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PRIM' AWLA
ONOR. IMHALLEF
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Seduta tat-30 ta' Jannar, 2003
Citazzjoni Numru. 1908/2001/1

Dr. Emmanuel BORDA
vs
Professur Roger ELLUL-MICALLEF, fil-kapaċita’
tiegħu ta’ Rettur u in rappreżentanza tal-Universita’ ta’
Malta u bħala Chairman tal-Bord tal-Għażla tal-istess
Universita’ ta’ Malta
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fil-21 ta’ Diċembru, 2001,
li bih l-attur ippremetta:
Illi fit-12 ta’ Jannar 2001 l-Universita’ ta’ Malta ħarget
żewġ sejħiet għall-postijiet fid-Dipartiment tal-Ekonomija
fl-Universita’ ta’ Malta, wieħed fl-‘International Economics’
u l-ieħor f’‘Resources Economics’, u dan skond kif jirriżulta
mill-annessi Dok. “EB1” u “EB2”;
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Illi l-attur, li huwa gradwat B.A. (Hons) fl-Ekonomija, M.A.
(Econ) u b’dottorat fl-Ekonomija (PH.D), u ilu jgħallem
għal dawn l-aħħar snin fil-Faculty of Economics,
Management and Accountancy (F.E.M.A,.), kif ukoll ilu
għal dawn l-aħħar tmien snin jgħallem fl-Universita’ ta’
Malta fl-istess Fakulta, u għandu prattika ta’ bosta snin
f’suggetti varji tal-Ekonomija, applika għall-mili ta’ dawn iżżewġ sejħiet peress li kellu l-kwalifiki kollha neċessarji u lesperjenza skond l-istess sejħa għall-applikazzjonijiet;
Illi l-attur, wara li sarlu “interview” minn Bord tal-Għazla,
ma ġiex magħzul għall-mili tal-ebda waħda minn dawn iżżewġ karigi minħabba l-eta’ tiegħu, u saru dikjarazzjonijiet
f’dan is-sens kemm qabel kif ukoll wara li ġie iffurmat ilBord tal-Għazla rispettiv biex jezamina l-applikazzjonijiet,
kif ukoll b’mod indirett waqt l-istess ‘interview’ li sar millimsemmi Bord tal-Għazla;
Illi l-eta’ ma kienitx waħda mir-rekwiziti fl-applikazzjonijiet
fuq imsemmija, u d-deċizjoni tal-Bord tal-Għazla hija mhux
biss abusiva u llegali imma diskriminatorja u ultra vires
peress li hija msejjsa fuq konsiderazzjonijiet mhux rilevanti
ai termini tal-Artikolu 469A tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta,
kif ukoll tikser il-prinċipji stabbiliti taħt l-Artikolu 14 tal-Kap.
319 tal-Liġijiet ta’ Malta, u tmur kontra l-politika tal-Gvern
tal-gurnata li qiegħed jallinea ruħu mal-liġijiet, regolamenti
u direttivi tal-Unjoni Ewropeja;
Illi fl-għazla tiegħu, il-Bord għażel żewġ kandidati iżgħar fleta’, izda b’anqas kawlifiki u esperjenza mill-attur;
Illi l-konvenuti ġew interpellati sabiex jirrevedu d-deċizjoni
illi ħadu u jagħtu l-‘appointment’ li jixraq lill-attur f’waħda
mill-kariġi tal-‘International Economics’ jew ‘Resouces
Economcis’;
Illi l-konvenuti sallum baqgħu inadempjenti;
Għalhekk l-attur talab lil din l-Onorabbli Qorti għaliex
m’għandhiex għar-raġunijiet premessi:
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1.
Tiddikjara illi l-imsemmija deċizjoni tal-konvenuti
hija abusiva, illegali, diskriminatorja fil-konfront tal-attur u
ultra vires;
2.
