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Citazzjoni Numru. 880/2014

Tabib Dottor Jeffrey DALLI

vs
KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU; Ministru għallEnerġija u Saħħa; Suprintendent tas-Saħħa Pubblika; Direttur (Prattiki
tar-Riżorsi Umani (Saħħa) għas-Segretarju Permanenti għall-Ministeru
għall-Enerġija u Saħħa; Direttur (Immaniġġar tar-Riżorsi Umani) għasSegretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali
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Rat ir-Rikors Maħluf imressaq fit-8 ta’ Ottubru, 2014, li bih u għarraġunijiet hemm imfissra, l-attur talab li din il-Qorti (a) issib li l-ħatra
magħmula mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ta’ “Higher
Specialist Trainee” fl-ispeċjalita’ tal-kirurġija plastika wara s-sejħa għal
applikazzjonijiet magħmula fil-Gażżetta tal-Gvern numru 19147 tal-4 ta’
Ottubru, 2013, ma tiswiex u saret lil hinn mis-setgħat mogħtija mil-liġi
(“ultra vires”) għaliex imsejsa fuq kriterji mhux mistħoqqa u bi ksur tal-liġi;
(b) issib li fl-għażla li l-Kummissjoni mħarrka għamlet għal “Higher
Specialist Trainee Plastic Surgery” fid-Dipartiment tal-Kirurġija fl-Isptar
Mater Dei, ma messhiex tat marki lil dawk li applikaw għal kwalifiki li
kienu mitluba minn kull min seta’ japplika, iżda messha tat marki għaddifferenzi fl-istatus akkademiku tal-kandidati u dan a tenur tal-Public
Administration Act u tal-Public Service Management Code; (ċ) issib li
huwa kien l-aktar kandidat kwalifikat minn fost dawk kollha li wieġbu
għas-sejħa fuq imsemmija, u dan bis-saħħa tal-fatt li huwa għandu
kwalifika b’Masters Degree b’distinzjoni mill-Universita’ ta’ Edinburgu, firRenju Unit, b’riċerka fil-kirurġija plastika minbarra li kellu esperjenza
medika f’dak il-qasam wisq aktar milli kellhom il-kandidati l-oħrajn; (d)
tħassar u tikkanċella r-riżultat ippubblikat mill-Kummissjoni mħarrka fit-12
ta’ Diċembru, 2013, dwar il-ħatriet ta’ “Higher Specialist Trainee Plastic
Surgery” wara s-sejħa pubblika fuq imsemmija u dan ladarba l-għażla
ma kenitx imsejsa fuq kriterji mistħoqqa, kienet abbużiva, kontra l-liġi u
bi ksur tal-prinċipji ta’ ġustizzja naturali; (e) issib lill-imħarrkin, jew lil min
minnhom, responsabbli għad-danni kollha li huwa ġarrab, konsistenti
f’telf ta’ paga, emolumenti, bonus u drittijiet oħra, stabiliti fis-sejħa għallapplikazzjonijiet tal-4 ta’ Ottubru, 2013, u dan b’seħħ minn dakinhar li
nħatru l-kandidati l-oħrajn fid-19 ta’ Frar, 2014, sal-jum tal-effettiv impieg
tiegħu bħala “Higher Specialist Trainee” bl-ispeċjalita’ fil-qasam talkirurġija plastika; (f) tillikwida d-danni hekk imġarrba minnu, jekk meħtieġ
billi tqabbad periti għal dan il-għan; u (ġ) tikkundanna lill-imħarrkin biex
iħallsuh id-danni hekk likwidati. Talab ukoll l-ispejjeż u żamm sħaħ iljedd tiegħu għal kull azzjoni oħra lilu spettanti skond il-liġi;
Rat id-degriet tagħha tat-13 ta’ Ottubru, 2014, li bih ordnat in-notifika lillimħarrkin u tat direttivi lill-attur dwar it-tressiq tal-provi min-naħa tiegħu;
Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa mill-Ministru u mid-Diretturi mħarrkin loħrajn fis-6 ta’ Novembru, 2014, li biha laqgħu għall-azzjoni attriċi billi,
b’mod preliminari, (i) qalu li l-ebda wieħed minnhom ma huwa lkontradittur leġittimu tal-istess azzjoni billi ħadd minnhom ma kellu
x’jaqsam mal-proċess tal-għażla mertu tal-kawża, liema proċess tmexxa
mill-Kummissjoni mħarrka; (ii) li l-kariġa ta’ “Direttur Ġenerali Saħħa
Pubblika” ma teżistix; (iii) li l-attur naqas jindika l-bażi tal-azzjoni tiegħu
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billi l-uniku artikolu li jsemmi (l-artikolu 21 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni
Pubblika) għadu ma daħalx fis-seħħ. Laqgħu wkoll b’eċċezzjonijiet filmertu;
Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa mill-Kummissjoni dwar is-Servizz
Pubbliku fis-7 ta’ Novembru, 2014, li biha u għar-raġunijiet hemm
imfissra, laqgħet għall-azzjoni attriċi billi, b’mod preliminari (i) qalet li lazzjoni attriċi waqgħet għaliex tressqet wara ż-żmien maħsub fl-artikolu
469A(3) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta; (ii) qalet li l-Qorti ma
jmisshiex tilqa’ t-talbiet tal-attur għaliex ma humiex mistħoqqa fil-fatt u
fid-dritt għaliex bħala Kummissjoni hija mxiet b’mod ekwu u fil-qies tassetgħat mogħtijin lilha mil-liġi u għalhekk l-egħmil tagħha mhux suġġett
għal stħarriġ minn din il-Qorti għall-finijiet tal-artikolu 115 talKostituzzjoni. Laqgħet ukoll b’eċċezzjonijiet fil-mertu;
Rat id-degriet tagħha tal-10 ta’ Diċembru, 20141, li bih ordnat li qabel kull
ħaġ’oħra tkun trattata l-ewwel eċċezzjoni tal-Kummissjoni mħarrka dwar
jekk l-azzjoni attriċi nfetħitx fiż-żmien li trid il-liġi. Wara li l-għaref
difensur tal-attur fisser ukoll in-natura tal-azzjoni attriċi, l-imħarrkin loħrajn iddikjaraw li t-tielet eċċezzjoni preliminari tagħhom kellha
tinftiehem ukoll bħala waħda fejn l-azzjoni attriċi qiegħda titqies li nfetħet
wara ż-żmien mogħti mil-liġi;
Semgħet ix-xhieda mressqa mill-imħarrkin dwar l-imsemmija eċċezzjoni
preliminari;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Semgħet it-trattazzjoni
eċċezzjoni;

