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Seduta tad-9 ta' April, 2008
Citazzjoni Numru. 124/2005

Raymond Apap,
Paul Parnis,
John Axiak,
Thomas Casha,
Charlie Mifsud.
vs
Direttur ghal Customer Services
Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha l-atturi, wara li
ppremettew illi:
Illi huma kollha huma impjegati fil-grad ta’ health
assistants mad-Direttorat tal-Customer Services fi ħdan
il-Ministeru għal Ghawdex u ilhom hekk impjegati sa millelf disa’ mija u sebgħa u tmenin (1987);
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Illi minkejja li dawn għandhom il-grad ta’ health assistants
dawn ġew inkarigati mid-Direttorat li huwa responsabbli
għalihom sabiex jagħmlu xogħol ta’ security guards malgate tal-Isptar Generali t’Għawdex;
Illi huma qatt ma ġew kumpensati għal dan minkejja
diversi talbiet minn naħa tagħhom;
Illi wieħed minn sħabhom li għandu l-istess grad tagħhom
u li jagħmel ukoll xogħol ta’ security guard riċentament ġie
kumpensat mid-Direttur konvenut għal dan ix-xogħol li
kien jagħmel barra l-grad tiegħu;
Li minkejja li l-atturi interpellaw diversi drabi lid-Direttur
konvenut sabiex huma jiġu kumpensati għal dan ixxogħol, inkluż permezz ta’ diversi ittri interpellatorji w
uffiċċjali, dan baqa’ inadempjenti.
Talbu lill-konvenuta tgħid għaliex m’għandhiex din il-Qorti
:
1.
Tiddikjara illi l-atturi għandhom jiġu
kumpensati mid-Direttur tal-Customer Services filMinisteru ghal Għawdex għax-xoghol li huma qed iwettqu
u wettqu fl-ahhar snin bħala security guards;
2.
Tillikwida l-ammont li għandu jingħata
lill-atturi għal dan ix-xogħol;
3.
tikkundanna lid-Direttur konvenut
sabiex iħallas lil kull wieħed mill-atturi l-ammont hekk kif
likwidat.
Bl-ispejjeż ta’ din il-kawża u tal-ittri uffiċċjali preċedenti u
bl-inġunzjoni tal-konvenut għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzoni tal-fatti ta’ l-atturi maħlufa minn
Raymond Apap.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenuta li eċċepiet illi:
1.
Illi t-talbiet tal-atturi huma infondati
fid-dritt u fil-fatt għaliex ma jirriżulta minn ebda liġi u minn
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ebda dispożizzjoni leġislattiva oħra illi l-atturi ħaqqhom xi
kumpens għall-fatti kif premessi minnhom;
2.
Illi mingħajr preġudiżżju għallpremess, in kwantu f’ittri uffiċjali preċedenti, kif ukoll firraba paragrafu tal-premessi l-atturi kienu u qegħdin
jibbażaw it-talba tagħhom fuq il-fatt illi t-Tribunal għallInvestigazzjoni ta’ Inġustizzji kien emana sentenza, fil-25
ta’ Settembru 2002, fir-rikors numru 43/1997 fl-ismijiet
“Teddy Azzopardi vs Direttur Sptar Ġenerali ta’ Għawdex’,
fejn akkorda kumpens lir-rikorrenti, għandu jiġi preċiżat illi
l-fattispecie u d-dispożizzjonijiet leġislattivi illi jirregolaw ilproċeduri u s-sostanza quddiem it-Tribunal kienu
dispożizzjonijiet ad hoc illi llum ilhom illi tilfu l-effett
tagħhom. Di piu’ it-terminu illi matulu persuni illi ħassew
ruħhom vittimi ta’ inġustizzja setgħu japplikaw quddiem
dak it-Tribunal illum ilu illi skada u konsegwentement kull
dritt ta’ azzjoni fid-dawl tga’ dawk id-dispożizzjonijiet
leġislattivi ilu illi ġie perent.
3.
fil-fatt.

salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u

Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti
debitament maħlufa minnha.

ta'

l-istess

konvenuta

Rat il-verbal tagħha tal-24 ta' Ottubru 2007 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza.
Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inklużi d-dokumenti esebiti.
Rat in-noti ta' Sottomissjonijiet rispettivi tal-kontendenti.
Ikkunsidrat:
Illi permezz ta' din il-kawża l-atturi qed ifittxu li jiġu
kkumpensati għall-fatt li huma, minkejja li kienu mpjegati
mal-Gvern bħala health assistants sa mis-sena 1987,
nbagħtu jagħmlu xogħol ta' security guards mal-gate ta' lIsptar Generali ta' Għawdex. Ġara illi fl-1990 kienu ftehmu
applikazzjonijiet għal kors ta' taħriġ għal "Hospital
Surveillance Officers," in-nomenklatura l-ġdida ta'
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security guards għall-isptarijiet tal-gvern. L-atturi, kollha
applikaw għal dan il-kors, imma għal xi raġuni jew oħra,
minkejja li kienu ġia qed jagħmlu xogħol simili, ma ġewx
magħżula għal dan il-kors. Madankollu xorta waħda
baqgħu jaħdmu f'din il-kariga bl-istess grad ta' health
assistants, minflok dik ta' Health Surveillance Officers.
Ġara wkoll illi tnejn minn sħabhom, li wkoll ma ġewx
magħżula għal dan il-kors, kienu għamlu talba quddiem itTribunal għall-Investigazzjoni ta' l-Inġustizzji, u rċevew
kumpens fl-ammont ta' erbat’elef lira maltija (Lm4000) kull
wieħed.1 L-atturi pero' naqsu milli jagħmlu talba simili filħin stipulat mill-liġi quddiem dak it-Tribunal,2 u għalhekk
baqgħu mingħajr kumpens. Issa qed jippretendu kumpens
bħal dak permezz tat-talbiet preżenti tagħhom.
Madankollu rriżulta mill-provi prodotti illi l-atturi, minkejja li
ma kienux strettament jagħmlu xogħol ta' health
assistants, skond il-grad uffiċċjali li kellhom, ma sofrew
ebda konsegwenza bil-fatt li kienu qed jagħmluha ta'
security guards fl-istess sptar. Anzi ħareġ b'mod
inekwivoku mid-depożizzjoni tal-konvenuta3 u middokumenti minnha esebiti,4 illi ghal xi zmien meta l-atturi
kienu intbaghtu jagħmlu xogħol ta' security guards, huma
xorta waħda baqgħu jirċievu l-paga ta' health assistants li
kienet ogħla minn dik ta' security guard. Wara, dawn iżżewġ gradi ġew assimilati fi grad wieħed u kienu jirċievu listess paga.
Għaldaqstant ma jirriżulta li saret ebda inġustizzja ma' latturi u lanqas kien hemm xi telf ta' qliegħ.
Konsegwentement ma jista' jkun hemm ebda raġuni għal
x'hiex għandhom jiġu kkumpensati.
Għal dawn il-motivi, tiddeċidi l-kawża billi, filwaqt illi tilqa' leċċezzjonijiet tal-konvenuta, tiċħad it-talbiet attriċi blispejjeż kontra l-atturi.
1 Ara depożizzjoni ta' Teddie Azzopardi a fol. 31 - 34 tal-process u
affidavit ta' Renaldo Cini a fol. 39
2
il-Kap. 394 tal-Ligijiet ta' Malta
3
a fol. 48 -56
4
Dokti. DCS1, u DCS 2 sa 7 a fol. 72 - 80 tergo

Pagna 4 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

< Sentenza Finali >
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