Tiddikjara għalhekk illi l-imsemmija deċizjoni talkonvenuti hija nulla, invalida u mingħajr effett u
konsegwentament;
3.
Tordna li l-attur jiġi mogħti l-‘appointment’ filkariga tal- ‘International Economcis’ jew ‘Resources
Economics’, u dan taħt dawk il-provvedimenti xierqa u
opportuni li jogħgobha tagħti din l-Onorabbli Qorti;
B’riserva għal kull azzjoni għad-danni kontra l-konvenuti u
bl-ispejjeż inkluzi dawk tal-ittri bonarji tal-4 t’Ottubru 2001,
tat-18 t’Ottubru 2001, tat-30 t’Ottubru 2001 u tal-protest
tad-9 ta’ Novembru 2001 kontra l-konvenut minn issa
nġunt għas-subizzjoni;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-attur,
flimkien maż-żewġ (2) dokumenti mehmużin magħha;
Rat in-Nota mressqa mill-imħarrek fil-25 ta’ Jannar, 2002,
li biha eċċepixxa:
Illi fl-ewwel lok il-Bord tal-Għażla la għandu personalita’
guridika u lanqas locus standi f’dan il-giudizzju;
Illi fit-tieni lok il-Qorti m’għandhiex gurisdizzjoni fuq lgħażla ta’ l-għalliema magħmula mill-Universita’;
Illi fit-tielet lok in-nomina tal-għalliema fl-Universita’ ma
hux att amministrattiv fis-sens ta’ l-artikolu 469A tal-Kodiċi
ta’ Organizazzjoni u Proċedura Ċivili;
Illi fir-raba lok ma kien hemmx xejn irregolari jew
diskriminatorju fl-għażla magħmula mill-Universita’, u din
saret fid-dawl ta’ kriterji validi u rilevanti għal dik ilnomina;
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Illi fil-ħames lok il-fattur ta’ l-eta’ la kien fattur detterminanti
jew ewlieni f’dik l-għażla, anzi ma kienx wieħed mill-fatturi
li ffigura f’dik l-għażla;
Illi f’sitt lok it-talbiet tal-attur huma infondati fil-fatt u fiddritt;
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talimħarrek fil-kwalita’ tiegħu premessa;
Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet dwar it-tieni
u t-tielet eċċezzjonijiet tal-konvenut nomine;
Rat id-degriet tagħha tal-21 ta’ Mejju, 2002, li bih u fuq
talba tal-imħarek, tat lill-partijiet żmien biex iressqu noti
bis-sottomissjonijiet tagħhom dwar l-imsemmija żewg
eċċezzjonijiet;
Rat id-degriet tagħha tad-19 t’Awissu, 2002, li bih u fuq
talba tal-imħarrek nomine tawlet iż-żmien biex jitressqu limsemmija noti;
Rat in-nota ta’ sottomissjonijiet mressqa mill-imħarrek
nomine fit-22 t’Awissu, 20021;
Rat in-nota ta’ twegiba ta’ l-attur tas-27 ta’ Settembru,
20022;
Semgħet it-trattazzjoni ulterjuri tal-avukati tal-partijiet;
Rat l-atti tal-kawża;
Rat id-degriet tagħha tat-8 t’Ottubru, 2002, li bih ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza dwar it-tieni u t-tielet
eċċezzjonijiet preliminari;

