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FIL-PRIM’AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
IMĦALLEF
ONOR. JOSEPH R. MICALLEF LL.D.

Rik. Nru. 614/18JRM
Fl-Atti tar-Rikors għall-Ħruġ ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni Numru 614/18 flismijiet:

Anthony MONTEBELLO
Vs
L-AWTORITA TAT-TURIŻMU TA’ MALTA
u
l-Ministeru għat-Turiżmu

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors imressaq b’urġenza fit-18 ta’ April, 2018, li bih u għarraġunijiet hemm imfissra, ir-rikorrent talab li din il-Qorti żżomm lill-intimati
milli “bi kwalunkwe mod iwaqqfu lill-esponenti milli, kemm direttament kif
ukoll indirettament, kemm personalment kif ukoll tramite terzi, jidħol, jaċċedi
jew juża bi kwalunkwe mod ieħor ir-residenza tiegħu li tinsab ġewwa l-
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‘farmhouse’ magħrufa bħala “Il-Ballut”, Triq Delimara, Marsaxlokk, b’mod
partikolari qabel u/jew waqt l-avveniment magħruf bħala “Malta Fireworks
Festival 2018” li huwa skedat li jsir ġewwa Marsaxlokk nhar is-27 ta’ April,
2018”;
Rat is-surroga tad-19 ta’ April, 2018, li biha l-atti tar-Rikors intbagħtu
lil din il-Qorti kif presjeduta biex tisimgħu hi;
Rat id-digriet tagħha tad-19 ta’ April, 2018, li bih laqgħet it-talba
b’mod provviżorju, ordnat in-notifika lill-intimati bi żmien imqassar għatTweġiba u qiegħdet ir-Rikors għas-smigħ tal-lum, 25 ta’ April, 2018, u jissejjaħ
fis-13.00;
Rat it-Tweġiba mressqa fl-20 ta’ April, 2018, li biha l-intimati
iddikjaraw li (a) ma kellhom l-ebda ħsieb, la direttament u lanqas indirettament,
kemm personalment u tramite terzi, li jwaqqfu lir-rikorrent milli jidħol, jaċċedi
jew juża bi kwalunkwe mod il-proprjeta tiegħu msemmija fir-Rikors; (b) li dan
il-fatt issemma u kien konfermat minn uffiċjal fil-Korp tal-Pulizija inkarigat,
waqt li kien qiegħed jagħti x-xhieda tiegħu fis-smigħ tad-19 ta’ April, 2018, flatti tar-Rikors Nru 574/18JRM mitlub mill-istess rikorrent; u (ċ) li, fid-dawl ta’
din id-dikjarazzjoni tagħhom, għall-finijiet tal-artikolu 873(3) tal-Kapitolu 12
tal-Liġijiet ta’ Malta, ma għandhom l-ebda ħsieb li jagħmlu dak li r-rikorrent
irid iżommhom milli jagħmlu bil-ħruġ tal-Mandat minnu mitlub;
Rat in-Nota mressqa mir-rikorrent fl-24 ta’ April, 2018, li b’riferenza
għat-Tweġiba mressqa mill-intimati, qal li (i) ir-raġuni għaliex talab il-ħrug ta’
dan il-Mandat inħalqet minn dak li ngħad mill-intimati fit-Tweġiba mressqa
minnhom fis-16 ta’ April, 2018, fl-atti tar-Rikors Nru 574/18 fuq imsemmi, fissens li r-rikorrent ma kienx se jitħalla jidħol jew joħroġ minn ħwejġu (limsemmi fond) matul il-ħin li jkun qiegħed jinħaraq in-nar u li l-istess
proċedura kien fi ħsiebhom isegwuha din is-sena wkoll; (ii) li dak li ssemma flimsemmija Tweġiba jixhed x’periklu inerenti, ċar u attwali se’ jseffaq wiċċu
miegħu r-rikorrent li jitolbu t-teħid ta’ miżuri kawtelatorji biex jingħata ħarsien;
(iii) li, f’kull każ, minkejja d-dikjarazzjoni magħmula mill-intimati fl-atti ta’ dan
ir-Rikors, hu ma għandux jerfa’ spejjeż għal din il-proċedura, liema proċedura
ma kienx jirrikorri għaliha li kieku ma kienx għat-tehdida li l-intimati semmew
fit-Tweġiba tagħhom fl-atti tal-Mandat l-ieħor; u (iv) li dan kollu jingħad bla
