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QORTI ĊIVILI PRIM’AWLA
ONOR. IMĦALLEF TONI ABELA LL.D.
Seduta ta’ nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju, 2020
Numru 11
Rikors Numru 1152/19TA

Mark Formosa (K.I. 0327891M)
vs
(1) Is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex
(2) Is-Segretarju Permanenti fi ħdan l-Uffiċju tal-Prim Ministru

Il-Qorti:
Rat id-digriet tat-Tribunal Industrijali tal-21 ta’ Novembru, 2019 li bis-saħħa
tiegħu r-rikors fl-ismijiet premessi ġie rimess lil din il-Qorti abbażi tal-ewwel
proviso tal-artiklu 741(b) tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta;
Rat li l-atti ta’ dawn il-proċeduri ġew trasferiti lil din il-Qorti;
Rat li fis-seduta tal-11 ta’ Ġunju 2020 il-partijiet qablu li fiċ-ċirkostanzi ai fini talproviso tal-artikolu 741(b) tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta l-għaxart ijiem mill-
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ewwel smiegħ għandhom jibdew jiddekorru mid-data tal-istess seduta u li dan
id-digriet għandu jingħata fil-miftuħ;

Rat li l-proċeduri tħallew għal-lum għall-għotja tal-imsemmi digriet.

Ikkunsidrat

Din il-Qorti eżaminat sewwa d-digriet tal-imsemmi Tribunal fuq imsemmi. Jidher
li quddiem it-Tribunal tqanqlet kwistjoni li tassew hija ta’ import Kostituzzjonali,
dwar liema kwistjoni ġie intavolat rikors quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Civili,
Rikors numru 47/19TA fl-ismijiet Mark Formosa -vs- L-Avukat Ġenerali.
Minħabba f’hekk it-Tribunal iddeċieda ai termini tal-proviso 741(b) tal-Kap 12
tal-liġijiet ta’ Malta u rrimetta l-atti quddiem il-Qorti kompetenti.

Fid-decide tiegħu it-Tribunal ipprovda hekk:
“Peress illi r-rikorrent fetaħ kawża Kostituzzjonali li qed tieħu l-kors tagħha, itTribunal, għall-finijiet tal-artikolu 741(b) tal-Kap 12, jordna li l-atti tal-proċeduri
tal-każ odjern jiġu trasferiti għall-Qorti li qed tisma’ l-imsemmija kawża
Kostituzzjonali u jordna wkoll illi l-każ odjern jiġi kanċellat minn fuq il-lista.”
Din il-Qorti ma taqbel xejn mat-Tribunal in kwistjoni. It-Tribunal xorta jibqa’
kompetenti pendenti l-eżitu tal-kawza Kostituzzjonali. Jista’ jkun li ma jibqax
kompetenti, fl-eventwalita’ li l-imsemmi Mark Fromosa ma jottjenix deċiżjoni
favorevoli. Għalhekk it-Tribunal għadu kompetenti u dana billi jistenna l-esitu
tal-kwistjoni kostituzzjonali bil-mezzi li toffri l-proċedura u l-liġi.
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Li kieku kellu jkun mod ieħor tista’ tinħoloq anomalija sostanzjali. Dan qiegħed
jingħad li f’kas li l-esitu tal-Kawża Kostituzzjonali ikun favorevoli għal Mark
Formosa, allura jkun ifisser li l-Prim Awla Qorti Civili jkollha tieħu konjizzjoni ta’
kwistjoni ta’ natura industrijali, li hija l-kompetenza esklussiva tat-Tribunal
Industrijali.
Għaldaqstant il-Qorti għar-raġunijiet fuq imsemmija, qegġdha tibgġat l-atti ta’
dawn il-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Appell sabiex fit-termini ta’ dak li jipprovdi
il-proviso tal-artiklu 741(b) tal-Kap 12 tal-liġijiet ta’ Malta, fi żmien tletin ġurnata
bil-mod kif jipprovdi dan il-proviso, tiddeċiedi min għandu jieħu konjizzjoni talkawża u proċeduri odjerni, jekk hux din il-Qorti jew l-imsemmi Tribunal.

Imħallef Toni Abela

Deputat Reġistratur
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