tal-avukati

tal-partijiet

dwar

l-imsemmija

Rat id-degriet tagħha tat-3 ta’ Marzu, 2015, li bih ħalliet il-kawża għallum għas-sentenza dwar l-imsemmija eċċezzjoni preliminari;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni ta’ stħarriġ ġudizzjarju. L-attur huwa tabib kwalifikat bi
speċjaliżżazzjoni fil-qasam tal-kirurġija plastika. Huwa kien wieġeb għal
sejħa pubblika dwar ħatra fil-qasam tal-kirurġija plastika fis-servizz
1

Paġ. 48 tal-proċess
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pubbliku imma ma ntgħażilx. Huwa jgħid li l-għażla ma twettqitx sewwa
għaliex ma tteħidx qies tal-kwalifiki tiegħu u tal-esperjenza ogħla li huwa
kellu fuq dawk li ntgħażlu. Irid li l-Qorti ssib li l-proċess tal-għażla
jitħassar u li ssib ukoll li kien hu li kien jistħoqqlu jintgħażel. Qiegħed
jitlob ukoll il-likwidazzjoni u l-ħlas tad-danni;
Illi fost l-eċċezzjonijiet preliminari li tressqu mill-imħarrkin, hemm dik li
tgħid li l-attur dam wisq ma fetaħ il-kawża u ma ħarisx iż-żmien li trid illiġi biex jitlob ir-rimedji li huwa qiegħed jitlob f’din l-azzjoni tiegħu;
Illi din is-sentenza qiegħda tingħata fuq din l-eċċezzjoni preliminari;
Illi l-fatti rilevanti li joħorġu mill-atti juru li f’Ottubru tal-2013 saret sejħa
pubblika mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Ministeru għall-Familja u
Solidarjeta’ Soċjali għall-mili ta’ postijiet ta’ “Higher Specialist Trainees”
f’bosta oqsma u speċjaliżżazzjonijiet, fosthom dik tal-kirurġija plastika.
Din is-sejħa dehret fil-ħarġa tal-Gażżetta tal-Gvern tal-4 ta’ Ottubru,
20132;
Illi l-attur huwa tabib mediku li speċjaliżża fil-qasam tal-kirurġija plastika
u jħaddan kwalifiki akkademiċi miksuba kemm f’Malta u kif ukoll minn
barra minn Malta;
Illi għas-sejħa pubblika fuq imsemmija kienu erbgħa (4) t-tobba li ressqu
l-applikazzjoni fil-qasam tal-kirurġija plastika, magħdud l-attur. L-erba’
applikanti ressqu d-dokumenti mitluba u lkoll qagħdu għal intervista;
Illi fit-12 ta’ Diċembru, 2013, il-Kummissjoni mħarrka (aktar ’il quddiem
imsejħa “il-KSP”) ħarġet ir-riżultat. Dwar il-qasam tal-kirurġija plastika, lattur ma kienx fost il-magħżulin;
Illi dakinhar stess, l-attur ressaq petizzjoni ta’ appell quddiem il-KSP kif
jitolbu r-regolamenti, u li fiha semma r-raġunijiet għaliex qies li l-għażla
dwar il-ħatra fil-qasam tal-kirurġija plastika ma saritx sewwa3;
Illi fis-16 ta’ Jannar, 20144, il-KSP bagħtet twieġeb lill-attur dwar ilment li
huwa ressaq dakinhar stess5 li, minkejja li kien ressaq il-petizzjoni kontra
