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MALTA

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
DAVID SCICLUNA

Seduta tal-25 ta' Frar, 2015
Appell Kriminali Numru. 507/2012

Il-Pulizija
v.
Joseph Vassallo

Il-Qorti:
1. Dan hu provvediment dwar ir-rikors preżentat fis-27 ta’ Jannar 2015 millappellant Joseph Vassallo li permezz tiegħu qed jitlob li din il-Qorti tagħmel
ordni ta’ referenza kostituzzjonali sabiex jiġi sindakat l-ilment tiegħu ta’ ksur
tad-dritt fundamentali għal smiegħ xieraq b’konsegwenza ta’ dewmien
irraġjonevoli fil-proċeduri kontra tiegħu li jista’ jwassal għall-imposizzjoni ta’
piena karċerarja għal reat li allegatament ġie kommess ċirka disa’ snin ilu.
2. L-Avukat Ġenerali jsostni illi din it-talba hi frivola u vessatorja u ntiża biss
biex tistaġna l-proċess kriminali. Huwa jgħid illi kemm il-prosekuzzjoni kif
ukoll l-awtorita` ġudikanti mexxew il-kawża b’diliġenza, u li d-dewmien kien
attribwibbli lir-rikorrent bit-talbiet għal differimenti, nuqqas ta’ dehra tadPagna 1 minn 4
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difensur, u anke bidla fil-patroċinju tad-difiża. Fir-replika tiegħu, pero`, irrikorrent jinsisti illi jekk ma ssirx ir-referenza, id-dritt tiegħu għal smiegħ xieraq
ser ikun qed jiġi reż biss teoretiku u illużorju.
3. Issa fil-każ in eżami, fil-21 ta’ April 2008 l-appellant tressaq b’ċitazzjoni
quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti Istruttorja akkużat talli
f’dawn il-Gżejjer, fis-snin 2006 u 2007, ġewwa Wied il-Għajn, meta b’diversi
atti magħmulin mill-ħati, ukoll jekk fi żminijiet differenti, ikunu kisru l-istess
disposizzjoni tal-liġi, u jkunu ġew magħmula b’risoluzzjoni waħda: (1)
b’egħmil żieni, ikkorrompa lil omissis meta għandha anqas minn tnax-il sena,
liema reat sar bi ħsara ta’ persuna li ma għalqitx l-eta` ta’ tnax-il sena u b’qerq;
(2) fl-istess żminijiet, lok u ċirkostanzi, bla ordni skond il-liġi ta’ awtorita`
kompetenti u barra mill-każijiet li fihom il-liġi tagħti s-setgħa lill-privat li
jarresta lill-ħati, arresta, żamm jew issekwestra lill-imsemmija minuri omissis
kontra l-volonta` tagħha, u dan bħala mezz biex l-imsemmija minuri tiġi
mġiegħla tagħmel xi ħaġa jew toqgħod għal xi ħaġa li toffendi l-mistħija tassess tagħha; (3) ikkommetta attentat vjolenti għall-pudur fuq l-istess minorenni
omissis; (4) offenda l-pudur jew il-morali, b’egħmil li sar f’lok pubbliku, jew
f’lok espost għall-pubbliku.
4. B’nota tat-22 ta’ Settembru 2008, l-Avukat Ġenerali rrinvija l-atti għallġudizzju mill-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, b’dan
illi qabel ma’ dik il-Qorti ssaqsi jekk ir-rikorrent (allura imputat) għandux
oġġezzjoni li l-każ jiġi trattat bi proċedura sommarja, il-Qorti għandha tisma’ lil
W.P.S. 24 u l-provi li fadal. W.P.S. 24 xehdet fil-25 ta’ Mejju 2009 u l-aħħar
xhieda tal-prosekuzzjoni ġew prodotti fis-27 ta’ Ottubru 2009. Dakinhar inqraw
l-artikoli u l-appellant iddikjara li ma kellux oġġezzjoni li jiġi ġudikat mill-Qorti
tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali. Il-każ ġie differit
għall-4 ta’ Frar 2010 għall-provi tad-difiża. Dan l-istadju pperdura sat-2 ta’
Novembru 2011 meta saret it-trattazzjoni finali u l-każ differit għas-sentenza
għas-7 ta’ Frar 2012 u mill-ġdid għall-15 ta’ Mejju 2012. Sadattant il-Maġistrat
sedenti fil-Qorti tal-Maġistrati (il-Maġistrat Jacqueline Padovani) ġiet elevata
għall-ġudikatura. Il-każ ġie assenjat lill-Maġistrat Audrey Demicoli li żammet
seduta fil-11 ta’ Lulju 2012 fejn sar verbal mill-prosekuzzjoni u d-difiża li kienu
qegħdin jeżentaw lill-Qorti milli terġa’ tisma’ l-provi u li kienu qegħdin
jaderixxu mat-trattazzjoni magħmula quddiem dik il-Qorti kif diversament
presjeduta. Is-sentenza ngħatat fis-26 ta’ Ottubru 2012 u ġie ntavolat appell
mill-imsemmi Joseph Vassallo fis-7 ta’ Novembru 2012. Saru ssottomissjonijiet tad-difensuri tal-partijiet fil-5 ta’ Diċembru 2013 u l-appell ġie
differit għas-sentenza għad-29 ta’ April 2014, imbagħad l-20 ta’ Ġunju 2014
iżda peress illi l-Imħallef sedenti fil-Qorti ta’ l-Appell (l-Imħallef Lawrence
Quintano) kien wasal biex jirtira, tħalliet għall-10 ta’ Novembru 2014. Dakinhar
il-każ inġab a konjizzjoni tal-Qorti kif issa presjeduta u waqt is-seduta dPagna 2 minn 4
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difensur ta’ l-appellant talab differiment biex jagħmel sottomissjonijiet ulterjuri.
L-appell ġie differit għat-28 ta’ Jannar 2014 u lejliet (fis-27 ta’ Jannar 2014) ġie
ppreżentat ir-rikors hawn in eżami.
5. Fil-fehma ta’ din il-Qorti t-talba tar-rikorrent hija vessatorja u dan għaliex irrimedji ordinarji li għandu l-appellant għadhom ma ġewx eżawriti. Difatti, una
volta mogħti dan id-digriet, u stante illi t-trattazzjoni dwar il-mertu ta’ l-appell
diġa` saret, din il-Qorti sejra tħalli l-appell għas-sentenza. Wieħed mill-aggravji
ta’ l-appellant huwa dwar il-piena. Din il-Qorti tkun tista’ tikkunsidra l-ilment
tar-rikorrent dwar l-allegat dewmien fil-proċeduri kemm-il darba tasal fl-istadju
ta’ dak l-aggravju, ilment illi, wara kollox, mhux l-ewwel darba li tqajjem
quddiem il-Qrati ta’ ġurisdizzjoni kriminali.
6. Għal dawn il-motivi tiddeċiedi billi tiddikjara li t-tqanqil tal-kwistjoni
kostituzzjonali bir-rikors tas-27 ta’ Jannar 2015 hija vessatorja għall-finijiet u
effetti kollha ta’ l-artikolu 46(3) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta u ta’ l-artikolu 4(3)
tal-Kap. 319, u konsegwentement tiċħad it-talba sabiex issir referenza lill-Prim’
Awla tal-Qorti Civili kif mitlub fl-istess rikors.
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