IKKUNSIDRAT
1
2

Pagni 20 – 24 tal-proċess
Pagni 26 – 34 tal-proċess
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Illi din hija kawża ta’ stħarriġ ġudizzjarju dwar sejħa għallmili ta’ karigi fid-Dipartiment tal-Ekonomija ta’ l-Universita’
ta’ Malta. L-attur diġa’ ilu xi snin jgħallem fi ħdan limsemmi Dipartiment. Huwa qed jilmenta illi, minkejja lkwalifiki tiegħu u li kien ħares il-kondizzjonijiet tas-sejħa
għall-applikazzjonijiet, ma ntgħażilx għall-ebda wieħed
miż-żewġ postijiet li dwarhom saret is-sejħa, u dan sar
b’mod inġust minħabba l-eta’ tieghu, meta l-eta’ ma
messhiex kienet waħda mill-kondizzjonijiet li kellhom
jitqiesu fl-għażla tal-konkorrenti li applikaw għall-kariga;
Illi għal din l-azzjoni l-imħarrek nomine laqa’ billi qal, fost loħrajn, li l-Bord ta’ l-Għażla m’għandux personalita’
ġuridika u għalhekk ma messux ġie mħarrek; li din il-Qorti
m’għandhiex is-setgħa li tiddeċiedi dwar ħatriet magħmula
mill-Universita’ dwar l-għalliema li trid tħaddem magħha; u
li l-eżerċizzju li minnu qed jilmenta l-attur m’huwiex “att
amministrattiv” kif maħsub fl-artikolu 469A tal-Kap 12 talLiġijiet ta’ Malta. Ressaq ukoll eċċezzjonijiet fil-mertu;
Illi din is-sentenza qegħda tqis biss il-kwistjoni ta’
ġurisdizzjoni u n-natura ta’ l-għamil impunjat mill-attur, u
għalhekk m’hijiex qegħda tqis is-sottomissjonijiet
magħmula mill-partijiet fin-noti rispettivi tagħhom dwar issiwi li l-Bord ta’ Għażla jista’ joqgħod f’din il-kawża, billi dik
l-eċċezzjoni ma kinitx waħda li dwarha saret trattazzjoni u
billi dik l-eċċezzjoni tista’ tiġi deċiża mas-sentenza filmertu, ladarba l-konvenut huwa mħarrek ukoll fi kwalitajiet
oħrajn, minbarra bħala chairman tal-istess Bord;
Illi qabel ma l-Qorti tgħaddi biex tqis l-eċċezzjonijiet taħt
eżami, jidher xieraq li jissemmew xi fatti ewlenin li
jirriżultaw mill-atti tal-kawża. Fit-12 ta’ Jannar, 2001,
ħarget sejħa mill-iStaff Recruitment and Development
Office fi ħdan l-Universita’ għall-applikazzjoni għal żewg
karigi akkademiċi fid-dipartiment tal-Ekonomija fil-Fakulta’
ta’ l-Ekonomija, Management u Accountancy (F.E.M.A.).
Il-kwalifiki meħtieġa għal min kien interessat jissemmew
fit-tieni paragrafu tas-sejħa tal-applikazzjonijiet f’kull
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waħda miż-żewg karigi3. L-attur iħaddan diversi kwalifiki
akkademiċi fil-qasam tal-ekonomija u ilu jgħallem fi ħdan limsemmija Fakulta’ għal għadd ta’ snin. Fuq dan l-aħħar
tagħrif
l-imħarrek
nomine
ma
jressaq
l-ebda
kontestazzjoni imma, għall-kuntrarju, jiddikjara li jaqbel