r-riżultat tal-għażla, kienu ngħataw il-ħatriet lill-konkorrenti l-oħrajn
magħżula;
2

Dok “A”, f’paġġ. 7 sa 13 tal-proċess
Dok “B”, f’paġġ. 14 – 5 tal-proċess
Dokti “PSC001” u “CS2”, f’paġġ. 42 u 51 tal-proċess
5
Dok “CS1”, f’paġ. 50 tal-proċess
3
4
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Illi b’ittra li ġġib id-data tal-10 ta’ Frar, 20146 (btala pubblika), il-KSP
bagħtet tgħarraf lill-attur li, għar-raġunijiet hemm imfissrin lilu, ma kenitx
tqis li kien hemm raġunijiet tajbin biżżejjed biex tħassar ir-riżultat u tatu
ħamest (5) ijiem tax-xogħol minn dakinhar biex, jekk jidhirlu li kien hemm
xi fatti materjali li setgħu jolqtu l-ilmenti tiegħu, kellu jibgħathomlha
għaliex fin-nuqqas ir-riżultat kien jibqa’ kif inhu. Jidher li l-attur wieġeb
fit-13 ta’ Frar, 2014;
Illi fit-28 ta’ Frar, 20147, il-KSP għarrfet lis-Segretarju Permanenti fi ħdan
il-Ministeru tas-Saħħa li kienet approvat l-għażla ta’ tnejn minn fost ilkonkorrenti għall-mili tal-ħatra ta’ trainees fil-qasam tal-kirurġija plastika
b’seħħ minn dakinhar. L-attur madankollu kien ingħażel bħala “specialist
trainee” fil-qasam tal-kirurġija in ġenerali u ngħata l-ħatra f’Marzu tal2014 u aċċettaha8;
Illi fil-bidu ta’ Marzu9, l-attur qabbad avukat biex jikteb f’ismu lill-KSP biex
jilminta magħha li, minkejja li l-istess Kummissjoni ma kenitx għadha
qatgħetha dwar il-petizzjoni tiegħu, kienet awtoriżżat il-ħatra li huwa kien
applika għaliha;
Illi b’ittra li ġġib id-data tad-9 ta’ April, 201410, il-KSP bagħtet tgħarraf lillattur li ma kienet sabet xejn ġdid mir-rappreżentazzjonijiet imressqa
minnu fit-13 ta’ Frar, 2014, li jwassluha biex tibdel id-deċiżjoni tagħha tal10 ta’ Frar u għarrfitu li għalhekk ma kellhiex għalfejn tirrevedi r-riżultat
maħruġ u li kienet tqis li l-każ tiegħu ngħalaq;
Illi fit-18 ta’ Settembru, 201411, l-attur ressaq protest ġudizzjarju kontra limħarrkin li fih u għar-raġunijiet hemm imfissra talabhom iħassru l-għażla
magħmula w jersqu għal-likwidazzjoni u l-ħlas tad-danni li ġarrab
minħabba li ma ntgħażilx;
Illi l-attur fetaħ il-kawża fit-8 ta’ Ottubru, 2014;
Illi għal dak li jirrigwarda l-konsiderazzjonijiet ta’ dritt marbuta maleċċezzjoni taħt eżami jibda biex jingħad li għalkemm ma jissemma
mkien espressament fir-Rikors Maħluf, l-azzjoni mnedija mill-attur hija
dik ta’ stħarriġ ġudizzjarju. Għalkemm l-għaref difensur tal-attur fisser listess azzjoni bħala “waħda ġenerali”12, ma hemm l-ebda dubju li l6

