Mandat Inibizzjoni numru 1515/21TA

QORTI ĊIVILI PRIM’AWLA
ONOR. IMĦALLEF TONI ABELA LL.D.
Illum, it-Tnejn, 25 ta’ Ottubru, 2021

Rikors Numru 1515/21 TA

Dr. Peter Gatt (K.I. 254664M)
vs
Is-Segretarju Permanenti Dr. Francis Fabri fi ħdan
il-Ministeru għall-Edukazzjoni
L-Onorevoli Dr. Justyne Caruana fi ħdan ilMinisteru għall-Edukazzjoni
Emile Vassallo fi ħdan id-Direttorat għal Servizzi
Edukattivi (DES)
Mario Cutajar bħala Segretarju Permanenti
Prinċipali fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Il-Qorti:
Rat ir-rikors ta’ Dr. Peter Gatt (ir-rikorrent) tal-11 ta’ Ottubru 2021;
Rat id-digriet tagħha tal-11 ta’ Ottubru 2021;
Rat ir-risposta tal-Awtoritajiet intimati;
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Rat l-atti kollha tal-proċeduri;
Rat id-dokumenti esebiti;
Rat il-verbal tal-intimati fis-seduta tal-21 ta’ Ottubru, 2021;
Semgħet lill-abbli difensuri tal-partijiet jitrattaw ir-rikors;
Ikkunsidrat
Il-Qorti tibda biex tagħmel referenza għal dak li jiddisponi artikolu 873(3)
tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta li jiddisponi hekk:
“Il-qorti m’għandha toħroġ ebda mandat bħal dak kontra l-Gvern jew
awtorità mwaqqfa bil-Kostituzzjoni jew xi persuna li jkollha kariga pubblika
fil-kariga uffiċjali tagħha kemm-il darba l-awtorità jew il-persuna li kontra
tagħha jintalab il-mandat ma tikkonfermax fil-qorti bil-miftuħ li l-ħaġa li qed
tintalab li tiġi miżmuma tkun fil-fatt maħsuba li ssir, u l-qorti tkun
sodisfatta,wara li tisma’ l-ispjegazzjonijiet mogħtija, li kemm-il darba
majinħariġx il-mandat, il-preġudizzju li jinħoloq lil min ikun qedjitlob ilmandat ikun sproporzjonat meta mqabbel mal-istess għemiltal-ħaġa li qed
tintalab li tiġi miżmuma.” (Emfażi tal-Qorti).
Dan ifisser, li f’każ li jintalab il-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni kontra xi
Awtorita’ bħal dik imsemmija f’dan is-subartikolu huwa obbligu tal-Qorti li
qabel kull ħaġa għandha tistħarreġ jekk dak li qiegħed ikun mitlub hux ser
ikun fil-fatt ser jitwettaq mill-Awtorita. Jekk jirrisulta lill-Qorti, bil-mod kif
imsemmi fis-subartikolu, li l-fatt temut fil-fatt ma hux ser isir, a contrariu
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sensu l-proċeduri jieqfu hemm u tiċħad it-talbiet. Il-Qorti tgħaddi biex tisma’
fil-mertu biss f’każ li ssir dikjarazzjoni li l-att fil-fatt ser isir.
F’dawn iċ-ċirkostanzi r-rikors odjern dan għandu jiġi miċħud minħabba
imblokk proċedurali, fis-sens li idejn il-Qorti huma marbutin b’dawn irrisultanżi u cioe li l-għemil li jkun qed jintalab li jkun miżmum mhux ser isir.
Għalhekk din il-Qorti ma għandha ebda għażla oħra ħlief li tiċħad it-talbiet
fid-dawl tad-dikjarazzjoni magħmula mill-Awtoritajiet intimati fis-seduta tal21 ta’ Ottubru 2021.
Decide
Għaldaqstant din il-Qorti għar-raġunijiet fuq imsemmija fil-waqt li qed
tħassar u tirrevoka d-digriet provisorju tagħha tal-11 ta’ Ottubru 2021 għallħruġ tal-mandat pendenti dawn il-proċeduri, qegħdha tiċħad it-talbiet tarrikorrenti.
Fiċ-ċirkostanzi spejjes jibqgħu mingħajr taxxa.

Mogħti kameralment illum 25 ta’ Ottubru, 2021.

Imħallef Toni Abela

Deputat Reġistratur
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