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MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta ta' l-10 ta' Marzu, 2015
Rikors Numru. 612/2014

Jeffrey ĊILIA

vs
IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA u l-Avukat Ġenerali

Il-Qorti:
Rat ir-Rikors imressaq fl-20 ta’ Ġunju, 2014, li bih u għar-raġunijiet
hemm imfissra, l-eżekutat Kummissarju tal-Pulizija talab li din il-Qorti
tħassar għal kollox il-Mandat ta’ Inibizzjoni fuq imsemmi maħruġ kontrih
fid-9 ta’ Jannar, 2014, fuq talba tal-intimati eżekutant Jeffrey Ċilia (aktar
’il quddiem imsejjaħ “l-eżekutant”), u dan għaliex “fil-preżent il-mertu
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huwa eżawrit … u għalhekk fl-umli fehma tal-esponenti l-imsemmi
Mandat għadu in vigore inutilment u bi preġudizzju serju għall-esponent
Kummissarju tal-Pulizija”;
Rat id-degriet tagħha (diversament presjeduta) tas-26 ta’ Ġunju, 2014, li
bih ordnat in-notifika lill-eżekutant, bi żmien erbat ijiem għat-tweġiba;
Rat it-Tweġiba mressqa mill-eżekutant fl-4 ta’ Lulju, 2014, li biha u għarraġunijiet hemm imfissra billi, b’mod preliminari, qal li t-talba ma kenitx
tiswa għaliex kien messha tressqet quddiem il-Qorti li kienet qiegħda
tisma’ l-kawża fil-mertu u taħt “l-okkju” tal-istess kawża1. Laqa’ wkoll
b’eċċezzjonijiet fil-mertu, fosthom dik li r-raġuni tal-ħruġ tal-Mandat
kienet sewwasew fost it-talbiet li huwa kien ressaq quddiem din il-Qorti
fl-imsemmija kawża tiegħu u li l-istess Qorti kellha taqta’ u tiddeċiedi
dwarha b’sentenza. Qal, għalhekk, li jekk kemm-il darba kellha tintlaqa’
t-talba tal-eżekutat qabel ma l-Qorti tkun tat is-sentenza dwar dawk ittalbiet, tkun qiegħda irrevokabilment tiddetermina minn qabel kwestjoni li
jmissha tkun determinata biss bl-imsemmija sentenza;
Rat id-degriet tagħha (diversament presjeduta) tat-8 ta’ Lulju, 20142, li
bih u għar-raġunijiet hemm imsemmija, astjeniet milli tkompli tqis iżjed ittalba tal-eżekutat u bagħtet l-atti tar-Rikors quddiem din il-Qorti kif issa
presjeduta u li quddiemha qiegħda tinstema’ l-kawża mressqa milleżekutant sabiex tkun din il-Qorti li tara jekk għandhiex tilqa’ jew le ttalba tal-Kummissarju eżekutat għall-ħruġ tal-Kontro-Mandat minnu
mitlub;
Rat l-atti mressqa mill-partijiet u ħadet qies ta’ dak li nstema’ minnha u
quddiemha fl-atti tal-kawża mibdija mill-eżekutant;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni maħsuba taħt l-artikolu 836 tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet
ta’ Malta. Biha l-eżekutat irid li l-Qorti tħassar l-effetti tal-Mandat ta’
Inibizzjoni maħruġ kontrih fid-9 ta’ Jannar, 20143. Wara l-ħruġ talimsemmi Mandat, l-eżekutant għadda biex fetaħ kawża kontra lKummissarju eżekutat u kontra l-Avukat Ġenerali, liema kawża qiegħda
tinstema’ minn din il-Qorti. Għalkemm l-eżekutat ma jsemmix fuq liema
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kawżali qiegħed isejjes it-talba tiegħu għall-ħruġ tal-Kontro-Mandat, minn
kliemu fir-rikors jidher ċar li huwa fil-fatt isejjes it-talba tiegħu fuq iddispożizzjonijiet tal-artikolu 836(1)(f) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta,
ladarba jgħid li issa l-mertu li wassal għall-ħruġ tal-istess Mandat jinsab
eżawrit;
Illi fit-Tweġiba tiegħu, l-intimat eżekutant iwarrab l-argument tar-rikorrent
għaliex jgħid li t-talba ma setgħetx tintlaqa’ qabel ma l-Qorti tkun tat issentenza dwar uħud mit-talbiet tiegħu kif imressqin fil-kawża li fetaħ
wara l-ħruġ tal-Mandat;
Illi l-Qorti rat li tabilħaqq kellu raġun l-eżekutant fl-argument tiegħu, u dan