Dok “PSC002”, f’paġġ. 43 – 5 tal-proċess
Dok “PSC003”, f’paġ. 46 tal-proċess
Xhieda ta’ Maureen Mahoney 3.3.2015, f’paġġ. 61 – 2 tal-proċess
9
Dok “CS3”, f’paġġ. 52 – 3 tal-proċess
10
Dok “Ċ”, f’paġġ. 16 – 7 tal-proċess
11
Dok “D”, f’paġġ. 19 sa 22 tal-proċess
12
Verbal f’paġ. 48 tal-proċess
7
8
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azzjoni attriċi hija mressqa fis-sura ta’ azzjoni maħsuba fl-artikolu 469A
tal-Kodiċi tal-Organiżżazzjoni u Proċedura Ċivili13. Dan joħroġ ukoll millkliem u frażijiet imxerrda ’l hawn u ’l hinn mar-Rikors Maħluf, u kif ukoll
mir-rejazzjoni immedjata tal-imħarrkin l-oħrajn meta saret l-istess tifsira
f’isem l-attur waqt l-ewwel smigħ;
Illi l-imsemmija eċċezzjoni preliminari timxi fuq dak li jgħid l-artikolu
469A(3) tal-Kodiċi tal-Organiżżazzjoni u Proċedura Ċivili, u jiġifieri li
kawża biex twaqqa’ egħmil amministrattiv taħt il-paragrafu (b) tassubartikolu (1) tal-imsemmi artikolu għandha ssir fi żmien sitt xhur minn
meta min ikollu interess isir jaf jew sata’ sar jaf, skond liema jiġi l-ewwel,
b’dak l-egħmil amministattiv;
Illi biex din l-eċċezzjoni tasal li tkun mistħarrġa, irid jirriżulta wkoll li lazzjoni li fiha titqajjem dik l-eċċezzjoni tkun waħda ta’ stħarriġ ġudizzjarju
taħt l-imsemmi artikolu 469A. Kif ingħad qabel, huwa minnu li l-imsemmi
artikolu ma jissemma mkien u qatt fir-Rikors Maħluf. Madankollu, jekk
wieħed jifli sewwa t-talbiet (u l-premessi li jintrabtu magħhom) wieħed
ma jistax ma jqisx li l-għan ewlieni tal-azzjoni attriċi huwa dak li jħassar
deċiżjoni u l-proċess tal-għażla tal-ħatriet li ntalbu fis-sejħa pubblika;
Illi meta wieħed jara x’tifhem il-liġi bil-kliem “egħmil amministrattiv” għallfinijiet tal-azzjoni ta’ stħarriġ ġudizzjarju, wieħed isib li din tgħodd fiha “lħruġ ta’ kull ordni, liċenza, permess, warrant, deċiżjoni jew rifjut għal
talba ta’ xi persuna li jsir minn awtorita’ pubblika...”. Fil-kawża li l-Qorti
għandha quddiemha, ħareġ li l-attur irid li titħassar id-deċiżjoni (meħuda
mill-KSP) li biha nħareġ ir-riżultat tal-bord tal-għażla tal-ħatra ta’
“specialist trainee” fil-qasam tal-kirurġija plastika. Mill-provi dokumentali
li tressqu, joħroġ li l-attur talab lill-KSP biex treġġa’ lura dik id-deċiżjoni.
Meta ressaq atti ġudizzjarji kontra l-imħarrkin hu talabhom biex ireġġgħu
lura dik id-deċiżjoni u jagħmlu tajjeb għad-danni li ġarrab minħabba dik
id-deċiżjoni;
Illi minn dawn il-kostatazzjonijiet u fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet kollha,
l-Qorti tasal għall-fehma li l-azzjoni attriċi hija tabilħaqq waħda ta’
stħarriġ ġudizzjarju bil-ħsieb li twaqqa’ dik id-deċiżjoni amministrattiva;
Illi għal dak li jirrigwarda azzjoni ta’ stħarriġ ġudizzjarju, il-liġi hija ċara
ħafna li tgħid li ż-żmien imsemmi fl-artikolu 469A(3) tal-Kap 12 jgħodd
biss għal meta kawża ta’ stħarriġ ġudizzjarju issir biex twaqqa’ egħmil
amministrattiv taħt xi waħda mill-kawżali maħsuba fl-artikolu 469A(1)(b).
13

