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Daħla

It-tnejn u tletin edizzjoni tal-Case Notes 
tista’ titqies bħala l-ewwel ħarġa f’diversi 
aspetti.  Għall-ewwel darba l-Case Notes qed 
jiġu ppublikati fl-istess żmien li ser joħroġ 
ir-Rapport Annwali tal-2012. Hi l-użanza, li 
r-Rapporti Annwali, kemm tagħna u kemm ta’ 
Ombudsmen oħra barranin, ikunu jinkludu 
fihom numru ta’ Case Notes li juru b’mod 
prattiku kif l-ilmenti jiġu investigati u kif id-
drittijiet taċ-ċittadini jiġu mħarsa. 

Dawn il-Case Notes jagħtu indikazzjoni dwar 
kif l-istituzzjoni tal-Ombudsman tgħin biex tassigura li l-amministrazzjoni 
pubblika tkun trasparenti u responsabbli.  Dawn juru fil-prattika kif 
l-Ombudsman, bħala awtorità kostituzzjonali, jagħti kontribut sabiex jassigura 
l-ħarsien tad-dritt fundamentali għal amministrazzjoni pubblika tajba li kull 
ċittadin għandu.

Aspett ieħor ġdid f’din l-edizzjoni hu, li għall-ewwel darba tinkludi ġabra ta’ 
uħud mill-każijiet investigati mill-Kummissarji l-ġodda; il-Kummissarju dwar 
l-Ambjent u Ippjanar u l-Kummissarju għas-Saħħa.  Dawn il-Kummissarji nħatru 
f’Awwissu ta’ din is-sena, għalhekk il-każijiet li qegħdin jiġu ippubblikati, huma 
biss firxa żgħira minn perjodu qasir ta’ erba’ xhur.  Madanakollu dan iż-żmien 
kien biżżejjed biex juri b’mod ċar kemm hu ta’ vantaġġ li jkollok Kummissarji 
li jiffokaw b’mod esklussiv fuq oqsma speċifiċi tal-amministrazzjoni pubblika. 
Kemm il-każijiet li ġew mistħarrġa u kif ukoll l-investigazzjonijiet li saru fuq 
inizjattiva tal-Kummissarji l-ġodda, f’dan il-perjodu qasir, juru l-benefiċċju li 
jkun hemm Kummissarji speċjalizzati.

Il-varjeta` kbira ta’ suġġetti msemmija f’dawn il-Case Notes hija prova tal-
mandat wiesa’ li jħaddnu l-Ombudsman Parlamentari u l-Kummissarji fil-
qadi ta’ dmirijiethom fejn isir awditjar tal-azzjonijiet amministrattivi tal-
amministrazzjoni pubblika fis-sens wiesa’ tagħha.
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Sar sforz sabiex dawn ir-rapporti fil-qosor ikunu kemm jista’ jkun reader friendly, 
fejn ser tingħata biss ħarsa tal-aktar kunsiderazzjonijiet relevanti li wasslu għal 
opinjoni finali.  Dawn ir-rapporti jistgħu jinqraw online fuq www.ombudsman.
org.mt.

Għall-ewwel darba l-Case Notes u ser jiġu ippubblikat ukoll bil-Malti.  Fil-fatt 
kienet din ir-raġuni għalfejn inħasset il-ħtieġa li jkun aħjar li l-Case Notes ikunu 
ippubblikati separatament mir-Rapport Annwali.

Nittama li t-tibdil fil-format jkun aktar konvenjenti u  jintlaqa’ tajjeb.  Aħna 
napprezzaw ir-reazzjoni tagħkom li tista’ tiggwidana fil-ħarġiet tal-Case Notes 
li ser isegwu.

  

        

Prim Imħallef Emeritus
Joseph Said Pullicino
Ombudsman Parlamentari

Nota

Dawn il-każijiet fil-qosor jagħta stampa tal-ilmenti li jiġu kkunsidrati mill-Ombudsman. L-għan 

tagħhom hu li jservu ta’ informazzjoni biex jintwerer il-prinċipji ġenerali u l-mod li bih l-Ombudsman 

jitratta kwistjonijiet partikolari. 

F’dawn ir-rapporti, it-terminu ‘hu/tiegħu’ mhux intenzjonat li jidentifika l-persuna li ressaq l-ilment 

kinitx mara jew raġel.  Dan il-kumment qiegħed isir sabiex titħares kemm jista’ jkun l-anonimita` 

ta’ min ressaq l-ilment.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru K0119
Entitajiet Pubbliċi Varji

Inkonvenjenza u telf ta’ negozju ikkawżati 
minħabba Ċentru Miftuħ 

għall-Immigranti fil-viċinanzi.
(immigranti – ċentri miftuħa)

 

L-ilment

Il-management ta’ kumpless li fih jinżammu tiġijiet u funzjonijiet oħra, li 
jinsab biswit Ċentru Miftuħ għall-immigranti lmenta mis-sitwazzjoni kaotika 
u diżastruża li tħalliet tinħoloq fl-inħawi u dan kawża ta’ amministrazzjoni 
ħażina minn diversi dipartimenti tal-Gvern, li ħallew din l-attivita` 
għaddejja.  B’konsegwenza ta’ hekk, il-kumpanija sofriet telf fin-negozju u 
finanzjarjament.

Il-persuna li ressaq l-ilment qatt ma ċaħad il-ħtieġa tal-ftuħ ta’ dan iċ-Ċentru jew  
il-ħtieġa tal-proċess involut sabiex dawn l-immigranti jiġu integrati fil-pajjiż u fis-
soċjeta`.    Lanqas qatt ma ġiet ikkontestata l-importanza li l-immigranti jitħallew 
joħorġu barra miċ-Ċentru, pass li kien kruċjali għall-integrazzjoni tagħhom.  
Minkejja dan hu sostna li l-applikazzjoni ta’ dawn il-prinċipji ma kellhomx isiru 
b’detriment għad-drittijiet ta’ ħaddieħor.  Hu tenna li tali attivitajiet kellhom 
isiru in konformita` mar-regoli u liġijiet li kienu applikabbli għall-kumplament 
tas-soċjeta` Maltija.  Hu argumenta li f’dan il-każ dan il-bilanċ ma kienx qiegħed 
jinżamm.

Il-persuna li ressaq l-ilment argumenta li ċ-Ċentru Miftuħ ma kienx kopert bil-
permessi meħtieġa tal-MEPA u li b’hekk allura ma kien sar l-ebda studju fuq 
l-impatt li dan l-iżvilupp kien ser jikkawża lill-ambjent ta’ madwaru (Environment 
Impact Assessment) u dan speċjalment f’dak li jirrigwarda t-traffiku fl-inħawi.  
Hu għamel xi proposti kif dawn l-effetti negattivi setgħu jitnaqqsu.

Il-persuna li ressaq l-ilment sostna li kienu dawn l-effetti negattivi li irrovinaw 
in-negozju tiegħu.
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L-investigazzjoni

Dan l-Uffiċċju żamm laqgħat ma’ diversi partijiet ikkonċernati fosthom il-Pulizija, 
uffiċjali tal-Kunsill Lokali, il-management taċ-Ċentru Miftuħ u mal-persuna li 
ressaq l-ilment.  Inkisbet ukoll informazzjoni mill-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA 
fir-rigward tal-irwol u r-responsabbiltajiet li kellha l-MEPA f’din il-kwistjoni.

Mill-investigazzjoni ħarġu dawn il-fatti:

a) It-triq in kwistjoni hi l-unika arterja li twassal għall-kumpless tal-persuna 
li ressaq l-ilment, liema kumpless għandu l-liċenzji kollha neċessarji sabiex fih 
jinżammu tiġijiet u funzjonijiet oħra li jospitaw diversi mijiet ta’ persuni.   Bil-lejl 
it-triq bilkemm tkun imdawwla.

b) Iċ-Ċentru Miftuħ hu villaġġ mimli tined li jakkomoda fih diversi mijiet 
ta’ immigranti u d-daħla tiegħu tagħti għal fuq din l-istess triq.   L-ambjent 
ma jilqgħekx – hu post mitluq li saħansitra jqajjem dubji kemm hu adekwat u 
abitabbli.

ċ) L-impatt negattiv li dan iċ-Ċentru kellu fuq in-negozju tal-persuna li 
ressaq l-ilment hu evidenti ħafna mhux biss minħabba l-atmosfera degradanti 
tal-madwar, iżda ukoll u iktar importanti, minħabba l-problema kbira tat-traffiku 
li tħalliet tiġi ġenerata viċin ħafna d-daħla tal-istess Ċentru.

d) B’riżultat tad-dritt għall-moviment ħieles mogħti lir-residenti taċ-
Ċentru Miftuħ għall-moviment ħieles u l-inkoraġġiment li dawn il-persuni jibdew 
jipprovdu l-ħtieġijiet bażiċi tagħhom huma stess bħala komunita`, fl-inħawi 
inħoloq ċertu livell ta’ attivita` kummerċjali sabiex ikunu jistgħu jiġu issodisfati 
dawn il-ħtiġijiet.  Dan wassal biex kuljum kienu jinġabru numru ta’ bejjiegħa 
(li sa matul l-investigazzjoni ta’ dan l-ilment uħud minnhom kienu liċenzjati u 
oħrajn le) f’ħinijiet differenti tal-ġurnata, b’mod speċjali tard wara nofsinhar 
u filgħaxija.  Ir-residenti taċ-Ċentru joħorġu fit-triq sabiex jixtru l-bżonnijiet 
tagħhom ta’ kuljum u jissoċjalizzaw.

e) It-triq in kwistjoni m’għandhiex bankina u l-attivita` kummerċjali ġieli 
tqarreb lejn id-daqs ta’ suq miftuħ, ħafna drabi mimli wisq, li jwassal sabiex 
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id-dħul f’din it-triq permezz ta’ vettura jsir diffiċli ħafna u perikoluż kemm għar-
residenti nfushom kif ukoll għas-sewwieqa.  Is-sitwazzjoni fix-xitwa tkun agħar 
minħabba li jidlam aktar kmieni.  Is-sitwazzjoni tkompli tiggrava meta jkun 
hemm xi attivita` fil-kumpless tal-persuna li ressaq l-ilment u dan minħabba 
l-ammont ta’ vetturi li jkunu jridu jidħlu fil-kumpless.

f) Minkejja d-diversi rapporti li l-persuna li ressaq l-ilment għamel, fejn 
indika li hu kien qed jitlef in-negozju u minkejja r-rondi li minn żmien għal żmien 
kienu jagħmlu l-Pulizija, dawn l-ispezzjonijiet ma solvewx il-problema li din 
l-attivita` kienet qed tiġġenera.

g) Il-persuna li ressaq l-ilment ipprovda evidenza tat-telf li hu kien qiegħed 
iġarrab fin-negozju tiegħu, li fosthom kien hemm it-telf ta’ kuntratt esklussiv 
li hu kellu ma’ kumpanija rinomata tal-catering li kienet taħdem fil-kumpless 
tal-persuna li ressaq l-ilment, liema kuntratt intemm minħabba li skont din il-
kumpanija, l-kumpless ‘is no longer in a fit condition for the use for which it 
has been let’.  Din il-kumpanija ikkonfermat li kellha prenotazzjonijiet li ġew 
ikkanċellati minħabba din il-problema u li saħansitra kien hemm mistednin 
li kienu intimidati u li kellhom idawwru lura d-dar fi triqithom lejn xi attivita` 
organizzata  f’dan il-post fil-post.   B’riżultat ta’ dan, in-negozju tal-persuna li 
ressaq l-ilment tista’ tgħid li kien waqaf għal kollox.