ħsara għas-siwi tat-talba magħmula minnu fl-atti tar-Rikors Nru 574/18JRM;
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Semgħet is-sottomissjonijiet tal-avukati tal-partijiet waqt is-smigħ tal-lum;
Rat l-atti kollha tar-Rikors;
Rat id-digriet tagħha tal-lum li bih ħalliet ir-Rikors għallprovvediment kamerali;
Ikkunsidrat:
Illi fid-dawl tad-dikjarazzjoni magħmula mill-intimati fit-Tweġiba
mressqa minnhom fl-20 ta’ April, 2018, il-Qorti ma tistax tgħaddi biex tilqa’ ttalba tar-rikorrent għall-ħruġ tal-Mandat minnu mitlub. Dan għaliex l-artikolu
873(3) tal-Kap 12 jagħmilha ċara li, sabiex il-Qorti tista’ tikkunsidra t-talba
għall-ħruġ ta’ Mandat bħal dan kontra l-Gvern jew awtorita` pubblika oħra, irid
ikollha dikjarazzjoni li l-ħaġa li r-rikorrent ikun irid iżomm milli ssir fil-fatt hu
maħsub li ssir;
Illi f’dan il-każ, hemm dikjarazzjoni mill-intimati li dak li r-rikorrent
kien jibża li se jsir (jiġifieri li ma jitħalliex jaċċedi jew joħroġ minn ħwejġu filħin li se jkun maħsub li jinħaraq in-nar) mhuwiex fil-fatt se jsir. Fi kliem ieħor,
b’din id-dikjarazzjoni l-Qorti qiegħda tifhem li l-intimati m’humiex fi ħsiebhom
jimxu kontra l-kelma tagħhom fir-rigward tar-rikorrent;
Illi, fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti ssib li l-mertu
tat-talba għall-ħruġ tal-Mandat kawtelatorju mitlub issa huwa eżawrit;
Illi jifdal il-kwestjoni dwar l-ispejjeż marbuta mal-proċedura meħuda
mir-rikorrent;
Illi l-Qorti tasal biex taqbel li r-rikorrent ressaq dawn il-proċeduri
minkejja li kien diġa ressaq talba oħra għal ħruġ ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni
kontra l-intimati u ħaddieħor, sewwasew dwar il-ħruq tan-nar qrib il-post
tiegħu;
Illi kienu l-intimati li, fit-Tweġiba tagħħhom fl-atti ta’ dik ilproċedura qalu li, biex ir-rikorrent ma jkunx espost għall-periklu, ma kenux se
jħalluh jaċċedi għall-post tiegħu;
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Illi kien wara li tressaq dan ir-Rikors u waqt it-trattazzjoni tar-Rikors
li tressaq qablu li ħarġet għall-ewwel darba xhieda li l-Pulizija ma kienx fi
ħsiebhom iwaqqfu mill-aċċess lir-rikorrent u lil min juri li għandu ġid f’dawk linħawi li se jkunu magħluqa għall-aċċess pubbliku;
Illi, min-naħa l-oħra, il-Qorti tqis li bit-talba li r-rikorrent kien għamel
fl-ewwel Rikors (u li kien intlaqa’ provviżorjament sebat ijiem qabel ma tressaq
dan ir-Rikors), il-jedd tiegħu li ma jiċċaħħadx mid-dħul u ħruġ fil-post tiegħu
kien diġa mħares, għallanqas sakemm jingħata l-provvediment tal-aħħar fl-atti
tal-ewwel Rikors;
Illi, fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti jidhrilha li jkun
xieraq u mistħoqq li, minkejja li mhix se tilqa’ t-talba tar-rikorrent għall-ħruġ
tal-Mandat, ikun hemm temperament tal-kap tal-ispejjeż;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda tipprovdi billi:
Tastjeni milli tqis aktar it-talba għall-ħruġ tal-Mandat mitlub billi
jonqos element meħtieġ mil-liġi biex dan jista’ jsir;
Tħassar “contrario imperio” d-digriet tagħha tad-19 ta’ April, 2018,
safejn kienet laqgħet it-talba b’mod provviżorju; u
Tordna li l-ispejjeż ta’ din il-proċedura jibqgħu bla taxxa bejn ilpartijiet.
Mogħti kameralment illum, 25 ta’ April, 2018.

Onor. Joseph R. Micallef LL.D.,
Imħallef

