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Dan huwa Degriet mogħti skond l-artikolu 173 tal-Kapitolu
12 tal-Liġijiet ta’ Malta dwar verbal magħmul waqt issmigħ tal-kawża tad-9 ta’ Mejju, 2002, mill-avukat tal-attur
li ressaq oġġezzjoni dwar jekk l-avukat li kien qiegħed
jidher għall-imħarrek setax jittratta l-kawża f’ismu, ladarba
ma kienx l-avukat maħtur bħala difensur mill-Avukat għallGħajnuna Legali;
Illi l-imħarrek kien talab u ngħata l-Benefiċċju li Jiddefendi
ruħu bl-Għajnuna Legali.
Hu ressaq Nota talEċċezzjonijiet fl-4 ta’ Marzu, 20021, taħt il-firma tal-Avukat
għall-Għajnuna Legali Dottor Malcolm Mifsud, u, bissaħħa tal-Benefiċċju msemmi, kien meħlus milli jħallas lispejjeż tar-Reġistru li normalment iridu jitħallsu minn kull
imħarrek meta jressaq Nota tal-Eċċezzjonijiet;

Illi l-imsemmi Dottor Mifsud ma deher qatt fil-kawża,
minkejja li kien imsejjaħ biex jidher aktar minn darba.
Minfloku, sa mill-ewwel smigħ, deher għall-imħarrek lAvukat Dottor Gianfranco GauċI, li m’huwiex wieħed millavukati li jagħmel parti mil-lista ta’ avukati maħtura biex
jidhru għal persuni intitolati għall-Benefiċċju tal-Għajnuna
Legali;

Illi, waqt l-imsemmi smigħ, l-Avukat Gauċi fisser lill-Qorti li
huwa ma kienx qiegħed jidher għall-imħarrek fil-vesti ta’
Avukat għall-Għajnuna Legali, imma kien biss issieħeb
mal-avukat tal-Għajnuna Legali fid-difiża tal-imħarrek billi
assoċja ruħu miegħu u li kien qiegħed jidher għallimħarrek “senza interessi”. Tenna li l-imħarrek talab u
ngħata l-Benefiċċju
“minħabba l-ispejjeż involuti filpreżentata tal-eċċezzjonijiet”.
Huwa issottometta li
m’hemm l-ebda kontradizzjoni bejn il-patroċinju li huwa
kien qiegħed jagħti lill-imħarrek u l-jedd tal-istess imħarrek
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biex jibbenefika mill-Għajnuna Legali.
Żied jgħid li
m’hemm l-ebda dispożizzjoni fil-liġi li iżżomm lill-imħarrek
milli jimxi kif mexa;

Illi b’Nota mressqa fl-atti tal-kawża fis-16 ta’ Mejju, 20022,
l-imħarrek irrinunzja għall-Benefiċċju tal-Għajnuna Legali
“bir-riżerva tad-dritt si et quatenus li jerġa’ jitlob tali
benefiċċju f’każ illi l-mezzi tiegħu ma jippermettulux mod
ieħor”;
Illi dwar l-imsemmija nota ta’ rinunzja, l-attur ressaq Nota
ta’ Sottomissjonijiet fl-20 ta’ Mejju, 20023;

Illi, minbarra dan, fil-frattemp, l-Avukat Gianfranco Gauċi
irrinunzja għall-patroċinju tal-imħarrek;

Illi minkejja dawn l-iżviluppi, l-attur għadu jinsisti li l-Qorti
tagħti d-degriet dwar l-oġġezzjoni ewlenija tiegħu, kif
imtennija fil-verbal tas-smigħ tat-28 ta’ Novembru, 2002, u
fin-Nota li huwa ressaq fil-25 ta’ Novembru, 2002, fl-atti
tal-kawża numru 55/02JRM, bejn l-istess kontendenti u li
miexja flimkien ma’ din il-kawża;