Kunsiderazzjonijiet

L-Ombudsman fehem il-kriżi mhux żgħira li kellu l-Gvern bil-problema tal-
immigranti irregolari li jkollhom bżonn akkomodazzjoni temporanja u  allura 
fehem il-ħtieġa ta’ Ċentru Miftuħ.  Fl-istess waqt, l-Ombudsman innota wkoll 
l-attitudni pożittiva tal-persuna li ressaq l-ilment lejn din l-istess ħtieġa ta’ 
Ċentru Miftuħ.  Il-persuna li ressaq l-ilment fil-fatt kien qiegħed biss jinsisti li 
l-attivitajiet ikkonċernati kellhom isiru bl-inqas inkonvenjent possibbli għal 
attivitajiet soċjali u kummerċjali oħra fl-inħawi.

Wara li stabbilixxa l-fatti li ikkonfermaw id-diffikulta` li kien għaddej minnha 
l-persuna li ressaq l-ilment,  partikolarment is-sitwazzjoni kaotika fl-inħawi li 
kienet qed tkun ukoll ta’ periklu għas-sewwieqa u għal persuni miexja fit-triq 
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apparti li irrovinat in-negozju tal-persuna li ressaq l-ilment, l-Ombudsman 
ikkunsidra li l-proposti li min ilmenta kien qajjem setgħu jitqiesu bħala soluzzjonijiet 
biex tittaffa l-problema.  Ġie ikkonfermat mal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA li 
ċ-Ċentru Miftuħ kellu bżonn, iżda ma kienx kopert bil-permessi relattivi tal-MEPA, 
u li b’riżultat ta’ hekk ma kien sar allura ebda studju fuq l-impatt ambjentali 
(Environmental Impact Assessment) inkluża evalwazzjoni tal-impatt fuq it-traffiku 
tal-madwar.  Studju Amjentali fuq l-impatt li żvilupp iħalli fuq l-ambjent ta’ 
madwaru joħloq kuxjenza fuq l-inkonvenjenzi li jistgħu jinħolqu b’attivita` bħal 
din u jservi biex jiġu indirizzati l-impatti negattivi permezz ta’ ħolqien ta’ miżuri 
apposta.  L-Ombudsman iżda ħass li dawn kienu materji li jaqgħu fil-kompetenza 
tal-MEPA u li għandhom allura jiġu indirizzati minnha.

Il-persuna li ressaq l-ilment għamel erba’ proposti kif is-sitwazzjoni tista’ titjieb.  
Dawn kienu jinkludu li:

1) tidjieq id-daħla taċ-Ċentru Miftuħ u li din titħalla biss għal użu 
amministrattiv;

2) tinfetaħ daħla żgħira oħra, lejn in-nofsinhar taċ-Ċentru, maġenb il-
container storage depot, sabiex isservi ta’ dħul u ħruġ komdu għar-
residenti;

3) jinstab post alternattiv fejn jistgħu jieqfu l-bejjiegħa; u

4) t-tlugħ ta’ hoarding madwar il-fence eżistenti biex titħares il-privatezza 
tar-residenti.

Filwaqt li l-Ombudsman jaqbel mal-ħtieġa ta’ ċertu ammont ta’ kummerċ fl-
inħawi in kwistjoni hu ikkunsidra li tali kummerċ kellu jkun regolat u dan billi; 
jiġi allokat lilu post addattat, il-bejjiegħa jkunu kollha liċenzjati, u jkun assigurat 
li jitħarsu r-regolamenti kollha applikabbli għal kull suq miftuħ ieħor.  Din kienet 
materja li kellha tkun ikkunsidrata mill-awtoritajiet kollha ikkonċernati fosthom 
il-MEPA, d-Dipartiment tal-Kummerċ u l-management taċ-Ċentru Miftuħ.

L-Ombudsman iżda esprima t-tħassib tiegħu rigward kull proposta li tista’ 
twassal għal restrizzjoni fuq l-immigranti fid-dħul u l-ħruġ tagħhom minn u lejn 
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iċ-Ċentru.  Hu qabel li l-bejjiegħa ma kellhomx jitħallew jarmaw ħdejn id-daħla 
prinċipali iżda minn naħa l-oħra ma qabilx li kellha tittella’ hoarding fl-inħawi.  
L-Ombudsman wera l-fehma li l-MEPA għandha, hi u tikkunsidra l-proposti 
mressqa mill-persuna li ressaq l-ilment, tikkonsulta u tieħu pariri professjonali 
mingħand l-OIWAS u l-management taċ-Ċentru Miftuħ.  Minħabba li dawn 
kienu kollha materji li kellhom jiġu ikkunsidrati fl-ewwel lok mill-MEPA, li kellha 
tassigura li ċ-Ċentru jkun kopert bil-permessi meħtieġa, l-Ombudsman ħass li 
fiċ-ċirkostanzi (għalissa) ma kellux jasal għal konklużjonijiet tiegħu fuq dawn il-
proposti.

Fid-dawl ta’ dawn il-fatti l-Ombudsman laqa’ l-ilment fir-rigward tal-attivita` 
kummerċjali kaotika li kienet qed titħalla ssir quddiem id-daħla prinċipali 
taċ-Ċentru Miftuħ, liema attivita` kellha bżonn li tiġi regolata u jiddawwlu 
aħjar l-inħawi involuti.  Iċ-Ċentru Miftuħ innifsu kellu wkoll jiġi kopert bil-
permessi neċessarji tal-MEPA.  In-nuqqas ta’ azzjoni minn naħa tal-awtoritajiet 
ikkonċernati li jikkontrollaw tajjeb din is-sitwazzjoni wassal lill-persuna li ressaq 
l-ilment biex isofri telf finanzjarju sostanzjali.

L-Ombudsman irrakkomanda lill-awtoritajiet kollha ikkonċernati, inkluża 
l-MEPA, sabiex jinvestigaw din is-sitwazzjoni u jfasslu pjan biex jindirizzaw din 
il-problema, u dan skont ma kien indikat minnu fir-rapport tiegħu.

Segwitu tal-każ

L-Ombudsman bagħat l-Opinjoni Finali tiegħu lill-persuna li ressaq l-ilment u 
lill-awtoritajiet ikkonċernati inklużi l-MEPA, il-Pulizija, il-Ministeru tal-Ġustizzja 
u l-Intern u l-Management taċ-Ċentru Miftuħ. 

L-ispezzjonijiet li minn żmien għal żmien baqgħu jagħmlu l-Pulizija ma rriżultaw 
fl-ebda titjib sinjifikanti.  Lanqas ma kienu implimentati r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Ombudsman mill-awtoritajiet ikkonċernati.  Kien irnexxielu biss li jikkonvinċi 
lill-MEPA biex tassigura li ssir l-applikazzjoni meħtieġa sabiex il-bini eżistenti 
jkun kopert bil-permessi neċessarji.  Dan pero` ma wassalx biex dan l-ilment 
jingħalaq. L-Ombudsman għalhekk ġab dan il-każ għall-attenzjoni tal-Prim 
Ministru fejn insista li n-nuqqas ta’ kontroll serju tas-sitwazzjoni u n-nuqqas 
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ta’ azzjoni effettiva mill-awtoritajiet responsabbli kienu qed jikkaġunaw danni 
finanzjarji kbar lill-persuna li ressaq l-ilment.  L-Ombudsman kompla billi qal 
li kemm il-darba l-amministrazzjoni ma kienetx f’pożizzjoni li tirrimedja din il-
problema fi żmien qasir li jippermetti lil din il-persuna jkompli jopera n-negozju 
tiegħu , allura hu ma kellu l-ebda għażla ħlief li jitlob lill-Gvern jikkunsidra li 
ċ-Ċentru Miftuħ immexxi mill-istess Gvern kien qiegħed jesproprja l-propjeta` 
tal-persuna li ressaq l-ilment u dan billi waqqalu l-valur tagħha.  Il-Gvern 
kellu wkoll jikkunsidra li ma kienx ġust li persuna waħedha ġġor il-piż b’mod 
sproporzjonat sabiex jitħarsu l-interessi tal-pajjiż u għalhekk din il-persuna 
kellha tkun ikkumpensata kif xieraq.  Waqt li kien qed jagħmel dan il-kumment 
l-Ombudsman irrefera għal każ analogu fejn persuna li kellha villa f’Dellimara 
kienet ġiet ikkumpensata, wara li l-Qorti hekk kienet ordnat, minħabba l-effetti 
negattivi li ċ-ċumnija tal-power station ħalliet fuq il-propjeta` tas-sid in kwistjoni.

L-Ombudsman, waqt li informa lill-Prim Ministru li l-unika triq li kien 
fadallu kienet li jirreferi l-każ lill-Kamra tar-Rappreżentanti, ikkonkluda billi 
irrakkomanda lill-Prim Ministru biex jappunta uffiċjal fl-Uffiċċju tiegħu sabiex 
jieħu ħsieb jikkordina l-miżuri kollha li kienu meħtieġa mid-diversi dipartimenti/
aġenziji involuti u dan  sabiex tkun tista’ tissolva din il-problema.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru L0237
Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja

Student li ngħata scholarship b’nuqqas ta’ qbil 
dwar l-allowance għall-ivjaġġar

(ħlasijiet addizjonali – STEPS scholarships)

L-ilment

Il-complainant, li kien ingħata scholarship biex isegwi kors full time li jwassal 
għal Dottorat taħt l-iskema STEPS (Strategic Educational Pathways Scholarship 
l-ewwel sejħa tal-2009), ilmenta li l-Bord tal-iskema kien iddeċieda li l-allowance 
addizzjonali għal vjaġġar stipulata fir-regolamenti tal-iskema ma ngħatawlux 
kollha tul it-tieni u t-tielet sena tal-istudji tiegħu, iżda ngħatawlu pro rata għaliex 
il-Bord iddeċieda li kien qatta biss ftit jiem imsiefer bħala parti mill-istudji tiegħu 
f’Universita` barra minn Malta.  Hu sostna li minkejja li kemm ir-regolamenti 
tal-ischolarship, kif ukoll il-kuntratt kienu jgħidu b’mod speċifiku u ċar x’kienu 
l-allowances li kien intitolat għalihom għas-safar, il-Bord tal-iskema interpreta 
l-provedimenti relattivi b’tali mod li ċaħdu parti minn dak li kien miftiehem.

Il-complainant insista li qabel ma ngħata l-ischolarship hu kien informa lill-istess Bord 
li l-Universita  ̀barranija fejn kien qed jistudja għad-Dottorat riditu jagħmel il-prattika 
professjonali f’Malta fit-tieni u t-tielet sena tal-istudji tiegħu u la darba l-Bord kien jaf 
b’din il-ħtieġa, hu għandu jingħata l-allowance addizzjonali sħiħa u mhux parti minnha.

Hu żied jgħid li f’dawn is-sentejn, hu vvjaġġa ta’ spiss sabiex isegwi l-parti mgħallma 
tal-programm, biex jagħmel preżentazzjonijiet u jirrelata mas-supervisor tiegħu 
fl-istess Universita` u seta’ jipprovdi evidenza li l-ispejjeż tiegħu kull sena kienu 
ferm akbar mill-ammont speċifikat fil-kuntratt u fir-regolamenti relattivi.

Fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni

Skont ir-regolamenti tal-ischolarship, l-istudenti kienu intitolati għall-ħlas lura tal-
miżati tat-tagħlim, għal għotja għall-manutenzjoni u allowances supplimentari kif ġej:
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a) spejjeż addizzjonali għal studji barra minn Malta sa massimu ta’ €2,500;

b) allowance għat-tfal (f’każ ta’ applikanti bit-tfal);

ċ) allowance għall-miżżewġin għall-valur ta €2,300 f’każ ta’ programmi 
barra minn Malta ta’ aktar minn sena li jwasslu għal Dottorat, sakemm is-
sieħeb jew sieħba kienu joqgħodu fl-istess indirizz f’Malta qabel siefru għall-
ischolarship u kienu jakkompanjaw lill-applikant barra minn Malta; u

d) suppliment tal-allowance addizzjonali ta’ valur ta’ €1,050 fis-sena għar-
residenti Għawdxin li segwew kors li jwassal għall-Masters jew Dottorat f’Malta.