ma’ l-attur dwar dawk il-fatti;
Illi, minkejja l-ordni li fih tressqu l-eċċezzjonijiet li dwarhom
qegħda tingħata din is-sentenza, il-Qorti temmen li jkun
iżjed loġiku li tqis l-ewwel it-tielet eċċezzjoni, u mbagħad
it-tieni waħda, jekk ikun il-każ. Dan jingħad għaliex biex
wieħed iqis jekk il-Qorti għandhiex is-setgħa li tagħmel
stħarriġ ġudizzjarju bħal dak mitlub mill-attur, jeħtieġ qabel
kollox jintwera li l-għamil li dwaru jista’ jsir stħarriġ bħal
dak ikun wieħed “amministrativ” kif imfisser fil-liġi;
Illi, għalhekk, għal dak li jirrigwarda t-tielet eċċezzjoni ta’ limħarrek nomine, il-Qorti tagħmel referenza għat-tifsira li lliġi4 tagħti lill-kliem “għemil amministrattiv”. Dawn il-kliem
huma mfissra bħala kull ordni, liċenza, permess, warrant,
deċizjoni jew ir-rifjut għal talba ta’ xi persuna li jsir minn
awtorita’ pubblika, iżda ma tinkludix xi ħaġa li ssir bl-għan
ta’ organiżżazzjoni jew amministrazzjoni interna fl-istess
awtorita’ (enfasi miżjud mill-Qorti). Awtorita’ pubblika
tinkludi kull korp magħqud kostitwit permezz ta’ liġi. Dwar
din l-aħħar tifsira, m’hemm l-ebda dubju li l-Universita’ ta’
Malta hija awtorita’ kif imfissra mil-liġi nnifisha;
Illi fin-nota tas-sottomissjonijiet tiegħu, l-imħarrek nomine
jgħid illi kwestjoni li tirrigwarda l-ħatra mill-Universita’ ta’
għalliema hija att “li jsir għal għan ta’ organiżżazzjoni u
amministrazzjoni interna”, li huwa wieħed mill-funzjonijiet li
l-liġi tagħti lill-Universita’ fir-rwol tagħha li torganiżża ddipartimenti u l-fakultajiet fi ħdanha. Huwa jżid jgħid li l-liġi
espressament tipprojbixxi lill-Qorti milli tistħarreġ għamil illi
jaqa’ fi ħdan din l-eżenzjoni maħsuba fit-tifsira ta’ dan ilkunċett ta’ “għamil amministrattiv”;
Illi min-naħa tiegħu l-attur iwarrab din is-sottomissjoni ta’ limħarrek billi jgħid li l-għażla għall-mili tal-karigi kienet
3
4

Dokti “EB1”, u “EB2”, f’paġġ. 5 u 6 tal-proċess
Art 469A(2) tal-Kap 12
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“deċizjoni” li bil-liġi tagħmel parti mit-tifsira tal-kliem
“għamil amministrattiv”. Huwa jgħid ukoll li, minbarra dan,
l-aġir tal-konvenut nomine fil-konfront tiegħu kien wieħed
tali li naqas li jħares wieħed mill-prinċipji tal-ġustizzja
naturali. Il-Qorti, filwaqt illi taqbel mas-sottomissjonijiet
tal-attur illi deċiżjoni hija meqjusa ukoll bħala wieħed millatti li jikkwalifika bħala għamil amministrattiv, ma tistax
tinjora l-fatt li l-esklużjoni magħmula fit-tifsira li l-liġi tagħti
lill-kliem “għemil amministrattiv” tikkwalifika l-għemejjel
kollha maħsuba f’dik it-tifsira.