Illi l-Qorti tifhem li daqskemm huwa ewlieni l-jedd ta’
persuna li tkun patroċinata kif imiss f’kawża, daqstant
ieħor huwa siewi li r-regoli tal-proċedura jiġu mħarsin u
mħaddmin minn kulħadd biex isaħħu l-proċess ġudizzjarju
bla ma jagħtu xi żvantaġġ lil xi parti fil-vertenza jew
joħolqu vantaġġ indebitu lill-parti l-oħra;
Illi l-Qorti tifhem ukoll l-osservazzjonijiet magħmulin millattur fin-Nota tiegħu;
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Illi dwar il-proċedura li biha wasal li t-talba tal-imħarrek
tintlaqa’ ma tressaq xejn fl-atti ta’ din il-kawża, u dan
qiegħed jingħad fid-dawl ta’ dak li jipprovdi l-artikolu 911
tal-kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Illi l-artikolu 918 jitkellem dwar il-jedd ta’ parti li titlob il-bdil
tal-avukat imqabbad għaliha b’avukat ieħor mil-lista ex
ufficio: imma dan ma jirregolax il-każ ta’ jekk il-parti tistax
izżid avukat ieħor ma’ dak li jkun ingħatalha bil-Benefiċċju
tal-Għajnuna Legali. Minbarra dan, is-sanzjoni tan-nullita’
msemmija fl-artikolu 922(1) tal-Kodiċi jidher li tapplika biss
għall-atti li jitressqu u li ma jkunux jaqblu mat-termini talammissjoni għall-benefiċċju, imma mhux ukoll għallfakulta’ li jsiru sottomissjonijiet u trattazzjoni bil-fomm.
Minbarra dan, fil-każ tal-lum l-atti mressqin mill-Avukat
GauċI f’isem l-imħarrek tressqu wara li l-konvenut kien
irrinunzja għall-Benefiċċju tal-Għajnuna Legali;

Illi f’dan il-każ tqum il-kwestjoni tar-rapport professjonali
bejn il-parti mogħtija l-Benefiċċju tal-Għajnuna Legali u
avukat li tista’ tqabbad b’żieda ma’ dak li jkun inħatrilha
taħt l-imsemmi Benefiċċju. Dan qiegħed jingħad fid-dawl
tad-dikjarazzjoni magħmula mill-Avukat Gauċi li hu kien
qiegħed jidher għall-imħarrek “senza interessi”. B’dan, ilQorti fehmet li l-imsemmi Avukat kien qiegħed jiddikjara li
kien qiegħed jgħin lill-imħarrek bħala avukat imma
mingħajr ħlas. Filwaqt li stqarrija bħal din tista’ tagħti lok
għal problemi ta’ etika professjonali4, din il-Qorti ma
setgħetx issib li ntlaqat b’daqshekk il-locus standi talavukat GauċI biex jagħmel sottomissjonijiet, fosthomilverbal minnu dettat waqt is-smigħ tad-9 ta’ Mejju, 2002;
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Illi, minbarra dan, jekk għandu jirriżulta xi nuqqas minnaħa tal-imħarrek dwar l-eliġibilita’ tiegħu għallBenefiċċju5 jew tal-avukat li tqabbad biex jidher għalih6,
dan irid jiġi mistħarreġ fis-sedi xierqa u ma jagħmilx stat
fil-provvediment li qegħda tagħti l-Qorti llum;

Illi m’hemmx dubju li, jekk ma jsirx skrutinju bir-reqqa
meħtieġa tal-mod kif persuna titlob u tingħata l-Benefiċċju
tal-Għajnuna Legali, jista’ jsir abbuż mis-sistema b’mod li
persuna tista’ teħles mill-obbligu li tħallas l-ispejjeż
marbutin mat-tressiq ta’ atti ġudizzjarji, u dan bi żvantaġġ
għall-parti l-oħra li tkun ħallset is-sehem tagħha. Hu għal
dawn ir-raġunijiet kollha li l-Qorti qegħda tordna lkomunika ta’ dan id-Degriet ukoll lill-awtorita’ kompetenti
u għall-konjizzjoni tagħha;
Għaldaqstant, il-Qorti għalkemm mhux mingħajr riżerva,
qegħda tipprovdi dwar it-talba tal-attur billi tqis li limħarrek kien debitament assistit mill-Avukat Gauċi waqt
is-smigħ tad-9 ta’ Mejju, 2002.
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