Il-complainant insista li r-regolamenti tal-iskema jipprovdu għal allowance 
addizzjonali kull sena li tammonta għal €2,500 għall-applikanti li jistudjaw barra 
minn Malta mingħajr ma tillimita dan il-ħlas għall-istudenti li attwalment huma 
residenti barra minn Malta u li l-klawsola li jsir ħlas pro rata tal-istess allowance 
iddaħlet f’sejħiet għall-applikazzjonijiet sussegwenti u ma kinitx inkluża fil-
kuntratt li ffirma fl-2009.

Il-provediment li japplika jgħid kif ġej:

“13.6.1: Scholars studying abroad:

For Scholars selected by the STEPS Board and who are following full-time 
studies outside Malta in a foreign University or Higher Education Institution, an 
additional allowance of Euro 2,500 per annum shall be given to cover additional 
costs related to studying abroad.”

Għaldaqstant il-complainant sostna li la darba hu kien studja f’Universita` 
barranija, u ladarba kellu spejjeż konnessi mal-istudji tiegħu barra minn Malta, 
kien intitolat għall-ammont sħiħ tal-allowance.

Il-complainant sostna wkoll li l-Bord tal-iskema interpreta din il-klawsola 
b’mod diskriminatorju u inġust, speċjalment meta wieħed iqis li, kif jipprovdu 
r-regolamenti, studenti Għawdxin li jsegwu kors li jwassal għal Masters jew 
Dottorat mill-Universita` ta’ Malta ngħataw għotja addizzjonali (maintenance 
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supplement) li tammonta għal €1,050 fis-sena minħabba spejjeż ta’ vjaġġi 
addizzjonali u dan mingħajr il-ħtieġa ta’ evidenza li kienu qed joqgħodu f’Malta, 
filwaqt li fil-każ tiegħu l-Bord approva biss parti insinifikanti ta’ dak kollu li kellu 
dritt għalih, meta l-ispejjeż tiegħu kienu ferm ogħla.

L-Ombudsman talab il-kummenti tal-Bord tal-iskema u tad-Direttur tal-Life Long 
Learning dwar dan l-ilment u ilment ieħor tal-istess natura minn student ieħor.

Id-Direttur spjega li l-Bord tal-iskema ried ikun konsistenti fil-ħlas tal-allowances 
relattivi u li fl-opinjoni tiegħu il-keywords fil-provvediment li hu relevanti għall-
każ (Klawsola 13.6.1 ċitata aktar ‘il fuq), huma dawn li ġejjin:

“For scholars selected by the STEPS Board and who are following full-time 
studies outside Malta in a foreign University or Higher Education Institution, an 
additional allowance of Euro 2,500 per annum shall be given to cover additional 
costs to studying abroad.” 

Id-Direttur spjega fid-dettal li dan l-ammont addizzjonali dejjem kien intiż li 
jkopri spejjeż addizzjonali li jagħmel l-istudent waqt l-istudji barra minn Malta 
tul sena waħda, u li l-ħlas mhux awtomatiku, iżda taħt din il-kundizzjoni.

Il-Bord innota li fil-każ tal-complainant u tal-każ l-ieħor li kien analogu, dawn ma 
kienux qed isegwu studji full time barra minn Malta u fil-fatt kienu talbu permess 
(skont il-Klawsola 14.5 tar-regolamenti li japplikaw għal dan l-ischolarship) biex 
jaħdmu dsatax-il siegħa fil-ġimgħa fid-Dipartiment Servizzi għall-Istudenti, 
u meta student li ngħata scholarship jkun Malta u jaħdem dawn is-siegħat, 
l-istudent ma jagħmilx l-istess spejjeż li jagħmel persuna li tkun residenti barra 
minn Malta.  Kien għalhekk li ġie rakkomandat li l-allowances jingħataw lil dawk 
li jimmeritawhom fuq bażi pro-rata, skont in-numru ta’ ġranet li kienu msiefra 
b’mod li jirriflettu l-ħtiġijiet u l-esiġenzi tal-istudent.  Din id-deċiżjoni kienet ġiet 
ikkonfermata mill-Bord tal-Appelli tal-iskema.

Id-deċiżjoni tal-Bord ma nbidlitx anke wara li l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien 
għadda dokumentazzjoni li turi l-ispejjeż li għamel il-complainant fit-tieni 
u t-tielet sena tal-kors.  Il-Bord insista li l-interpretazzjoni tal-provvediment 
relattiv tar-regolamenti kienu dejjem koerenti u l-ħlas tal-allowance addizzjonali 
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kien suġġett għall-kundizzjoni li l-istudent ikun imsiefer fuq bażi full time u li 
l-allowance tkopri l-ispejjeż attwali li għamel l-istudent waqt li kien imsiefer.  
Fil-fatt dawk li segwew kors ta’ distance learning ma kienux intitolati għal din 
l-allowance.

Kunsiderazzjonijiet

L-Ombudsman ikkunsidra li l-ilment kien riżultat ta’ nuqqas ta’ qbil minn naħa 
tal-complainant dwar l-interpretazzjoni tal-Klawsola 13.6 tar-Regulations of the 
Strategic Educational Pathways Scholarships (l-ewwel sejħa) li skont il-kuntratt 
li kien ffirma l-complainant kienu parti integrali tal-ischolarship li kien ingħatalu.

L-Ombudsman iċċara mill-ewwel li r-rwol tiegħu f’tali sitwazzjoni kien li 
jassigura li l-azzjonijiet ta’ dipartimenti tal-Gvern, entitajiet jew awtoritajiet 
ikunu skont ir-regoli ta’ amministrazzjoni tajba, u li ma jmorrux kontra dak li 
hu raġonevoli u ġust.  Ma kinitx il-funzjoni tiegħu li b’mod definit, jinterpreta 
termini ta’ kuntratti bejn terzi persuni u l-Gvern jew xi entita` jew awtorita`.  Tali 
deċiżjoni finali tispetta lill-Qrati, kif anke hemm stipulat fil-kuntratt ta’ STEPS li 
l-complainant kien iffirma meta ngħata l-ischolarship.  Min-naħa l-oħra, ir-rwol 
tal-Ombudsman hu li jara jekk il-proċess amministrattiv użat fl-interpretazzjoni 
u l-applikazzjoni tal-kuntratt u l-klawsoli tiegħu, kienx inġust jew manifestament 
żbaljat.

L-Ombudsman ikkunsidra dak li sostna l-complainant, jiġifieri li

• ir-regolamenti applikabbli għall-ischolarship tiegħu, b’differenza ma’ sejħiet 
oħra sussegwenti li jgħidu speċifikament li l-allowance addizzjonali titħallas 
lil dawk residenti barra minn Malta tul il-programm tal-istudji, ma poġġewx 
limitu għall-ħlas tal-allowance lil dawk li jistudjaw fuq il-campus; iżda

• jirreferu biss għal dawk li jsegwu kors f’istituzzjonijiet barra minn Malta u 
għat-tnaqqis ta’ qliegħ minn naħa tal-istudent.

Filwaqt li ikkonferma li l-klawsola in kwistjoni kienet xi ftit vaga dwar jekk 
l-istudent għandux ikun residenti fil-campus tul is-sena akkademika sabiex 
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ikun intitolat għall-ħlas tal-ammont kollu – u li tali klawsola setgħet inkitbet li 
tiftiehem b’mod aktar ċar, kif fil-fatt ġara fis-sejħiet sussegwenti - l-Ombusdman 
kien tal-fehma li l-interpretazzjoni li ta l-Bord lill-klawsola applikabbli għall-
complainant, kienet plawsibbli u ma kinitx inġusta.

L-Ombudsman innota li l-interpretazzjoni tal-Bord kienet tirrifletti l-intenzjoni 
ta’ dak li kien qed joffri l-ischolarship li jagħti aktar għajnuna finanzjarja biex 
jgħin studenti residenti f’campus barra minn Malta u li allura kellhom spejjeż 
addizzjonali tul is-sena akkademika li fiha kienu residenti barra minn xtutna.  
Dan hu wkoll rifless fit-titlu (heading) fejn hemm imniżżla l-allowances, li 
speċifikament jirreferi għal “Scholars studying abroad”.  Barra minn hekk, kien 
ġie aċċertat li dawk li segwew korsijiet offruti minn istituzzjonijiet barranin 
permezz ta’ distance learning, ma kienux intitolati għal din l-allowance.

Fil-fehma tal-Ombudsman, dawk residenti f’campus ta’ Universita` barranija 
tul sena akkademika sħiħa jirċievu ammont sħiħ stipulat fir-regolamenti 
indipendentament mill-ispejjeż li jkollhom jagħmlu tul dik is-sena, iżda ippreċiża 
li dawn l-spejjeż huma ferm ogħla minn dawk ta’ dak li jsiefer għall-perjodu 
qasir.  Huwa ma’ dawn l-istudenti li wieħed għandu jagħmel paragun u mhux ma’ 
studenti Għawdxin li jistudjaw ġewwa Malta.  L-Ombusdman fehem li l-allowance 
in kwistjoni titħallas sabiex tkopri spejjeż addizzjonali relatati ma’ studji barra 
minn Malta tul sena akkademika partikolari u mhux sempliċiment biex tkopri 
spejjeż relatati ma’ studji f’Universita` barra minn Malta.  Bħala konsegwenza, 
kien jinħtieġ li l-istudent ikun attwalment għamel l-ispejjeż waqt li kien qed jistudja 
f’campus barra minn Malta.  Fil-każ tal-complainant kien stabbilit li tul is-sena 
akademika 2010/2011 hu kien qatta biss 20 jum barra minn Malta u għaldaqstant 
il-Bord kien ta struzzjonijiet lill-Project Leader li jħallas pro rata l-ammont tal-
ispejjeż li l-complainant kien għamel waqt li kien fil-campus barra minn Malta.

L-Ombudsman sostna wkoll l-argument tal-Bord tal-iskema, li tul l-aħħar 
sentejn tal-kors, il-complainant ma kienx qed jistudja full time barra minn Malta 
peress li kien hemm konferma li f’dak iż-żmien kien impjegat f’Malta mad-
Dipartiment Servizzi tal-Istudenti.  Filwaqt li fehem l-argument tal-complainant 
li dan ix-xogħol f’Malta kien essenzjali u parti integrali tal-istudji għad-Dottorat, 
l-Ombudsman innota li dan kien ifisser li l-complainant kien f’Malta għal parti 
l-kbira tas-sena akkademika u kien qed jirċievi salarju għal dan ix-xogħol.
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Konklużjoni

A bażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Ombudsman iddeċieda li ma setax 
jasal għall-konklużjoni li d-deċiżjoni tal-Bord tal-iskema li jħallas l-allowance 
in kwistjoni lil dawk  li jimmeritahom, fuq bażi pro rata u skont in-numru ta’ 
ġranet li effettivament kienu studjaw barra minn Malta, bħala waħda li ma 
kinitx raġonevoli.
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Rapport fil-qosor fuq każ Nru L0245
Board of Film and Stage Classifiers

Ċensura u klassifikazzjoni ta’ films
(ċensura – trasparenza waqt li qed jittieħdu d-deċiżjonijiet)

L-ilment

Distributur lokali tal-films ilmenta mal-Ombudsman rigward id-deċiżjonijiet u 
l-proċeduri addotatti mill-Board of Film and Stage Classifiers (il-Bord), liema 
Bord hu responsabbli li jeżamina u jikklassifika l-films li jkunu ser jintwerew 
lokalment.