Ara App. Ċiv. 31.5.2013 fil-kawża fl-ismijiet Karmenu Mifsud vs Awtorita’ dwar it-Trasport ta’ Malta
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Dak iż-żmien ma jgħoddx meta l-kawża tkun mibnija fuq l-artikolu
469A(1)(a). Fil-każ tal-lum, azzjoni attriċi taqa’ taħt id-dispożizzjonijiet
tas-sub-artikolu (1)(b), u b’żieda ma’ dan, li din l-azzjoni tressqet għaliex
ittieħdet deċiżjoni amministrattiva li minnha l-attur iħossu aggravat;
Illi l-imħarrkin qegħdin jgħidu li l-attur naqas li jiftaħ il-kawża fl-imsemmi
terminu minkejja li kien ilu minn Frar tal-2014 jaf bid-deċiżjoni meħuda
saħansitra dwar il-petizzjoni li huwa kien ressaq fit-12 ta’ Diċembru tal2013. Iżidu jgħidu wkoll li kull dubju dwar dak l-għarfien jgħib meta
wieħed iqis dak li jingħad fil-protest ġudizzjarju mressaq minnu
f’Settembru tal-2014 li fih l-attur jagħraf li d-deċiżjoni tal-KSP dwar ilpetizzjoni tiegħu ttieħdet fi Frar. Itemmu jgħidu li l-ittra tad-9 ta’ April,
2014 (li fuqha jistrieħ l-attur bħala l-waqt tat-tluq taż-żmien tas-sitt (6)
xhur mogħti lilu mil-liġi) ma kenitx id-data tad-deċiżjoni, imma biss ittra li
kienet tgħarrfu li ma ngħatawlhiex raġunijiet biex tibdel deċiżjoni li hija
kienet ħadet xhur qabel u li ma kien hemm xejn aktar xi żżid;
Illi, min-naħa tiegħu, l-attur jisħaq li sad-9 ta’ April, 2014, il-kwestjoni
mqajma fil-petizzjoni tiegħu kienet għadha ma ngħalqitx. Huwa jgħid li,
ladarba fid-deċiżjoni nnifisha tal-10 ta’ Frar, 2014 kien ingħata l-fakulta’ li
jressaq “fatti materjali” li setgħu jolqtu l-każ tiegħu, dan kien ifisser li jekk
huwa nqeda b’dik l-istedina dan kien ifisser li l-KSP kienet għadha
miftuħa biex terġa’ taħsibha dwar id-deċiżjoni meħuda u għalhekk il-każ
ikun għadu ma nqatax għal kollox;
Illi huwa llum il-ġurnata stabilit, li ż-żmien ta’ sitt xhur imsemmi fl-artikolu
469A(3) tal-Kap 12 huwa wieħed ta’ dekadenza14. Dan ifisser li tali
terminu ma jiġix interrott jew sospiż bħalma jiġri fil-każ ta’ terminu ta’
preskrizzjoni. Fi kliem ieħor, l-atti ġudizzjarji li normalment jitqiesu bħala
tajbin biex jinterrompu ż-żmien preskrittiv, jew il-fatt li jkunu għaddejjin
diskussjonijiet bejn il-partijiet wara li jkun sar l-egħmil amministrattiv ma
jservu xejn biex iżommu l-mogħdija tas-sitt xhur li ssemmi l-liġi.
Għalhekk il-protest ġudizzjarju li l-attur bagħat fit-18 ta’ Settembru, 2014,
ma setax iħassar iż-żmien li kien laħaq għadda;
Illi l-liġi ma ssemmi xejn dwar il-mod li bih parti mġarrba minn egħmil
amministrattiv issir taf b’dak l-egħmil li jkun. Il-liġi ma tgħidx li ż-żmien
jibda għaddej minn meta l-parti interessata tirċievi tagħrif formali jew
uffiċjali miktub dwar id-deċiżjoni15: tgħid biss li ż-żmien ta’ sitt xhur jibda
14

