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Millicent Botwe
vs.
Kummissarju tal-Pulizija bħal Uffiċjal Prinċipali
tal-Immigrazzjoni ; u l-Avukat tal-Istat.

Il-Qorti:

Dan hu digriet dwar rikors ippreżentat minn Millicent Botwe fil-21 ta’
Frar 2022 li permezz tiegħu talbet illi pendenti din il-kawża il-Qorti
tagħti ordni provviżorju fis-sens illi l-ordni ta’ tneħħija fil-konfront
tagħha ma tiġix eżegwita pendenti dawn il-proċeduri.
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Sfond tal-Kawża.

Permezz ta’ rikors kostituzzjonali tal-istess data r-rikorrenti qed titlob
dikjarazzjoni ġudizzjarja illi jekk l-ordni ta’ tneħħija tar-rikorrenti minn
Malta maħruġa kontra tagħha tiġi eżegwita, ser jiġu miksura d-drittijiet
fundamentali tagħha protetti bl-artikolu 36 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta u
bl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet talBniedem. Talbet ukoll dawk ir-rimedji kollha meħtieġa u neċesssarji
sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet fundamentali tagħha.

Ir-raġuni

prinċipali

għaliex

ir-rikorrenti

intavolat

il-kawża

kostituzzjonali odjera hi peress li tallega illi fis-sena 2020 telqet minn
pajjiżha, l-Ghana, flimkien mas-sieħba tagħha u bint minuri tal-istess
sieħba tagħha minħabba li sfaw aggrediti f’darhom stess minħabba lorjentament sesswali tagħhom. Tallega illi minħabba l-attitudni u lliġijiet tas-soċjeta’ Ghaniża fil-konfront tal-omosesswalita’ ir-rikorrenti
ser issofri persekuzzjoni kemm min-naħa tal-awtoritajiet kif ukoll minnaħa tal-komunita’.

Titlob għalhekk illi l-Qorti tagħti ordnijiet interim sabiex ma tiġiex
imkeċċija minn Malta pendenti l-kawża kostituzzjonali tagħha.

B’risposta tat-28 ta’ Frar 2021 l-intimati qed jopponu għall-ħruġ ta’
rimedju proviżorju u dan għar-raġunijiet hemm mogħtija.
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Semgħat it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet fl-udjenza tat-8 ta’ Marzu
2022.

Rat in-nota ta’ referenzi tar-rikorrenti tal-15 ta’ Marzu 2022.

Rat l-atti.

Ikkonsidrat;

Rat li r-rikors tħalla għallum għall-provvediment;

Ikkonsidrat;

Hija ġurisprudenza kostanti illi miżura provviżorja fl-ambitu ta’ kawża
kostituzzjonali hija l-eċċezzjoni u mhux ir-regola.

Bir-risposta tagħhom l-intimati jenfasizzaw illi r-rikorrenti ma ġabet lebda prova illi jekk tintbagħat lura ġewwa pajjiża pendenti l-kawża
kostituzzjonali hemm riskju reali, imminenti u apparenti illi ser tkun
f’riskju ghas-saħħa tagħha jew għal ħajjitha

Jgħidu hekk l-intimati:

“8. Illi fil-każ odjern, assolutament ma hemmx prova waħda, lanqas
waħda prima facie, li tindika li ħajjet jew saħħet ir-rikorrenti ser tkun
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mhedda b’riskju imminenti u reali jekk kemm-il darba tintbagħat lura lejn
art twelida.”

Jemfasizzaw ukoll illi l-applikazzjoni għal għażil tar-rikorrenti għaddiet
mill-proċeduri kollha mingħajr suċċess inkluż quddiem l-Agenzija għallProtezzjoni Internazzjonali kif ukoll quddiem it-Tribunal tal-Appelli
għall-Protezzjoni Internazzjonali.

Ikkkunsidrat;

Il-Qorti tqis illi għalkemm huwa minnu illi sa issa r-rikorrenti ma resqet
l-ebda prova dwar l-allegazzjoni tagħha rigward l-orjentazzjoni sesswali
tagħha u huwa minnu wkoll li ma tresqet l-ebda prova illi hemm il-ħtieġa
ta’ miżuri temporanji pendenti s-smiegħ tal-kawża kostituzzjonali; flistess huwa daqstant ieħor minnu illi quddiem din il-Qorti ma ingħatat
għada l-ebda opportunita’ li r-rikorrenti tressaq xi forma ta’ prova tenut
kont illi dawn il-proċeduri għadhom fl-istadju inizjali tagħhom.

Għalhekk f’dan l-istadju l-Qorti ser takkkorda lir-rikorrenti seduta sabiex
tressaq il-provi tagħha rilevanti għar-rikors tagħha għall-ħruġ ta’ miżuri
provviżorji u fl-istess ħin ser takkorda lill-intimati seduta sabiex iresqu
provi min-naħa taghhom fir-rigward.
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Provvediment.

Ghaldaqstant f’dan l-istadju tipprovdi kif ġej:

1. Tordna

li

tinżamm

seduta

għall-provi

kollha

tar-rikorrenti

limitatament dwar il-mertu tar-rikors għall-ħruġ ta’ ordnijiet provviżorji;

2. Tordna li tinżamm seduta għall-provi kollha tal-intimati limitatament
dwar il-mertu tar-rikors għall-ħruġ ta’ ordnijiet provviżorji;

3. Tirriżerva li tipprovdi ulterjorment wara li tisma’ l-provi imsemmija.

Onor. Imħallef Robert G. Mangion
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