Il-persuna li ressaq l-ilment spjega li meta l-kumpanija kien jaslilha film 
mingħand produtturi barranin, hi kienet tinnotifika liċ-Ċermen tal-Bord b’dan, 
sabiex tiffisa appuntament miegħu, f’data u ħin li fih ikunu disponibbli kemm 
iċ-ċinema kif ukoll il-persuna inkarigata mill-proġezzjoni tal-film, biex b’hekk 
il-film li jkun waslilha jkun jista’ jintwera u jiġi skrutinizzat f’teatru apposta li 
l-kumpanija għandha biex fih ikunu jistgħu jintwerew il-films qabel ma jinħarġu. 
Għal diversi snin, b’mod konsekuttivi l-prassi addottata kienet li meta film 
ikun ġie skrutinizzat, il-kumpanija tkun mgħarrfa bil-klassifikazzjoni li dan ikun 
ingħata u f’każ li l-kumpanija ma kienetx taqbel mal-klassifikazzjoni mogħtija 
kienet tinżamm laqgħa bejn il-kumpanija u l-Bord fejn kien jiġi diskuss il-film in 
kwistjoni.  Liema prassi ma baqgħetx fis-seħħ wara Novembru 2006, u dan wara 
li kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn il-Bord u l-kumpanija fuq klassifikazzjoni ta’ 
film partikolari, liema film kien diġa` ġie ċċertifikat mill-Pulizija.

Il-persuna li ressaq l-ilment allega li l-kumpanija kienet affetwata negattivament 
minħabba l-klassifikazzjoni li kienet qed tingħata taħt it-tmexxija taċ-Ċermen 
preżenti, tant li fl-2010 kien hemm il-fuq minn 28% mill-films murija lokalment li 
kienu ngħataw klassifikazzjoni ogħla minn dik li l-istess films kienu ngħataw fir-
Renju Unit.  Il-kumpanija kienet rarament tappella mill-ewwel deċiżjoni milħuqa 
mill-Bord u dan għaliex id-deċiżjonijiet rari kienu jinbidlu minħabba li l-appell 
kien jinstema’ quddiem l-istess membri tal-Bord.   Fil-fatt, fl-2006, minn 17 – il 
deċiżjoni li ġiet appellata, kien hemm biss 6 klassifikazzjonijiet li ġew riveduti.   
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Iktar minn hekk, fl-opinjoni tal-kumpanija rikors lejn it-Tribunal għar-Reviżjoni 
Amministrattiva ma kienx prattiku minħabba li l-proċedura kienet twila wisq 
meta wieħed jikkunsidra kemm iż-żmien hu essenzjali f’dan is-settur.

Il-persuna li ressaq l-ilment ħassu ukoll aggravat mill-fatt li l-kumpanija tiegħu 
ma kienetx baqgħet tingħata l-linji gwida li l-Bord kien jimxi fuqhom waqt il-
klassifikazzjoni tal-films, linji gwida li kienu jinkludu d-dettalji ta’ x’kienu dawk 
l-affarijiet li l-Bord kien iqis bħala oġġezzjonabbli matul il-proċess ta’ klassifikazzjoni.  

Hu għalhekk talab lill-Ombudsman biex jinvestiga l-proċeduri addotati mill-Bord 
u jirrakkomanda dak it-tibdil li hu kien iħoss li kien jinħtieġilhom, u dan sabiex:

a) il-klassifikazzjoni tal-films teatrali lokali jkunu konformi ma’ dawk fir-
Renju Unit permezz tal-introduzzjoni tal-klassifikazzjoni 12A, li għandha tiżdied 
ma’ dawk li huma diġa` fis-seħħ;

b) il-persuni li jikklassifikaw il-films jirrikorru lura għall-prassi addotata fil-
passat li jiddiskutu l-klassifikazzjoni mogħtija mad-distributur u li l-linji gwida 
jerġgħu jibdew jingħataw lid-distributur kif kien isir qabel;

c) il-kumpanija tibda tingħata rapport fuq kull film li għandu jinkludi 
dettalji dwar il-klassifikazzjoni mogħtija;

d) il-klassifikazzjoni tal-films għandha tkun tinkludi pariri fil-qosor lill-
konsumatur; u

e) jinħatar Bord separat u indipendenti sabiex ikun jista’ jirrevedi 
d-deċiżjoni tal-Bord fuq il-films.

Fatti li ħarġu waqt l-investigazzjoni

Meta ntalbu jagħtu r-reazzjonijiet tagħhom, il-Bord u l-Uffiċċju tas-Segretarju 
Permanenti f’dak li kien il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern, affermaw li 
l-Bord kien dejjem mexa skont l-obbligi legali tiegħu u li s-sitema preżenti tal-
klassifikazzjoni kif indikata f’Regolament 45 taċ-Cinema and Stage Regulation  
huma adegwati.  Huma spjegaw li-
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a) l-Bord ma kienx jiddiskuti l-films mad-distributuri qabel dawn 
jintwerew u jiġu klassifikat u dan sabiex tiġi evitata l-possibilita` li l-persuni li 
jikklassifikaw il-films ikunu b’xi mod influwenzati b’fatturi esterni, inkluża dik 
tal-opinjoni tad-distributur fuq il-film.  Kull film jiġi evalwat esklussivament fuq 
il-kontenut tiegħu, u allura m’għandu ebda valur, la għall-Bord u lanqas għad-
distributur tal-films, għaliex għandu jiġi ikkonsultat id-distributur tal-films qabel 
jew meta jitlesta l-proċess ta’ klassifikazzjoni u dan minħabba li l-Bord ma kellux 
proċedura li tippermetti li tingħata klassifikazzjoni kemm il-darba jkun hemm 
qbil li jitneħħew ċerti xeni  - il-films jiġu evalwati u klassifikati fuq il-kontenut 
sħiħ tagħhom. Aktar minn hekk, iċ-Cinema and Stage Regulations1 , ma kienux 
jistipulaw li kellha ssir  konsultazzjoni;

b) għalkemm il-Bord ma kienx obbligat li joħroġ rapport kemm il-darba 
klassifikazzjoni ma tkunx ġiet ikkontesta, il-Bord kien jipprovdi rapport bir-
raġunijiet għaliex tkun ingħatat dik il-klassifikazzjoni, meta hekk kien jintalab 
mill-persuna li ressaq l-ilment;

ċ) kienu tfasslu linji gwida skont kif mitlub f’Regolament 42(2), iżda dawn 
ma kienux ingħataw lill-persuna li ressaq l-ilment minħabba li l-Bord kien tal-
fehma li linji gwida mfassla biex tipprovdi indikazzjoni lill-membri tal-Bord fuq 
il-klassifikazzjoni tal-films ma kellhiex għalfejn tkun mqassma u ippubblikata.  
Aktar minn hekk, ir-Regolamenti ma kienux jesiġu li l-Bord jippubblika jew 
iqassam il-linji gwida in kwistjoni; u

d) hekk kif kien stipulat fir-Regolamenti, meta kien ikun hemm talba li film 
jerġa’ jiġi eżaminat għat-tieni darba, il-film ma kienx jerġa’ jintwera quddiem il-
membri tal-Bord li jkunu eżaminawh fl-ewwel sessjoni.  Kien isir kull sforz biex 
l-apelli jinstemgħu fl-iqsar żmien possibbli u ż-żmien li r-regolamenti jistipulaw 
biex fih film jiġi rivedut kien dejjem ikun rispettat.  Il-fatt li kien hemm numru 
ta’ drabi fejn il-klassifikazzjoni li tkun oriġinalment ingħatat tkun riveduta wara 
l-appell jikkonferma kemm il-proċess hu ġust u trasparenti.  

Il-Ministeru saħansitra bagħat kopja tal-linji gwida segwiti preżentament għall-
kunsiderazzjoni tal-Ombudsman.  

1  (L.S. 10.17)
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Il-persuna li ressaq l-ilmen, iżda, xorta waħda insista li f’pajjiż demokratiku, dan 
il-Bord ma kellux jitħalla jopera daqshekk fil-mistur.   Hu saħaq li kellhom jerġgħu 
jibdew jinżammu d-diskussjonijiet li kienu jsiru qabel bejn il-Bord u d-distributuri 
tal-films u li l-linji gwida, li kienu għodda siewja biex id-distributuri tal-films ikunu 
jistgħu jevalwaw jekk klassifikazzjoni li film ikun ingħata hix korretta u ngħatatx 
skont il-prinċipji stabbiliti, kellhom għalhekk jiġu ppublikati.  Hu ssuġġerixxa li, 
kif inhi l-prassi f’pajjiżi oħra barranin, l-appelli kellhom jinstemgħu minn persuni 
li huma indipendenti mill-Bord.

Sabiex ikun jista’ jifhem aħjar il-proċedura addottata mill-Bord u sabiex ikunu 
jistgħu jiġu diskussi aħjar il-merti tal-ilment taħt investigazzjoni, l-Ombudsman 
żamm laqgħa maċ-Ċermen tal-Bord fejn matulha ġew diskussi numru ta’ 
materji.  Minn din il-laqgħa ħarġet ċara l-ħtieġa li dan il-Bord ikun fornut bl-
għodda neċessarja biex hu jkun jista’ jopera kif suppost, u dan b’mod partikolari 
l-ħtieġa li jingħata post adegwat biex fih hu jkun jista’ jara u jikklassifika l-films, 
ħaġa li fil-preżent kienet qed issir fl-uffiċċju tal-persuna li ressaq l-ilment. 

Żviluppi li seħħew waqt li l-investigazzjoni kienet għadha 
għaddejja

Waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni fuq dan l-ilment, il-Gvern ħabbar 
l-intenzjonijiet tiegħu li jagħmel bidla radikali fil-liġijiet li kienu jirregolaw wirjiet 
teatrali u films.   Fil-fatt f’nofs Jannar tnieda proċess ta’ konsultazzjoni mifrux fuq 
tlett ġimgħat li kien miftuħ għar-reazzjonijiet tal-pubbliku u l-entitajiet interessati.
 
Fid-dawl ta’ dan l-iżvilupp pożittiv, l-Ombudsman iddeċieda li jevalwa l-leġislazzjoni 
li kienet preżentament applikabbli u l-emendi proposti bil-għan li jkun jista’ jżid xi 
suġġerimenti li setgħu tħallew barra fit-tfasil tal-emendi proposti.  Hu eżamina ukoll 
sistemi differenti ta’ ċertifikazzjoni u proċeduri li kienu jiġu addotati f’pajiżi oħra.

Il-leġislazzjoni li kienet fis-seħħ meta tressaq l-ilment

L-Ombudsman innota li l-leġislatur kien jesiġi li qabel ikun jista’ jintwera fiċ-
ċinema lokali, kull film kellu l-ewwel jiġi ikklassifikat.  Il-klassifikazzjoni tal-
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films u produzzjonijiet teatrali kienu regolati permezz taċ-Cinema and Stage 
Regulations, imdaħħla fis-seħħ permezz tal-Kodiċi Kriminali (L.S. 10.17) li jesiġu li 
l-klassifikazzjoni għandha ssir mill-Board of Film and Stage Classification, maħtur 
annwalment mill-Ministru responsabbli mill-Pulizija.  Dan il-Bord hu kompost 
minn Ċermen u bejn ħames u ħmistax – il membru appuntati mill-Ministru.

Ir-regolamenti jipprovdu li, kull film għandu jiġi kklassifikat minn tal-inqas minn 
żewġ membri tal-Bord, liema klassifikazzjoni għandha tingħata a bażi tal-linji 
gwida mfassla mill-istess Bord,  li huma bbażati prinċipalment fuq dawn il-kriterji:

“(a) the standards of morality, decency and propriety generally accepted by 
reasonable adults; and

(b) the literary, artistic or educational merit, if any, of the production; and
(c) the general character of the production including whether it is of medical, 

legal or scientific character; and
(d) the person or class of persons to whom it is intended or by whom the 

production is likely to be viewed2.”

