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Alexia Portelli u Wessam Mohammed Elsrmani
Versus
Il-Ministru tal-Ġustizzja u ta’ l-Intern u l-Uffiċjal
Prinċipali ta’ l-Immigrazzjoni

Dan il-provvediment huwa dwar talba tar-rikorrenti biex ilqorti tagħti rimedju provviżorju ta’ ħelsien mid-detenzjoni
sakemm tinstema’ u tinqata’ l-kawża mibdija minnhom fejn
qegħdin igħidu illi nkisru d-drittijiet fondamentali tagħhom.
Il-fatti relevanti huma dawn:
Ir-rikorrenti Portelli hija maltija u r-rikorrent Elsrmani huwa
libiku. Għalkemm ma humiex miżżewġa lil xulxin, igħidu
illi għandhom ħajja ta’ familja bejniethom u għandhom lulied. Billi l-intimati jgħidu illi r-rikorrent Elsrmani qiegħed
Malta bi ksur ta’ l-Att dwar l-Immigrazzjoni, inħarġet ordni
ta’ tneħħija kontra tiegħu. Ir-rikorrenti jgħidu illi l-ordni
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nħarġet bi ksur tad-dritt għar-rispett tal-ħajja tal-familja
tagħhom imħares taħt l-art. 8 tal-Konvenzjoni għallProtezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet
Fondamentali u għalhekk fetħu proċeduri kostituzzjonali
biex jitolbu l-ħarsien ta’ dak id-dritt. B’rikors ieħor tal-11
ta’ Jannar 2005 talbu wkoll illi, sakemm tinstema’ u
tinqata’ l-kawża kostituzzjonali, jingħataw ir-rimedju
provviżorju tas-sospensjoni tad-detenzjoni tar-rikorrent
Elsrmani. Il-provvediment tallum huwa dwar dak ir-rikors.
Il-qorti tqis illi f’dan l-istadju hemm biss allegazzjoni ta’
ksur ta’ dritt fondamentali, u illi allegazzjoni ta’ ksur ta’ dritt
ma jfissirx illi ġie stabbilit illi hemm tassew ksur ta’ dritt.
Għalhekk, għalkemm il-liġi li tħares id-drittijiet
fondamentali hija ġerarkikament ogħla mil-liġi ordinarja, ilqorti f’dan l-istadju, meta għadu ma ġiex stabilit li kien
hemm xi ksur tal-liġi ogħla, ma għandhiex tagħti rimedju li
jmur kontra dak li tgħid il-liġi ordinarja.
Fil-każ tallum, il-liġi ordinarja, fl-art. 14(2) ta’ l-Att dwar lImmigrazzjoni ġKap. 217ħ, tgħid hekk:
14. (2) Malli ssir ordni bħal dik ġordni ta’ tneħħijaħ, dik ilpersuna li kontriha ssir dik l-ordni, għandha tinżamm taħt
kustodja sakemm hija titneħħa minn Malta:
Billi għalhekk il-liġi trid illi r-rikorrent jinżamm taħt kustodja,
it-talba magħmula bir-rikors ma tistax tintlaqa’.
Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tiċħad it-talba magħmula
bir-rikors tal-11 ta’ Jannar 2005.
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