Fi kliem ieħor, jekk
deċiżjoni tittieħed bl-għan ta’
organiżżazzjoni jew
amministrazzjoni interna fl-istess awtorita’, allura l-Qorti
hija miżmuma mil-liġi milli tistħarreġ dik id-deċiżjoni, ukoll
jekk meta ttieħdet ikun seħħ nuqqas ta’ tħaris ta’ xi
prinċipju ta’ ġustizzja naturali jew xi ksur ieħor kontemplat
fl-artikolu 469A(1) tal-Kap 12, u dan għaliex ikun naqas
element ewlieni biex jista’ jsir l-istħarriġ bħal dak, jiġifieri lelement kostitutiv tal-għamil amministrattiv;
Illi għalhekk il-Qorti trid tqis jekk is-sejħa għallapplikazzjonijiet mertu ta’ din il-kawża jikkwalifikax bħala
ħaġa
li
ssir
b’għan
ta’
organiżżazzjoni
jew
amministrazzjoni interna. Mill-ftit provi illi jirrizultaw millatti tal-kawża ma jidhirx li s-sejħa għall-applikazzjonijiet
kienet waħda “interna” jew miftuħa biss għal min kien
diġa’ għalliem fl-Universita’, jew li kienu esklużi milli
japplikaw persuni li mhumiex diga’ membri fuq l-istaff
akkademiku ta’ l-Universita’. Ma rriżultax lill-Qorti jekk min
intgħażel biex jimla l-karigi li għalihom applika l-attur kienx
diga’ impjegat mill-Universita’ konvenuta jew le. Il-Qorti
tifhem illi t-tielet eċċezzjoni tal-imħarrek nomine kienet
tkun mistħoqqa kieku ntwera (u dan kien obbligu ta’ prova
li jaqa’ fuq min qanqal l-eċċezzjoni) is-sejħa għallapplikazzjonijiet kienet waħda interna biss, jew kieku
ntwera li d-deċiżjoni kienet waħda ta’ ri-organiżżazzjoni
tad-Dipartiment konċernat. Ladarba pero’ persuni li ma
kenux għadhom impjegati ma’ l-Universita’ ma jidhrux li
nżammu milli japplikaw biex jiġu meqjusa għall-mili talkarigi, allura f’dak il-każ l-element “intern” ta’ l-eżerċizzju
ma jibqax japplika iżjed. Li kieku kien hekk, l-ebda eżami
pubbliku jew sejħa ghall-applikazzjoni miftuħa għallbarranin imnedija minn xi awtorita’ pubblika ma tista’ qatt
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tiġi mistħarrġa mill-Qorti ladarba l-għan aħħari tagħha
jkollu x’jaqsam mal-organiżżazzjoni interna fi ħdan
awtorita’ bħal dik;
Illi minħabba f’hekk u f’dan l-istadju tal-kawża ma jistax
jingħad illi is-sejħa għall-applikazzjonijiet li dwarha l-attur
qed iressaq din il-kawża tiegħu hija għamil intern li din ilQorti hija miżmuma milli tqis fid-dawl tal-istess ilment, u
għalhekk din il-Qorti m’hijiex qegħda tilqa’ t-tielet
eċċezzjoni;
Illi għal dak li jirrigwarda s-setgħa tal-Qorti li tistħarreġ loperat jew deċiżjonijiet amministrattivi għandu jingħad li
llum il-liġi tipprovdi b’mod speċifiku għaċ-ċirkostanzi
speċjali ta’ stħarrig bħal dan. Dan ma jfissirx li qabel ma
daħal fis-seħħ l-imsemmi artikolu ma seta’ jsir l-ebda
stħarriġ ġudizzjarju. Għall-kuntrarju, sa minn għadd ta’
snin ilu, l-Qrati tagħna iddeċidew li għandhom
ġurisdizzjoni li jeżaminaw u jiddeċiedu jekk xi awtorita’
kompetenti mxietx skond is-setgħat mogħtija lilha mil-liġi
fit-twettiq ta’ xi poter eżerċitat minnha. Dan jingħad ukoll
rigward l-eżerċizzju tas-setgħat mogħtijin bil-liġi lillUniversita’5. Tali ġurisdizzjoni teżisti sakemm ma tkunx
espressament eskluża, billi d-derogi għall-ġurisdizzjoni
għandhom jitfissru b’mod restrittiv, u f’każ ta’ dubju
esklużi. Bis-saħħa tad-dħul fis-seħħ ta’ l-artikolu 469A,
ġew imfissra aħjar il-parametri ta’ tali stħarriġ u kif ukoll lawtoritajiet illi dwarhom il-Qrati Ċivili għandhom is-setgħa
li jagħmlu stħarriġ dwar għemilhom;
Illi l-imħarrek nomine jsostni t-tieni eċċezzjoni tiegħu billi