Ir-Regolamenti jipprovdu li, persuna li tapplika biex film jiġi eżaminat u ma 
taqbilx mal-klassifikazzjoni li dan ikun ingħata jew li tħossha aggravata bid-
deċiżjoni li jkun ħa l-Bord, tista’, fi żmien għaxart ijiem, titlob liċ-Ċermen bil-
miktub sabiex tingħata ċans ieħor biex jerġa’ jiġi eżaminat l-istess film. It-tieni 
darba l-film jintwera quddiem tlett persuni inkarigati biex jikklassifikaw il-films 
l-oħra, li lkoll ma kienux raw il-film fl-ewwel sessjoni.  Id-deċiżjoni ta’ dawn tista’ 
mbagħad tiġi appellata quddiem l-Administrative Review Tribunal.

L-emendi fil-liġi kif proposti

Kien proponut li r-regoli jidħlu fis-seħħ taħt il-liġi li tirregola l-Kunsill Malti għall-
Arti u l-Kultura.  L-istruttura preżenti kellha tiġi sostitwita b’żewġ bordijiet -  Board 
of Film Age-Classification u Theatre Guidance Board.  Iżda filwaqt li ma saret 
l-ebda referenza għar-rekwiżiti li kellu jkollhom il-membri tal-Board of Film-Age 
Classification (Film Board), kien hemm deskrizzjoni dettaljata fir-rigward tar-
rekwiżiti meħtieġa mill-membri li kellhom ikunu fuq it-Theatre Guidance Board.

2  Regolament 42 (2).
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F’dan ir-rigward l-Ombudsman ikkummenta li d-deċiżjoni li ttieħdet fuq it-
Theatre Guidance Board kellha tiġi applikata ukoll fil-konfront tal-Film Board 
u dan sabiex jiġi assigurat li kemm jista’ jkun il-persuni appuntati jkunu 
jirrappreżentaw il-komunita` Maltija kollha.  L-Ombudsman wera l-fehma 
tiegħu li l-Bord kellu jkun kompost minn taħlita ta’ rġiel u nisa, fejn kemm jista’ 
jkun kellu jintlaħaq bilanċ bejn is-sessi, kif ukoll kellu jinkorpora fih persuni 
ta’ etajiet differenti biex ikun assigurat li jkun hemm taħlita ta’ etajiet bejn 
il-membri.  Kellu ukoll ikun fih persuni li huma kapaċi jħarsu l-ugwaljanza, 
l-ħtiġijiet ta’ persuni vulnerabbli jew bi bżonnijiet speċjali.  Aktar minn hekk, 
kellu jkun hemm ukoll minn ta’ lanqas persuna waħda mill-membri li, bħala 
ġenitur jew permezz tal-esperjenza li hu jkun kiseb minn impjieg jew attivitajiet 
oħra li hu jkun involut fihom, ikun intiż f’materji li jaffettwaw lit-tfal u persuni ta’ 
eta` żgħira.  Il-ħatra ta’ dan il-membru setgħet issir, bħal fil-każ ta’ dak propost 
fit-Theatre Guidance Board, wara konsultazzjoni mal-Kummissarju għat-Tfal.  Hu 
kompla billi ssuġġerixxa li l-membri tal-Bord kellhom ikunu kapaċi li jartikolaw 
il-veduti tagħhom, japprezzaw l-opinjonijiet tal-oħrajn u jkunu flessibbli, u li 
jkunu disponibbli jibdlu l-veduti tagħhom wara diskussjoni mal-persuni l-oħra 
inkarigati mill-klassifikazzjoni tal-films.

Fil-proposti kien hemm imniżżel li l-klassifikazzjoni tal-films kellha tkun ibbażata 
fuq il-linji gwida li l-Bord kellu jfassal, iżda bħal fil-każ tar-regoli preżenti, ma 
kien hemm l-ebda referenza jekk dawn il-linji gwida kellhomx ikunu disponibbli 
għall-applikanti u l-pubbliku in ġenerali jew le.  Apparti dan il-Bord seta’, fid-
diskrezzjoni tiegħu, jiddiskuti mal-applikant il-klassifikazzjoni tal-eta` li film 
kellu jingħata, u dan qabel mal-Bord jgħaddi biex jiċċertifika l-film.  Kellha ukoll 
tiddaħħal lokalment il-klassifikazzjoni tal-eta` - 12A.

L-Ombudsman enfasizza li skont il-proposti mressqa, il-Film Board kellu jibda 
joħroġ, flimkien mal-klassifikazzjoni, avviżi lill-pubbliku li kellhom jinkludu aktar 
informazzjoni fuq il-kontenut tal-film ikklassifikat.  Prattika li diġa` titħaddem 
f’pajjiżi oħra u li hi indispensabbli minħabba li tindika lill-konsumaturi liema 
fatturi klassifikabbli ittieħdu in kunsiderazzjoni (eżempju lingwaġġ użat, vjolenza, 
teħid ta’ droga, nudita`) biex ingħatat dik il-klassifikazzjoni.

Minbarra dan, l-emendi kienu ukoll jipprovdu li l-klassifikazzjoni mogħtija kellha 
tiġi riveduta minn Bord separat imwaqqaf apposta għalhekk – Classification 
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Appeals Board – li d-deċiżjoni tiegħu setgħet imbagħad tiġi appellata quddiem 
l-Administrative Review Tribunal.

Kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman

L-Ombudsman mill-ewwel iċċara l-pożizzjoni tiegħu li hu ma kienx ser jikkunsidra 
dawk il-merti tal-ilment li kienu diġa` ġew indirizzati fl-emendi tal-liġi proposti 
mill-Gvern, li kienu l-intoduzzjoni tal-kategorija 12A, il-proċedura addotata fit-
tieni darba li film jiġi skrutinizzat u l-proposta tal-persuna li ressaq l-ilment li 
l-klassifikazzjoni kellha tinkorpora fiha pariri fil-qosor lill-konsumatur.  Għalhekk 
hu kien ser jitratta l-partijiet l-oħra tal-ilment imressaq, li kienu -

a) it-talba li l-Bord jipprovdi lid-distributuri rapport dettaljat fuq kull 
film, li fih kellu jinkludi d-dettalji li kienu wasslu biex tingħata dik il-
klassifikazzjoni;

b) li l-Bord jirrikorri lura għall-użanza, li kienet fis-seħħ qabel l-2006, li 
wara li jkun raw il-film, il-membri tal-Bord jiddiskuti l-film in kwistjoni u 
l-kontenut tiegħu mal-applikant; u

ċ) li l-applikanti kellhom ikunu fornuti b’kopja tal-linji gwida użati mill-Bord.

L-Ombudsman saħaq li d-diskussjoni mad-distributur qabel jintwera jew wara 
li tiġi riveduta l-klassifikazzjoni ma għandhiex tkun obbligatorja.  Hu rrefera 
għal dak li kien insista ċ-Ċermen tal-Bord li l-Bord ma kienx iħoss li hu floku 
li jiġu diskussi l-opinjonijiet tal-membri tal-Bord, wara li dawn ikunu raw il-
film, mad-distributuri u dan minħabba li dan seta’ jwassal biex issir pressjoni 
żejda biex il-Bord ibiddel id-deċiżjoni li hu jkun ħa qabel.  L-Ombudsman tenna 
li kien indispensabbli li l-membri tal-Bord, li jintgħażlu a bażi tal-għarfien  u 
l-kompetenza tagħhom, jitħallew jaslu għal deċiżjoni fuq klassifikazzjoni 
mingħajr ma jkunu influwenzati minn fatturi esterni bħal ma hi l-opinjoni tad-
distributuri tal-films.   Għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-membri tal-Bord li, hekk 
kif jipprovdi Regolament 42(2) taċ-Cinema and Stage Regulations u kif anke` ġie 
espress fl-emendi fil-liġi proposti mill-Gvern, kemm il-darba l-persuni inkarigati 
mill-klassifikazzjoni tal-films hekk iħossu l-ħtieġa, jistgħu jagħżlu li jiddiskutu 
l-film ma’ terzi, li jistgħu ikunu kemm l-applikant jew kwalunkwe persuna oħra li 
huma jħossu li tista’ tgħinhom biex jaslu għal deċiżjoni diliġenti u kunxenzjuża.  
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Fl-opinjoni tal-Ombudsman, ġie kkunsidrat il-fatt li l-applikanti għandhom il-
fakulta` li jressqu s-sottomissonjiet tagħhom, b’mod verbali jew bil-miktub, 
wara li tkun ittieħdet l-ewwel deċiżjoni mill-Bord, allura huma ma kienux qed 
jiġu preġudikati kemm il-darba ma kienetx tinżamm diskussjoni fuq il-film.  Jekk 
imbagħad applikant jibqa’ ma jaqbilx mar-rapport tal-persuni inkarigati mill-
klassifikazzjoni tal-films, hu seta’ jappella minn dik id-deċiżjoni u jitlob li l-film in 
kwistjoni jerġa’ jiġi eżaminat għat-tieni darba.  

Hawn l-Ombudsman irrefera għal Artiklu 41 taċ-Charter tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropeja u iddikjara li r-regoli għal 
amministrazzjoni tajba kienu jirrikjedu lill-entitajiet pubbliċi li joperaw bl-aktar 
mod miftuħ u trasparenti, fejn kellha tingħata spjega għal kull deċiżjoni meħuda.   
Hu sostna li l-entitajiet pubbliċi huma fid-dover li jiġġustifikaw l-operat tagħhom 
u li għandhom ikunu kontabbli għad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tagħhom 
b’mod miftuħ, veritier u kredibbli.  Għandhom jipprovdu b’mod ċar il-kriterji li 
wassluhom biex jieħdu dik id-deċiżjoni u għandhom jikkomunikaw ir-raġunijiet 
relattivi lill-partijiet ikkonċernati fi żmien raġonevoli, anke jekk id-deċiżjoni 
meħuda tkun fin-negattiv.  Hu irrimarka li wieħed għandu jħares lejn it-talba tal-
persuna li ressaq l-ilment li jkun ipprovdut b’rapport wara kull klassifikazzjoni u 
s-suġġeriment tiegħu biex il-linji gwida li fuqhom jimxi l-Bord biex jasal għad-
deċiżjonijiet tiegħu jkunu disponibbli għad-distributuri, fid-dawl tal-prinċipji 
indikati iktar ‘l fuq.

L-Ombudsman emfasizza li għalkemm il-liġi preżentament fis-seħħ ma kienetx 
tobbliga lill-Bord li jipprovdi rapport bir-raġunijiet li wassluh biex jagħti 
klassifikazzjoni fuq film partikolari, il-valuri bażiċi ta’ trasparenza, kontabilita` u 
teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod ġust jirrikjedu lill-Bord – u lil-leġislatur – li jadottaw 
il-prassi li jipprovdu rapport fil-qosor li jinkludi r-raġunijiet li jkunu wasslu lill-
Bord biex jagħti klassifikazzjoni favorevoli, u dan għandu jingħata lill-persuna 
li tkun talbet iċ-ċertifikazzjoni mingħajr dewmien bla bżonn.   Hu żied jgħid 
li meta ċ-ċertifikazzjoni ma tkunx ġiet ikkontestata, dan ir-rapport fil-qosor 
ikun biżżejjed, kemm il-darba dan ikun jinkludi b’mod ċar ir-raġunijiet li jkunu 
immotivaw dik id-deċiżjoni.  Minn naħa l-oħra iżda, meta applikant ma jaqbilx 
mad-deċiżjoni meħuda u jitlob spjegazzjonijiet dettaljati ta’ x’wassal lill-Bord 
biex jifforma dik il-konklużjoni, allura f’dan il-każ il-Bord kellu jipprovdi rapport 
addizzjonali.  Dan it-tieni rapport għandu jinkludi biżżejjed informazzjoni li 
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jippermetti lill-applikant jappella mill-klassifikazzjoni mogħtija lilu fl-ewwel 
stadju, u dan partikolarment in vista tal-proposti fil-liġi mressqa f’dak iż-żmien, 
li kienu jissuġġerixxu li t-tieni eżaminazzjoni tal-film għandha ssir minn Bord tal-
Appelli kompletament separat mill-ewwel Bord.