Ara fost l-oħrajn, P.A. RCP 2.2.2000 fil-kawża fl-ismijiet Gerard Żammit vs Awtorita’ tal-Ippjanar et (mhix pubblikata) ;
P.A. RCP 5.4.2001 (in parte) fil-kawża fl-ismijiet David Crisp vs Korporazzjoni Telemalta (mhix pubblikata) ; u App. Ċiv.
31.5.2002 fil-kawża fl-ismijiet Zamboni et noe vs Direttur tal-Kuntratti et (Kollez. Vol : LXXXVI.ii.313)
15
Ara P.A. GV 27.6.2003 fil-kawża fl-ismijiet Dennis Tanti vs Ministru għall-Iżvilupp Soċjali et
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jgħaddi minn dak inhar li l-parti ssir taf jew messha ssir taf b’dak legħmil, liema data tiġi l-ewwel;
Illi l-Qorti tqis li wieħed imissu jagħraf bejn każ fejn persuna tkun
mgħarrfa b’deċiżjoni finali meħuda mit-tmexxija pubblika dwar xi talba
tagħha u każ fejn dik il-persuna, għalkemm mgħarrfa b’deċiżjoni bħal
dik, titlob lill-awtorita’ li tkun li terġa’ taħsibha jew tirrikunsidraha. F’każ
bħal dan, il-Qorti tqis li d-deċiżjoni meħuda tkun waħda tabilħaqq
aħħarija u dak li jkun għandu jieħu r-rimedju tal-istħarriġ minnufih u mhux
joqgħod kull tant żmien jitlob ir-reviżjoni bil-għan li jibqa’ jgħid li l-proċess
għadu miftuħ. Wieħed għandu jżomm quddiem għajnejh li l-artikolu
469A innifsu (fis-sub-inċiż (2) tiegħu) jagħmilha ċara li, f’każ ta’ nuqqas
ta’ tweġiba min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika għal xi talba, iżżmien jitqies li jibda għaddej b’seħħ minn xahrejn (jew żmien ieħor
espressament mitlub minn xi liġi) minn meta ssir it-talba min-naħa taċċittadin. Dan biex juri kemm il-liġi nnifisha, f’azzjoni bħal din, tfittex li żżminijiet għat-teħid tar-rimedju għad-deċiżjoni ma jibqgħux jiġġebbdu
b’mod artifiċjali. Fil-każ li l-Qorti għandha quddiemha, ma jidhrilhiex li ċċirkostanzi juru ħaġa bħal din u dan tgħidu għal aktar minn raġuni
waħda;
Illi, fl-ewwel lok, kienet il-KSP nnifisha li meta ħarġet bid-deċiżjoni tagħha
tal-10 ta’ Frar 2014 dwar il-petizzjoni mressqa mill-attur f’Diċembru ta’
qabel, stiednet lill-attur biex jekk jidhirlu li kien hemm xi ċirkostanzi
fattwali materjali “which might warrant a change in the Commission’s
conclusions”16 kellu jressaqhom. Mhux hekk biss, imma tatu żmien qasir
ta’ ħamest ijiem tax-xogħol biex jagħmel dan. L-attur jidher li nqeda
b’dik l-istedina fi żmien tlitt ijiem. Minn kliem l-istedina nnifisha, il-Qorti
tara li l-KSP kienet qiegħda tagħmilha ċara li d-deċiżjoni meħuda minnha
setgħet, jekk ikun il-każ, tinbidel. Il-Qorti ma tixtieqx temmen li l-KSP
kienet sejra tagħmel stedina bħal dik bil-għan li tgħaddi lill-attur biżżmien jew biex taljenah milli jieħu l-passi meħtieġa għat-teħid tar-rimedju
tiegħu. Lanqas ma tkun ħaġa ta’ tmexxija xierqa tal-amministrazzjoni
pubblika li kieku kellu jsir hekk: għall-kuntrarju, għaliex il-Qorti temmen li
l-KSP riedet timxi bl-ogħla livell ta’ bona fidi, tat lill-attur opportunita’ oħra
biex, jekk tabilħaqq kellu, jġib ’il quddiem provi materjali ġodda li setgħu
jbiddlulha fehemitha. Wara kollox, ħareġ mill-provi li din hija l-prassi li lKSP issegwi f’każijiet bħal dawn17;
Illi fit-tieni lok, meta l-KSP ħarġet l-approvazzjoni tagħha għall-ħatra tażżewġ kandidati fit-28 ta’ Frar, 2014, l-attur ma kienx fost il-magħżula u
16
17