jgħid illi l-attur mhux qiegħed jallega li fil-proċess talgħażla ma ġewx imħarsa l-proċeduri kif stipulat fl-Att dwar
l-Edukazzjoni, u lanqas qed jilmenta li l-għażla saret
b’malafede jew għal konsiderazzjonijiet mhux xierqa, u
għalhekk jgħid li l-eżerċizzju li qed jagħmel l-attur m’hu
xejn għajr indħil fid-diskrezzjoni mħollija mil-liġi unikament
f’idejn il-Kunsill ta’ l-Universita’. F’dan is-sens l-imħarrek
qed jgħid illi m’huwiex mogħti lill-Qorti li tindaħal fiddiskrezzjoni mogħtija lill-Kunsill ladarba din tkun twettqet
Ara, per eżempju, App. Ċiv. 10.10.1952 fil-kawża fl-ismijiet Fenech et vs Żarb noe et
(Kollez. Vol: XXXVI.i.236)
5
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fil-limiti tal-liġi. Huwa jtenni li l-kwestjoni ta’ l-eta’ li fuqha lattur isejjes il-kwestjoni kollha tiegħu f’din il-kawża taqa’
fil-qasam tal-politika (policies) li kull awtorita’ għandha ljedd li tfassal bħala għodda biex bihom teżerċita ddiskrezzjoni tagħha, u tmur lil hinn mill-element talirraġonevolezza fl-eżerċizzju ta’ dik id-diskrezzjoni;
Illi min-naħa tiegħu l-attur jirribatti dawn l-argumenti billi
jgħid li t-tip ta’ ilment tiegħu dwar id-deċiżjoni mehuda li
biha ma ġiex magħżul għal xi waħda miż-żewġ ħatriet
reklamati jaqa’ sewwasew fil-ġurisdizzjoni speċjali
mogħtija lill-Qorti Ċivili biex tistħarreġ ilment bħal tiegħu.
L-attur iżid jgħid li l-qofol ta’ l-ilment tiegħu hu li d-deċiżjoni
hija imtebbgħa b’konsiderazzjoni diskriminatorja li tolqot
lilu personalment u mhux lill-kandidati l-oħrajn u b’hekk
tefgħetu fi żvantaġġ bi ħsara għalih. Fi kliem ieħor l-attur
qed jixli lill-imħarrek, fil-kwalita’ tiegħu premessa, li flgħażla li saret għall-mili tal-kariġi battala, saret
diskriminazzjoni u li dan il-fatt biss iqiegħed l-eżerċizzju ta’
l-għażla fil-parametri tas-setgħa ta’ din il-Qorti li tistħarrġu
indipendentement mill-jedd li għandha l-Universita’ li
twettaq politika (policy) ta’ ingaġġ ta’ persuni ta’ anqas
minn ċerta eta’;
Illi wara li l-Qorti ħasbet fit-tul dwar il-pożizzjonijiet
rispettivi meħuda mill-partijiet, qegħda tifhem illi l-azzjoni
attriċi hija mibnija fuq akkuża illi fil-konfront tiegħu u lil
hinn mill-kwalifiki l-oħrajn kollha illi wera li għandu, limħarrek nomine qies kriterju (l-eta’ ta’ l-applikant) li ma
kienx formalment imsemmi fis-sejħa għall-applikazzjonijiet
u li jidher li fattwalment kien determinanti fl-esklużjoni ta’ lattur mill-għoti tal-ħatra li għaliha kien applika. L-att taċĊitazzjoni jidher ċar li jtenni li l-ilment tal-attur hu li sar
ċaqlieq fir-regoli tal-għażla wara li kien inbeda l-proċess
tal-għażla, u għalhekk, sar abbuż ta’ setgħa għal għanijiet
mhux xierqa. Meqjusa f’din il-perspettiva, l-azzjoni attriċi
ma tinbidlix f’eżerċizzju li bih il-Qorti tissostitwixxi ddiskrezzjoni tal-Universita’ b’tagħha, imma eżerċizzju ta’
jekk il-proċess tal-għażla kienx wieħed immexxi b’ħarsien
tal-liġi;
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Illi l-imħarrek nomine jiċħad bil-qawwa kollha li l-fattur ta’ leta’ kien wieħed mill-konsiderazzjonijiet meħuda mill-Bord
ta’ l-Għażla fid-determinazzjoni tiegħu għall-għażla talkandidat adattat. Dan huwa fatt li jrid jiġi stabilit mill-ġbir
tal-provi. Il-Qorti trid tagħmilha ċara li meta qegħda tqis
jekk għandhiex is-setgħa li tistħarreġ l-ilment ta’ l-attur,
hija qegħda tistrieħ biss fuq dak li jirriżulta mill-att taċċitazzjoni u kif ikunu ġew imfassla l-parametri tal-vertenza.