L-Ombudsman kompla billi żied li l-prinċipji ta’ trasparenza u kontabilita` 
jesiġu li l-linji gwida użati mill-Bord mhux biss għandhom ikunu disponibbli 
għall-applikanti, iżda wkoll għall-pubbliku in ġenerali li għandu jkun konxju tal-
parametri użati fit-teħid ta’ dik id-deċiżjoni.  Din l-attitudni mhux biss turi li 
l-proċess tmexxa b’mod ġust iżda ukoll isservi biex tkattar il-fiduċja tal-pubbliku 
u għandha tiġi segwita minkejja kull riskju li din tista’ tikxef xi nuqqasijiet fil-
proċess.  Hu sostna li l-pubblikazzjoni tal-linji gwida, mhux neċessarjament 
dawk addotati mill-Bord fil-preżent, jgħinu lill-pubbliku biex jifhem aħjar kif il-
films jiġu skrutinizzati u għalfejn film ikun ġie ikklassifikat f’kategorija u mhux 
l-oħra.  Dan ikun utli ferm għal ġenituri sabiex jiddeċiedu jekk film partikolari, 
anke jekk ikklassifikat f’kategorija partikolari, hux addattat għat-tfal tagħhom 
jew le, u dan għaliex il-linji gwida normalment jinkludu mhux biss deskrizzjoni 
ta’ kull kategorija ta’ klassifikazzjoni iżda ukoll il-limiti ta’ materjal addatat għal 
kull kategorija f’aktar dettall.

B’dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Ombudsman insista li l-linji gwida għandhom 
jitqiesu bħala għodda u mhux dokumenti legali li jorbtu u għandhom għalhekk 
jiġu interpretati kemm fl-ispirtu ta’ dak intenzjonat, kif ukoll ta’ dak miktub.  
B’hekk, kull lista ippubblikata m’għandhiex tkun ikkunsidrata b’mod riġidu – 
huma parametri li jgħinu lill-Bord jasal għad-deċiżjoni tiegħu u li fl-aħħar mill-
aħħar hu l-Bord li hu delegat mill-amministrazzjoni bil-funzjoni li jinterpreta 
u japplika l-linji gwida fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu.   Liema deċiżjoni bħala 
regola tkun finali, kemm il-darba tiġi meqjusa li tkun ittieħdet b’mod ġust u 
raġonevoli.

Aktar riflessjonijiet

L-Ombudsman ikkummenta kif l-Avviż Legali propost taħt l-Att li jirregola 
l-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura kien qed joħloq paġna ġdida f’dak li 
jirrigwarda r-regolazzjoni taċ-ċinema u wirjiet teatrali u dan permezz ta’ bidla 



 29UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN KAŻIJIET FIL-QOSOR 2012  |

fil-proċedura minn waħda ibbażata biss fuq iċ-ċensura għal waħda li kienet iktar 
tagħti importanza lil self regulation fejn wieħed jassumi li udjenza adulta hi 
matura biżżejjed biex tevalwa il-kontenut ta’ produzzjoni teatrali jew ta’ film u 
allura a bażi ta’ hekk tista’ tagħżel hi li tara jew le dik il-produzzjoni.  Hu nnota 
li r-regolamenti kif proposti kienu effettivament neħħew għal kollox iċ-ċensura 
f’dawk li huma produzzjonijiet teatrali filwaqt li fil-każ tal-films inżamm mezz 
ta’ kontroll permezz ta’ Bord li l-fuzjonijiet tiegħu kienu dawk li jara l-film u 
jikklassifikah skont l-eta` tal-udjenza.  Permezz ta’ din il-klassifikazzjoni kien 
qed jiddaħħal element ta’ ċensura, primarjament biex jipproteġi d-drittijiet tat-
tfal u persuni vulnerabbli u kif ukoll jassigura l-ħarsien tal-ġid komuni.   B’hekk, 
anke` fil-każ ta’ wiri tal-films, ġie rikonoxxut li s-soċjeta` kienet “immaturat” 
u dan b’riżultat tal-espożizzjoni tagħha għall-globalizzazzjoni inevitabbli tal-
mass media u l-qabża l-quddiem li saret fit-teknoloġija fir-rigwad tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni, li flimkien mal-għarfien tad-drittijiet fundamentali tal-liberta` 
tal-espressjoni u d-dritt li tibgħat u tirċievi informazzjoni setgħu biss jiġu suġġetti 
għal-limitazzjonijiet bażiċi u essenzjali.

Fl-opinjoni tiegħu, ir-regolamenti l-ġodda kienu jenfasizzaw fuq il-ħolqien ta’ 
evalwazzjoni oġġettiva maħsuba biex isservi ta’ gwida biex tgħin u tifforma 
udjenza infurmata li kapaċi tagħżel, aktar milli timponi protezzjoni mhux 
mixtieqa, li tillimita l-liberta` li adult għandu jgawdi fl-għażla tiegħu.

L-Ombudsman innota li dan it-tibdil fl-emfasi kienet konformi mal-attitudni 
addotata f’ħafna pajjiżi Ewropej – attitudni li tista’ tintlaqa’ tajjeb minn bosta, 
pero` tista’ tiġi ikkontesta minn oħrajn.  Kienet deċiżjoni li kienet tirrifletti bidla 
fil-mentalita` u stil ta’ ħajja kif ukoll ir-rieda politika tal-leġislatur.

Il-funzjoni tal-Ombudsman

L-Ombudsman iċċara li ma kinitx il-funzjoni tiegħu li jindaga jekk din il-prassi hix 
valida u opportuna.  Hu jista’ biss jesprimi l-opinjoni tiegħu jekk ikun hemm xi 
ħaġa fir-Regolamenti li jrenduhom kontra l-liġi, inġusti, irraġonevoli, oppressivi 
jew improprjament diskriminatorji – ħaġa li ma kinitx il-kwistjoni f’dan l-istadju.  
L-irwol tiegħu hu li jistħarreġ u jiddetermina jekk il-proċeduri amministrattivi 
addotati humiex ġusti u jirrispetttawx ir-regoli bażiċi ta’ smiegħ xieraq.
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L-Ombudsman ikkunsidra li d-deċiżjoni tal-Bord li jirrifjuta li jippubblika l-linji gwida, 
li hu stess kien fassal u li qiegħdin hemm biex permezz tagħhom tiġi determinata 
l-klassifikazzjoni li tingħata, a bażi ta’ dak stabbilit fil-kriterji  mniżżla fir-Regolamenti 
ma setgħetx titqies bħala waħda ġustifikata.  Din id-deċiżjoni li tiġi irrifjutata 
t-talba tal-persuna li ressaq l-ilment  mhux biss kienet iddgħajjef it-trasparenza 
fil-proċeduri addottati mill-Bord iżda kienet ukoll tmur kontra l-prinċipji bażiċi ta’ 
smiegħ xieraq u dan għaliex il-partijiet huma intitolati għal deċiżjoni li tkun motivata 
tajjeb, tkun imsejsa fuq fatturi li jkunu determinati u ippubblikati minn qabel u li 
jkunu jippermettu li jiġu appellati quddiem tribunal kompetenti. 

Hu emfasizza li fil-qadi ta’ dmirijietu li jiddetermina l-klassifikazzjoni tal-films, 
il-Bord mhux biss kellu f’idejh id-definizzjoni tad-dritt tad-distributur li jesebixxi 
l-film, iżda ukoll kellu s-setgħa li jiddetermina liema sezzjoni tal-pubbliku kienet 
projbita milli tarah.  B’hekk, ma kienx biss fl-interess tad-distributur li kellu 
d-dritt li jara x’kienu l-linji gwida mfassla mill-Bord, iżda kien ukoll fl-interess 
tal-pubbliku in ġenerali li għandu d-dritt ikun jaf kif il-Bord kien evalwa l-kriterji 
stabbiliti bil-liġi, fuq liema linji gwida l-Bord wasal għal klassifikazzjoni mogħtija 
u f’liema ċirkostanzi l-Bord għandu ġustifikatament jiddeċiedi li jillimita, b’mod 
assolut jew relattiv, id-dritt fundamentali tal-liberta` tal-għażla u l-espressjoni.   
Fl-opinjoni tal-Ombudsman, il-Bord kien fid-dmir li jasal għad-deċiżjoni tiegħu 
rigward klassifikazzjoni fid-dawl ta’ dak provdut f’dawn il-linji gwida, u kellu 
allura jidentifika r-raġunijiet li wassluh għal dik id-deċiżjoni fil-parametri 
tagħhom.  

It-tnaqqis tal-kontroll tal-Istat fuq iċ-ċensura m’għandux jitqies bħala 
dekriminalizzazzjoni.

L-Ombudsman saħaq li għalkemm il-bidla sinjifikanti u milqugħa tajjeb fid-
direzzjoni li l-iStat kien ħa fit-tnaqqis konkret tal-kontroll tiegħu fuq x’film 
jew produzzjoni teatrali, udjenza matura setgħet jew ma setgħetx tara, ir-
regolamenti kif proposti ma kienux qiegħdin jiddekriminalizzaw għal kollox 
il-ksur ta’ dawn ir-regoli u li azzjonijiet li jiksruhom baqgħu meqjusa, f’ċerti 
ċirkostanzi, bħala offiża li kellha tkun ikkastigata skont il-liġi. 

Skont l-Ombudsman il-fatt li l-iStat jagħżel li jwessa’ l-liġijiet tiegħu rigward iċ-
ċensura ma jfissirx li r-restrizzjonijiet fuq id-dritt fundamentali tal-liberta` tal-
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espressjoni kienu allura spiċċaw.  Dawn ir-restrizzjonijiet, anke` jekk f’livelli 
differenti, huma meqjusa bħala bżonnjużi fil-pajjiżi kollha għax jipproteġu lill-
persuni vulnerabbli, lit-tfal, lis-sigurta` tal-iStat u l-ġid komuni.  Hi għal din ir-
raġuni li l-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tippermetti li jiġu 
imposti limitazzjonijiet fuq dan id-dritt u dan għal bosta raġunijiet fosthom, “for 
the prevention of disorder or crime, for the protection of health and morals”.  
Limitazzjonijiet simili oħra huma imposti permezz ta’ strumenti internazzjonali 
bħal ma hi l-Konvenzjoni fuq id-Drittijiet Politiċi u Ċivili.3

Hu tenna li l-ġudizzju personali tal-inidividwu jew ta’ Bord li jikklassifika film 
jew produzzjoni teatrali skont l-eta`, ma jeżentax lill-esebitur jew produttur mir-
responsabbilta` li hu obbligat li jġorr, kemm il-darba il-film jew il-produzzjoni 
teatrali tiegħu tkun meqjusa inaċċettabbli mil-lat tal-liġi kriminali jew tkun 
tikser xi liġijiet statutorji fosthom disrispett lejn xi reliġjon, offiża tad-diċenza 
jew morali, kontravvenzjonijiet li jaffettwaw l-ordni pubblika, libell  jew oħrajn.  
Klassifikazzjoni skont l-eta` sservi mhux biss bħala mezz ta’ kejl biex wieħed 
jiddeċiedi jekk film jew produzzjoni teatrali hix addattata biex tara sezzjoni ta’ 
persuni ta’ ċerta eta` - iżda ukoll tista’ titqies bħala ċertifikat, u sa ċertu punt 
linja ta’ difiża għall-esebituri, li tikkonferma l-konformita` tagħhom mal-liġijiet 
eżistenti.  Hu ukoll għal din ir-raġuni li hu essenzjali li l-linji gwida li  fuqhom jimxi 
l-Bord biex jasal għall-ġudizzju tiegħu, għandhom ikunu ippubblikati u suġġetti 
għall-iskrutinju tal-pubbliku.

