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Mario Gerada
Versus
Malta Drydocks
F’din il-kawża l-attur qiegħed jitlob illi jingħata
informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba f’eżamijiet għal
ħatra ogħla.
Il-premessi li fuqhom l-attur bena t-talba tiegħu u t-talba
nfisha huma miġjuba f’sentenza li ngħatat fis-27 ta’ Mejju
20031 dwar eċċezzjonijiet preliminari mressqa millkonvenuta. F’dik is-sentenza kienu miċħuda l-eċċezzjoni
ta’ nuqqas ta’ interess ġuridiku u l-eċċezzjoni dwar il-bażi
legali għall-azzjoni.
Il-konvenuta kienet ressqet ukoll l-eċċezzjoni illi “t-talba ta’
l-attur hija legalment infondata u għandha tiġi miċħuda”.
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Fis-sentenza tas-27 ta’ Mejju 2003 il-qorti kienet qalet illi lbażi legali ta’ l-azzjoni ta’ l-attur tinsab kemm fil-prinċipju
tal-bona fides kif ukoll fil-prinċipju ta’ l-actio ad
exhibendum. Ladarba nstab illi hemm bażi legali għallazzjoni, l-eċċezzjoni li tgħid illi “t-talba ta’ l-attur hija
legalment infondata” ma tistax tintlaqa’ u din l-eċċezzjoni
wkoll hija għalhekk miċħuda.
Ladarba l-attur għandu interess legali fir-rimedju minnu
mitlub, u għandu wkoll il-jedd, mibni fuq il-bażi legali ta’ lazzjoni, li jikseb dak li qiegħed jitlob, it-talba tiegħu
għandha tintlaqa’.
Il-qorti għalhekk taqta’ l-kawża billi tilqa’ t-talba ta’ l-attur u
tikkundanna lill-konvenuta sabiex, fi żmien xahar millum,
tagħtih kopja awtentika tar-result sheet tal-kandidati kollha
fl-eżamijiet ta’ Ottubru 1993/Jannar 1994, ta’ Settembru/
Novembru 1994, ta’ Jannar/Marzu 1995, u ta’ Frar/April
1996, u tagħtih ukoll tagħrif dwar il-marki li hu ngħata
minn kull eżaminatur f’kull wieħed mill-eżamijiet, kemm
miktub kif ukoll orali.
Għall-għanijiet ta’ l-art. 222 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni
u Proċedura Ċivili dwar l-esekuzzjoni tas-sentenza, il-qorti
tikkundanna lill-konvenuta tħallas penali ta’ ħamsin lira
(Lm50) kuljum għal kull jum ta’ dewmien fil-każ illi ma
timxix kif trid is-sentenza fiż-żmien li ngħatalha.
Il-konvenuta għandha tħallas l-ispejjeż kollha tal-kawża.
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