Jekk mill-mod kif tkun imfassla ċ-ċitazzjoni l-Qorti ssib li lkwistjoni taqa’ taħt is-setgħat tagħha, ma tistax twarrab irresponsabbilta’ li teżerċita s-setgħat tagħha. Lanqas ma
jkun ifisser li dak li ġie allegat mill-attur jitqies diga’ pruvat
jew dak kontestat mill-imħarrek meqjus miċħud. Jekk ilQorti tgħid li għandha s-setgħa tisma’ jew tistħarreġ
għamil amministrattiv, xorta jaqa’ fuq l-attur li jipprova dak
li qed jallega;
Illi, b’żieda ma’ dan, is-sentenza li għaliha jagħmel
riferenza l-imħarrek6 nomine ma tgħidx li fi kwestjoni bħal
din il-Qrati m’għandhomx ġurisdizjoni, imma li l-Qrati
għandhom iqisu sewwa qabel jiddeċiedu li jindaħlu filkwestjoni. Biex il-Qrati jagħmlu dan, bilfors iridu jaraw
x’inhi l-kwestjoni u jekk, bin-nuqqas ta’ eżerċizzju tassetgħa ta’ stħarriġ tkunx sejra sseħħ xi inġustizzja;
Illi meħuda strettament f’dan id-dawl ta’ tifsir u bla ma lQorti qegħda tippronunċja ruħha b’xi mod dwar ilfondatezza fil-mertu ta’ xilja bħal din, hija tasal biex tqis li
l-ilment ta’ l-attur jagħtiha s-setgħa li tistħarreġ il-proċess
ta’ l-għażla.
Huwa minnu li Qorti m’għandhiex
tissostitwixxi d-diskrezzjoni ta’ awtorita’ bid-diskrezzjoni
tagħha, imma għandha d-dmir illi tistħarreġ jekk dik iddiskrezzjoni tkunx marret lil hinn mis-setgħat mogħtija lil
dik l-awtorita’ bil-liġi, kif maħsub fl-artikolu 469A(1)(b) talKap 12. F’dan ir-rigward u sa’ dawn il-limiti l-Qrati
ordinarji għandhom mhux biss is-setgħa imma ukoll iddmir li jistħarrġu jekk mitluba jagħmlu dan;
Illi għalhekk din il-Qorti ssib li prima facie l-ilment ta’ l-attur
iqanqal kwestjoni li din il-Qorti ma tkunx tagħmel sew li
6

Regina vs Chancellor Oxford University (ex p. Galligan) (2001)
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tinjora, u għalhekk it-tieni eċċezzjoni ta’ l-imħarrek nomine
wkoll ma hijiex tintlaqa’;
Għal dawn ir-ragunijiet il-Qorti qed tiddeċiedi billi tiċħad ittieni u t-tielet eċċezzjonijiet tal-imħarrek nomine u tordna
illi l-kawża tissokta bis-smiegħ tal-provi fil-mertu. Lispejjeż ta’ din is-sentenza għandhom jiġu determinati
mas-sentenza finali.

---------------------------------TMIEM---------------------------------
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