għaliex l-eżitu tas-sentenza li kellha tingħata fuq uħud mit-talbiet tiegħu
kien ikun għalxejn li kieku nħareġ il-Kontro-Mandat qabel ma l-Qorti
kellha tara x’għandhom x’jgħidulha l-partijiet dwar dawk it-talbiet;
Illi kien għalhekk li l-Qorti għarrfet lill-partijiet li kellha tipprovdi dwar din
it-talba tal-lum wara li tkun qatgħet il-kawża fuq dawk it-talbiet attriċi li
jitkellmu dwar ir-raġuni għall-ħruġ tal-Mandat (fil-kawża l-eżekutant
ressaq talbiet oħrajn li ma kellhom x’jaqsmu xejn mal-kwestjoni mqajma
fil-Mandat ta’ Inibizzjoni);
Illi fil-fatt, din il-Qorti tat is-sentenza tagħha fuq l-imsemmija talbiet fit-2
ta’ Ottubru, 2014, li biha u għar-raġunijiet hemm imfissra kienet sabet li
bin-nuqqas tiegħu li jilqa’ l-istedina tal-Kummissarju eżekutat biex jitfa’ lapplikazzjoni tiegħu biex jikkonkorri fil-proċess tal-għażla għall-ħatriet ta’
Suprintendent fil-Korp tal-Pulizija, l-eżekutant kien xejjen l-effetti
miksubin minnu bil-ħruġ tal-istess Mandat;
Illi minħabba li l-eżekutat talab u ngħata l-permess minn din il-Qorti biex
iressaq appell minn dik is-sentenza, din il-Qorti dehrilha li r-raġuni li
żammitha milli tipprovdi dwar it-talba tal-eżekutat għall-ħruġ tal-KontroMandat minnu mitlub sakemm tingħata s-sentenza dwar dawk it-talbiet,
kienet għadha tiswa sakemm l-istess appell imressaq mill-attur
eżekutant ikun inqata’ wkoll;
Illi b’sentenza tal-Qorti tal-Appell Ċivili tas-27 ta’ Frar, 2015, dik il-Qorti
ikkonfermat is-sentenza mogħtija minn din il-Qorti u ċaħdet l-appell tależekutant;
Illi għal dak li jirrigwarda l-konsiderazzjonijiet ta’ natura legali, kif diġa’
ngħad, ir-rikorrent eżekutat jistrieħ fuq ir-raġuni msemmija fl-artikolu
836(1)(f) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta;
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Illi l-Qorti tirrileva li dwar din il-kawżali, huwa llum ġeneralment aċċettat li
din id-dispożizzjoni timplika li, wara l-ħruġ tal-Mandat, tkun tbiddlet xi
ċirkostanza li minħabba fiha ma jkunx xieraq li l-istess Mandat jibqa’
(għal kollox jew in parti) fis-seħħ4. Din it-tifsira toħroġ mill-kliem
“jinżamm” u “aktar meħtieġ” li jinsabu fl-imsemmija dispożizzjoni, liema
termini t-tnejn jimplikaw li dak li qabel kien jiġġustifika l-ħruġ u ż-żamma
fis-seħħ tal-Mandat issa m’għadux il-każ;
Illi fid-dawl ta’ dak li ssemma aktar qabel, jidher li r-rikorrent issa għandu
raġun jgħid li l-Mandat ma għandux għalfejn jibqa’ fis-seħħ, ladarba lkwestjonijiet li dwarhom kien inħareġ il-Mandat illum il-ġurnata huma
determinati b’sentenzi li saru ġudikat. Dan jingħad b’mod partikolari
minħabba l-fatt li sallum jidher li l-eżekutant baqa’ ma ressaqx minn rajh
talba għat-tħassir tal-Mandat. Jekk seta’ kien il-każ li meta tressaq irrikors bit-talba għall-ħruġ tal-Kontro-Mandat l-eżekutat mexa qabel ilwaqt, dan żgur ma jistax jingħad aktar fil-qagħda attwali bejn il-partijiet;
Illi għalhekk, it-talba tar-rikorrent eżekutat imissha tintlaqa’ għaliex
intwera li hija mistħoqqa;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda taqta’ u tiddeċiedi billi:
Tilqa’ t-talba tar-rikorrent eżekutat Kummissarju tal-Pulizija u tordna ttħassir tal-Mandat ta’ Inibizzjoni numru 1868/13 fl-ismijiet premessi
maħruġ minn din il-Qorti fid-9 ta’ Jannar, 2014, bl-ispejjeż ta’ din ilproċedura kontra l-intimat eżekutant.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------
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Ara P.A. GC 3.8.2001 fl-atti tal-Mandat fl-ismijiet Dr Tonio Fenech noe vs Dr Patrick Spiteri et noe et
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