Dan wassal, biex tinħoloq neċessita` li l-linji gwida jiġu ippubblikati u dan 
minħabba li r-regoli kif proposti, bħar-regoli kurrenti, jipprovdu li klassifikazzjoni 
li tingħata għandha tkun bażata fuq linji gwida li għandhom jitfasslu inter alia 
fuq “the standard of morality, decency and propriety generally accepted by 
reasonable adults”.  Hu żied jgħid li l-moralita`, d-diċenza u l-modesta` huma 
fatturi ġeneriċi u m’għandhomx definizzjoni inekwivoka, huma kunċetti li 
għandhom bżonn evalwazzjoni suġġettiva biex ikunu jistgħu jiġu konkretament 
mkejjla fir-rejalta`.    L-istess hu diffiċli, jekk mhux impossibbli, li wieħed 
jiddetermina jew oġġetivament jistabbilixxi, x’inhu dak ġeneralment meqjus 
aċċettabli mill-adulti u kull ġudizzju li jsir f’dan ir-rigward għandu jkun ibbażat 
fuq il-konvinzjonijiet u l-isfond li jkunu ġejjin minnu l-persuni li huma fdati bit-
teħid ta’ dik id-deċiżjoni.

3  Artiklu 19, Paragrafu 3.
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Rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Ombudsman irrakkomanda li-

a) l-linji gwida għandhom ikunu ippubblikati u disponibbli mhux biss 
għall-persuna li titlob il-klassifikazzjoni iżda ukoll għall-pubbliku in ġenerali.  Hu 
issuġġerixxa li l-Amministrazzjoni u l-Bord jikkoperaw bejniethom biex flimkien 
ifasslu linji gwida ġodda li għandhom jirriflettu mhux biss l-esperjenza vasta 
tal-membri tal-Bord iżda ukoll l-opinjoni tal-pubbliku in ġenerali, r-riċerka 
disponibbli u l-kompetenza legali meħtieġa fit-tfassil tal-linji gwida;

b) f’ġieħ it-trasparenza, kontabilita` u teħid ta’ deċiżjonijiet ġusti, u sabiex 
ikun assigurat li d-drittijiet tad-distributuri ma jisfawx ippreġudikati, kellha ssir 
obbligatorja l-ħtieġa li l-Bord jikkomponi rapport li fih ikun hemm id-dettalji li 
jkunu wassluh għad-deċiżjoni tiegħu;

ċ) il-motivazzjoni li tkun wasslet għad-deċiżjoni tal-Bord li kellha 
titniżżel fir-rapport imsemmi hawn fuq kellha tkun waħda dettaljata biżżejjed 
li tippermetti lill-applikant biex jifformula l-appell tiegħu lill-Bord tal-Appelli u 
dan b’mod adegwat fuq il-punti li dwarhom hu jħoss li kien aggravat4.   Kemm 
il-darba allura r-Regolament jipprovdi d-dritt ta’ appell ulterjuri quddiem 
l-Administrative Review Tribunal, hekk kif stipulat fl-Administrative Justice Act 
lill-“any interested person from a decision of the Appeals Board”, hu għalhekk 
bżonnjuż iktar minn qatt qabel li l-motivazzjoni li tkun wasslet għad-deċiżjoni 
tal-Bord tkun mhux biss komprensiva iżda ukoll disponibbli għall-pubbliku 
in ġenerali.  Hu għalhekk f’dan is-sens suġġerit li r-regolamenti għandhom 
jipprovdu li d-deċiżjonijiet meħuda mill-istess Bord tal-Appelli għandhom ikunu 
aċċessibbli elettronikament. Kull terminu meħtieġ biex jitressaq appell quddiem 
l-Administrative Review Tribunal għandu għalhekk jidħol fis-seħħ mid-data ta’ 
meta l-istess termini jkunu aċċessibbli elettronikament;

d) il-proposti fil-liġi li jirrigwardaw il-ħatra tal-persuni appuntati fuq il-
Bord tat-Theatre Guidance Board għandhom ukoll ikunu applikabbli fir-rigward 
tal-Film Board.  L-awtoritajiet għandhom jassiguraw li dawk appuntati, kemm 
jista’ jkun għandhom jirrappreżentaw lill-komunita` Maltija u li jiġu appuntati 

4 Regolament 8 (1)
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individwi ta’ etajiet differenti.  Għandu ukoll ikun hemm taħlita ta’ rġiel u nisa 
u sa fejn hu possibbli jinħoloq anke bilanċ bejn is-sessi.  Wieħed mill-membri 
għandu jkun intiż f’materji li jirrigwardaw it-tfal u persuni ta’ eta` żgħira u dan 
għandu jinħatar wara konsultazzjoni mal-Kummissarju għat-Tfal; u

e) il-Bord il-ġdid li għandu jitwaqqaf għandu jkun fornut bl-għodda 
kollha meħtieġa biex ikun jista’ jopera kif suppost, inkluż post adegwat fejn 
ikun jista’ jiltaqa’ u jara l-films li jkun mitlub li jikklassifika, sistema ta’ sapport 
amministrattiv u assistenza legali fejn meħtieġ.

Żviluppi li seħħew wara l-ilment

Wara li l-Ombudsman ippubblika l-Opinjoni Finali tiegħu fuq dan l-ilment il-
grupp ta’ nies li l-Gvern kien appunta biex jaħdmu fuq il-kwistjoni tal-emendi 
fiċ-Cinema and Stage Regulations iltaqgħu mal-Ombudsman u iddiskutew 
miegħu kif kienu bi ħsiebhom jimxu fir-rigward ta’ dak li hu kien irrakkomanda.

F’ Lulju 2012 il-Parlament fetaħ id-dibattitu tiegħu fuq dan l-Abbozz ta’ Liġi, 
li sussegwentement ġie approvat f’Ottubru 2012.  Iċ-Cinema and Stage-Age-
Classification Regulations ġew ippubblikati permezz ta’ Avviż Legali 416 tal-
2012 fit-30 ta’ Novembru 2012.
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Rapport fil-qosor fuq każ Nru M0329
Ministeru tal-Finanzi

Talba minn uffiċjal pubbliku sabiex jiġi estiż 
il-kuntratt tax-xogħol tiegħu 

wara l-eta` tal-irtirar
(diskriminazzjoni – ħaddiema irtirati jerġgħu jiġu ngaġġati)

L-ilment

AB (il-persuna li ressaq l-ilment) ħassu aggravat meta t-talba tiegħu sabiex 
ikollu l-kuntratt tax-xogħol tiegħu estiż wara l-eta` tal-irtirar ma ntlaqgħetx mill-
Ministeru tal-Finanzi, u dan mingħajr ma ngħata ebda raġuni għaliex kienet 
ittieħdet din id-deċiżjoni.  Hu allega li kienet saret diskriminazzjoni miegħu 
minħabba li individwu ieħor, li hu semma’ b’ismu, u li kien jaħdem fl-istess 
Ministeru miegħu, kellu l-kuntratt tiegħu estiż wara l-eta` tal-irtirar filwaqt li 
t-talba tiegħu ma ntlaqgħetx.

L-investigazzjoni

Fil-kummenti tiegħu dwar l-ilment, il-Ministeru spjega kif il-persuna li ressqet 
l-ilment kien talab “to be engaged again as part-timer after the date of (his) 
pension” u mhux biex ikollu l-kuntratt tiegħu estiż.  Il-Ministeru żied jgħid li ma 
kinitx il-prassi tal-Gvern li jerġa’ jingaġġa persuni wara li dawn ikunu irtiraw 
bl-eta` sakemm is-servizzi li huma kienu joffru ma jkunux verament meħtieġa.  
F’dan il-każ, il-management kien tal-fehma li ma kienx hemm dan il-bżonn.  
Aktar minn hekk, il-persuna li ressaq dan l-ilment ma mexiex mal-proċeduri 
stabbiliti cioe` dik li jressaq it-talba tiegħu bil-fomm jew bil-kitba lid-Dipartiment 
tiegħu, iżda minflok għażel li jindirizza t-talba tiegħu direttament lill-Ministeru 
u l-awtoritajiet politiċi. Aktar minhekk, ir-rakkomandazzjoni għat-talba tiegħu 
minn naħa tad-Dipartiment fejn kien jaħdem ma kinitx favorevoli. 

Dan l-Uffiċċju talab kjarifiki dwar il-persuna l-oħra li ssemmiet fl-ilment u li fir-
rigward tagħha l-persuna li ressqet l-ilment allegat li kien hemm trattament 
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favorevoli.   Il-Ministeru spjega, li fil-każ tal-persuna l-oħra li ssemmiet, iċ-
ċirkostanzi kienu differenti minn dawk tal-persuna li ressqet l-ilment.  Minħabba 
l-privatezza tad-data, dawn iċ-ċirkostanzi ma setgħux jiġu ikkomunikati lill-
persuna li għamlet l-ilment.  Id-deċiżjoni li ttieħdet fil-konfront tal-uffiċjal 
pubbliku l-ieħor saret skont il-prassi tal-Gvern fir-rigward ta’ ċirkostanzi speċjali, 
li jinkludu ċirkostanzi fejn is-servizzi tal-persuna ikkonċernata jkunu meħtieġa 
fi proġġett, u li jkun fl-interess tad-Dipartiment fejn hu jkun jaħdem.  Kemm 
iż-żmien, kif ukoll in-natura tat-talba nnifisha, kienu differenti minn dawk tal-
persuna li ressqet l-ilment.

Il-persuna li ressqet l-ilment, ma qabilx ma’ din l-ispjegazzjoni u qal li hu kien 
lest li jikkonferma d-dikjarazzjoni tiegħu taħt ġurament.  Hu stqarr, li kien 
applika biex il-kuntratt tiegħu jkun estiż minħabba li kien konxju tal-ħtieġa kbira 
li kien hemm għal servizzi ta’ messaġġier, tant li kien offra li jagħmel dan ix-
xogħol anke jekk hu kien jokkupa pożizzjoni ogħla.  Hu insista li allegatament ġie 
diskriminat, u żied li l-impjegat l-ieħor seta’ jaqdi biss dmirijiet li kienu jistgħu 
isiru minn persuna ta’ grad ta’ salarju inqas minn tiegħu.

Kunsiderazzjonijiet

L-Ombudsman ikkonsidra l-fatt li dan l-ilment tressaq wara ż-żmien stipulat 
ta’ sitt xhur (skont l-Att dwar l-Ombudsman) minn meta l-persuna li tkun qed 
tilmenta tkun saret taf għall-ewwel darba biċ-ċirkostanzi li tkun qed tilmenta 
dwarhom.  Fil-fatt dan l-ilment tressaq madwar sentejn wara li l-persuna li 
ressqet l-ilment, kienet irtirat u diversi xhur wara, li ġie estiż il-kuntratt tal-
impjegat l-ieħor li għalih saret referenza.  B’hekk l-ilment kien preskritt bil-liġi u 
għalhekk ma kienx ammessibbli għall-investigazzjoni formali.  Minkejja dan, dan 
l-Uffiċċju pprova jara jekk kienx hemm bażi biex din il-preskrizzjoni tkun tista’ 
tiġi rinunzjata.

L-Ombudsman ikkunsidra li:

• l-Ministeru kien ta spjegazzjoni għad-deċiżjonijiet tiegħu fuq iż-żewġ każi, 
liema spjegazzjoni ġiet ikkomunikata lill-persuna li ressqet l-ilment;

• t-talba tal-persuna li ressqet l-ilment kienet sabiex hu jerġa’ jkun impjegat 
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mill-ġdid, din id-darba fuq bażi part-time (wara d-data tal-irtirar tiegħu) u 
mhux sabiex ikollu l-kuntratt tiegħu estiż;

• ma kien hemm l-ebda talba mid-dipartiment fejn hu kien jaħdem dwar il-
ħtieġa tas-servizzi tiegħu wara l-eta` tal-irtirar;

• d-deċiżjoni li ttieħdet fiż-żewġ każi kienet skont il-prassi addottata mill-
Gvern dwar iż-żamma ta’ ħaddiema wara l-eta` tal-irtirar, li tgħid li ħaddiema 
jistgħu jinżammu jaħdmu kemm il-darba s-servizzi li huma joffru jkunu 
meħtieġa għal xi ċirkostanza speċjali, bħal ma hi parteċipazzjoni fi proġett 
partikolari li jkun għadu għaddej.  Fil-każ tal-persuna li ressqet l-ilment 
ma kienx hemm din il-ħtieġa kif kien hemm fil-każ l-ieħor li għalih saret 
referenza; u

• ma kien hemm l-ebda bażi fuqhiex r-raġunjiet li ta l-Ministeru jiġu 
ikkontestati.

