment fis-27 ta’ Diċembru, 20175, li
bih ma sabitx li hemm raġunijiet tajbin biżżejjed biex tagħti r-rimedju
provviżorju mitlub mir-rikorrent. Minn dakinhar ’l hawn, xehdu r-rikorrent u lIspettur Joseph Merċieca mressaq b’xhud mir-rikorrent, intalab li l-Qorti tieħu
konjizzjoni ta’ atti partikolari mill-atti proċesswali li wasslu għas-sentenzi mertu
tal-ilment kostituzzjonali u r-rikorrent iddikjara li ma fadallux provi oħrajn
x’iressaq;
Illi l-Qorti ma tħossx li għandha għalfejn ittenni l-prinċipji u l-punti
dottrinali li jirrigwardaw l-għoti ta’ rimedju provviżorju f’każijiet bħal dawn.
Lanqas ma jidhrilha li għandha għalfejn terġa’ ssemmi waħda waħda rraġunijiet li kienu wassluha biex tiċħad l-ewwel talba li ressaq ir-rikorrent għallgħoti tar-rimedju provviżorju minnu mitlub.
Dawk l-istess raġunijiet
tagħmilhom tagħha f’dan il-provvediment għaliex, fil-fehma tagħha, iċċirkostanzi li fihom kien ingħata l-istess provvediment huma l-istess ċirkostanzi
tallum;
Illi r-rikorrent ma ġab ’il quddiem l-ebda raġuni ġdida u wisq anqas
tajba li jwassal lil din il-Qorti biex tibdel il-fehma tagħha jew li titbiegħed middeċiżjoni tagħha kif imfissra fil-provvediment tas-27 ta’ Diċembru, 2017;
Illi għaldaqstant, qiegħda taqta’ u tiddeċiedi billi:
Tiċħad mill-ġdid it-talba tar-rikorrent għall-ordni taliskarċerazzjoni tiegħu bħala rimedju provviżorju minnu mitlub, minħabba li ma
jeżistux il-kundizzjonijiet li jwasslu għal dan.

Moqrija

Onor. Joseph R. Micallef LL.D.,
Imħallef
18 ta’ April, 2018
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