Ara Dok “PSC002”, f’paġ. 44 tal-proċess
Xhieda ta’ Dr Christine Schembri 3.3.2015, f’paġ. 57 tal-proċess
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għalhekk ma kienx mgħarraf b’dik id-deċiżjoni. Tqum xi ftit tal-kwestjoni
minħabba l-fatt li mix-xhieda ħareġ li sat-3 ta’ Marzu, 2014, kien offert u
hu aċċetta l-ħatra ta’ “specialist trainee” fil-qasam tal-kirurġija ġenerali.
Iżda l-Qorti ma hijiex għal kollox konvinta li l-aċċettazzjoni min-naħa talattur ta’ dik il-ħatra kienet tfisser ir-rinunzja tiegħu għall-ilment li kien
ressaq li ma kienx intgħażel bħala “trainee” fil-qasam tal-kirurġija
plastika. F’kull każ, biex rinunzja tkun tgħodd, trid tkun waħda espressa
u dan ma ġarax. Mhux hekk biss, imma, ftit jiem wara li huwa ngħata lħatra fil-kirurġija ġenerali, kien qabbad avukat biex juri li kien għadu
jistenna deċiżjoni dwar l-ilment oriġinali tiegħu;
Illi, fit-tielet lok, mill-istess xhieda mismugħa18 ħareġ li “d-deċiżjoni finali”
jew “l-aħħar deċiżjoni” tal-KSP ittieħdet fil-komunikazzjoni mibgħuta
minnha lill-attur fid-9 ta’ April, 2014. Jekk inhu hekk, allura ż-żmien utli
biex huwa jfittex ir-rimedju tiegħu beda għaddej minn dakinhar u mhux
qabel. Kien f’dak il-waqt li l-KSP qalet l-aħħar kelma dwar id-deċiżjoni
tagħha fuq l-ilment tal-attur. Il-fatt li l-aħħar kelma tenniet il-kelma u lfehma ta’ qabel ma jfissirx li sa dak il-ħin ma kenitx għadha miftuħa biex
tibdel dik il-fehma jew dik id-deċiżjoni. Kien f’dak il-waqt ukoll li l-attur
sar jaf x’kien ġara mill-ilment tiegħu u seta’ jara kif sejjer jirregola ruħu;
Illi għalhekk, minħabba li l-attur fetaħ il-kawża sewwasew ftit qabel ma
għaddew is-sitt xhur mogħtija lilu mil-liġi, l-Qorti ma ssibx li l-eċċezzjoni
preliminari hija mistħoqqa u mhijiex sejra tilqagħha;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi billi:
Tiċħad l-ewwel eċċezzjoni preliminari tal-Kummissjoni mħarrka u ttielet eċċezzjoni preliminari tal-imħarrkin l-oħrajn safejn din tirreferi
għat-tmexxija f’waqtha tal-azzjoni min-naħa tal-attur u ssib li l-azzjoni
attriċi tressqet fiż-żmien mogħti lilu mil-liġi;
Tordna li l-kawża tissokta bil-ġbir tal-provi u t-trattazzjoni fil-mertu, bla
ħsara għall-eċċezzjonijiet preliminari li għadhom mhux trattati; u
Tordna li l-imħarrkin iħallsu l-ispejjeż marbuta mal-eċċezzjoni mertu ta’
din is-sentenza.

18

Ibid. f’paġ. 58 tal-proċess
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