L-Ombudsman b’hekk ikkonkluda li ma kienx hemm lok fejn hu seta’ jkun ta’ 
aktar għajnuna għall-persuna li ressqet l-ilment, u infurmah b’din id-deċiżjoni.

Il-persuna li ressqet l-ilment ma kinitx kuntenta b’din it-tweġiba u talbet li tiltaqa’ 
personalment mal-Ombudsman.  Din it-talba ġiet milqugħha, u l-Ombudsman 
spjega fid-dettall ir-raġunijiet li wassluh għal din id-deċiżjoni.  Infurmah ukoll li 
dan l-Uffiċċju għamel li seta’ sabiex ikun jista’ jkun ta’ għajnuna fil-każ tiegħu u 
li fiċ-ċirkostanzi ma kien hemm xejn aktar x’seta’ jsir. 

L-Ombudsman imbagħad għalaq il-każ.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru M0240
Ministeru tal-Finanzi

Il-policy tal-Gvern dwar trasferiment ta’ Uffiċjali 
Pubbliċi residenti Għawdex li jaħdmu Malta u 

jixtiequ  jaħdmu Għawdex
(trasferiment ta’ uffiċjali pubbliċi residenti Għawdex)

L-ilment

Impjegat residenti Għawdxi fi grad dipartimentali fid-Direttorat tas-Servizzi 
Edukattivi li kien jaħdem f’Malta lmenta li kollegi fl-istess grad tiegħu, li bħalu 
kienu jaħdmu Malta ngħataw transfer għal Għawdex fuq bażi umanitarja 
irrispettivament mis-seniority tagħhom, wara li sempliċiment issottomettew 
ċertifikat mediku.  B’riżultat ta’ dan, it-trasferiment tiegħu għal Għawdex qed 
jittardja aktar milli suppost.

L-investigazzjoni

L-Ombudsman ikkonferma li tul l-aħħar snin, tmien Uffiċjali Pubbliċi Għawdxin 
fl-istess grad tal-complainant ngħataw transfer temporanju minn Malta għal 
Għawdex wara li ssottomettew ċertifikat mediku u mingħajr kunsiderazzjoni 
tas-seniority tagħhom.  Iżda fl-2012, is-sena li fiha sar l-ilment, kien hemm 
każ wieħed biss.  Minn dawn it-tmien każi, f’każijiet wieħed biss kien inħatar 
bord mediku biex jikkonferma kienx hemm raġuni medika biżżejjed għal tali 
trasferiment.  Barra minn hekk, dawn it-transfers temporanji ġew imġedda 
minn sena għal sena a bażi ta’ ċertifikati mediċi aġġornati li kienu nħarġu minn 
speċjalisti mediċi.  Dan kien isir skont prassi antika tal-Awtoritajiet Edukattivi.

Is-sub-artikolu 1.1.2.5 (iii) tal-Public Service Management Code (il-Ħdax il-
Edizzjoni tal-PSMC) jgħid li għandhom jinżammu listi ta’ stennija ta’ impjegati 
residenti Għawdxin li għandhom grad dipartimentali u li jkunu jaħdmu f’Malta 
iżda jixtiequ jaħdmu f’Għawdex.  Filwaqt li fil-gradi ġenerali fis-servizz pubbliku, 
tali lista tinżamm fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fil-każijiet ta’ gradi dipartimentali 
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din tinżamm fil-Ministeru jew Dipartment rispettiv u f’dawn il-każijiet tal-aħħar 
bħala regola ma hemmx ħtieġa li l-Ministeru jew Dipartiment konċernat jitlob 
l-approvazzjoni tal-Uffiċċju tal-HR Amministrazzjoni Pubblika (PAHRO) fl-Uffiċċju 
tal-Prim Ministru, sakemm it-transfer ma jkunx ser isir għall-Ministeru għal 
Għawdex u mhux għal istess Dipartiment f’Għawdex. Dawn il-listi jinżammu 
għal finijiet ta’ seniority u prijorita`.

Fil-każ li ġie investigat iż-żamma tal-lista rispettiva ta’ dawn l-impjegati, u 
d-deċiżjonijiet rispettivi kienet responsabbilita` tal-Awtoritajiet Edukattivi u ma 
kienx hemm bżonn l-approvazzjoni tal-PAHRO.

Is-sub-artikolu 1.1.2.5 (viii) tal-PSMC  jipprovdi li uffiċjali nisa tqal Għawdxin li 
jaħdmu Malta jistgħu jiġu trasferiti temporanjament għal Għawdex tul it-tqala 
u l-ħlas, wara li jippreżentaw ċertifikat mediku li jkun konfermat minn bord 
mediku maħtur mid-Dipartiment tas-Saħħa.  

L-Ombudsman kien ukoll infurmat li għalkemm il-PSMC ma jsemmi xejn dwar 
ċertifikati oħra mediċi, il-PAHRO kien qed jaċċetta raġunijiet umanitarji biex 
impjegat residenti Għawdxi u li jaħdem Malta jaqbeż lill-kollegi tiegħu fil-lista 
tal-gradi ġenerali fis-Servizz Pubbliku biex jiġi trasferit biex jaħdem Għawdex.  
Iżda f’dawn il-każi l-PAHRO kien qed jivverifika ċ-ċertifikati mediċi permezz 
ta’ bord mediku mwaqqaf apposta u minbarra li ssir verifika tal-każ kull tant 
żmien, dawn l-impjegati jkunu għat-tul tat-trasferiment temporanju tagħhom, 
ikkunsidrati li huma fuq light duties skont iċ-Cirkolari MPO/164/1995, u bi qbil 
mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jitwaqqfulhom l-increments fis-
salarju (wara l-ewwel increment) u s-servizz temporanju f’Għawdex ma jkunx 
jgħodd għall-fini ta’ progression.  Barra minhekk, dawn l-Uffiċjali għandhom 
jerġaw jiġu eżaminati minn bord mediku fi żmien sitt xhur. Il-PAHRO informa 
wkoll li kien bi ħsiebu jestendi din il-prassi għas-Servizz Pubbliku kollu.  

Kunsiderazzjonijiet

L-Ombudsman ikkunsidra li l-ilment oriġina minħabba l-prassi tal-Awtoritajiet 
Edukattivi tul bosta snin fir-rigward ta’ residenti Għawdxin jaħdmu f’Malta u 
li kienu jiġu trasferiti għal Għawdex, fuq bażi temporanja, jekk jippreżentaw 
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ċertifikat mediku.  Skont il-complainant, kien hemm diversi kollegi tiegħu li taw 
x’jifhmu li kienu lesti jippreżentaw ċertifikat mediku biex jaqbżu lil sħabhom 
fl-istess lista ta’ stennija li hi bażata fuq is-seniority.  L-Ombudsman ikkunsidra 
ukoll li għalkemm il-PSMC ma jsemmi xejn dwar tali ċertifikati, il-PAHRO kien 
qed jaċċetta raġunijiet mediċi biex dan l-impjegat jaqbeż lill-kollegi tiegħu 
fil-gradi ġenerali fis-Servizz Pubbliku.  Iżda f’dawn il-każi l-PAHRO kien qed 
jieħu prekawzjoni billi jivverifika ċ-ċertifikati mediċi permezz ta’ bord mediku 
mwaqqaf apposta u minbarra li ssir verifika tal-każ kull tant żmien, dawn 
l-impjegati jkunu għat-tul tat-trasferiment temporanju tagħhom, ikkunsidrati 
li huma fuq light duties, jitwaqqfulhom l-increments fis-salarju u s-servizz 
temporanju f’Għawdex ma jkunx jgħodd għall-fini ta’ progression.  Dawn id-
deterrenti ma kienux jeżistu fil-policy li għal bosta snin kienet adottata mill-
Awtoritajiet Edukattivi fis-sitwazzjonijiet analogi.

Filwaqt li enfasizza li dawn il-kundizzjonijiet ma għandhom, b’ebda mod, 
jiġu interpretati li l-impjegati konċernati fis-settur tal-edukazzjoni kienu qed 
jabbużaw is-sistema, u dwar dan ma kien hemm ebda evidenza, l-Ombudsman 
ikkunsidra l-aħjar prattiċi li għandhom jiġu adottati f’dawn iċ-ċirkostanzi.

Fl-opinjoni tiegħu, l-Ombudsman kien tal-fehma li l-policy tal-Awtoritajiet 
Edukattivi li taċċetta ċertifikati mediċi mingħajr verifika medika indipendenti 
kienet waħda ta’riskju u ċertament ma kinitx l-aħjar prattika.  F’sitwazzjonijiet 
bħal dawn, Kap ta’ Dipartiment għandu jikkonsulta esperti mediċi indipendenti.  
B’hekk tkun assigurata aktar trasparenza u tonqos il-possibilita` ta’ abbuż.  Hija 
ħasra li ma hemm ebda provvidiment speċifiku dwar dan u l-ebda ċirkulari għal 
dan il-għan fir-rigward tal-gradi dipartimentali.

L-Ombudsman ma daħalx fid-dettal tal-mertu jekk impjegati residenti Għawdxin 
li jiġu trasferiti biex iservu f’Għawdex minħabba raġunijiet umanitarji, għandhom 
jiġu ikkunsidrati fuq light duties u b’riżultat jitwaqqfulhom l-increments u 
l-progression dment li jkunu trasparenti.  Hu qal li l-PAHRO kellu jiddeċiedi fuq din 
il-materja, inkluż jekk il-policy preżenti għandiex tiġi estiża għas-servizz pubbliku 
kollu, inklużi l-gradi dipartimentali.  B’danakollu hu esprima l-fehma tiegħu li 
f’dawn il-każi għandha l-ewwelnett tingħata kunsiderazzjoni dwar jekk l-impjegat 
li jkun hekk trasferit, jistax jew le, minkejja l-kundizzjoni medika tiegħu, jaqdi 
d-dmirijiet kollha tal-grad tiegħu.  Bord mediku jista’ jagħti l-pariri tiegħu dwar dan.
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Konklużjonijiet u Rakkomandazzjonijiet

Wara li ikkunsidra l-mertu ta’ dan l-ilment, l-Ombudsman ikkonkluda li s-sistema 
tal-Awtoritajiet Edukattivi kienet waħda riskjuża u setgħet tagħti lok għal abbuż 
anke jekk ma rriżultatlu ebda evidenza dwar dan.  Għaldaqstant l-ilment kien 
ġustifikat.

Huwa irrikomanda li:

a) l-Awtoritajiet Edukattivi jbiddlu l-policy tagħhom fir-rigward ta’ 
ċertifikati mediċi u jerġgħu jeżaminaw il-każi kollha fejn approvaw transfer għal 
Għawdex għal raġunijiet mediċi.  L-impjegati nvoluti għandhom jiġu eżaminati 
minn bord mediku u kull każ individwali jiġi trattat skont ir-rakkomandazzjonijiet 
(applikabbli għalih) tal-bord mediku; u li

b) id-Dipartiment tar-Resourcing fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru jassigura li 
l-policy applikabbli għal gradi ġenerali fis-servizz pubbliku japplikaw ukoll għall-
gradi dipartimentali fir-rigward ta’ verifika, minn bord mediku, ta’ dawn iċ-
ċertifikati.

Ir-reazzjoni tal-Awtoritajiet kompetenti

L-Awtoritajiet Edukattivi mill-ewwel infurmaw lill-Ombudsman li aċċettaw ir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu u li ttieħdu l-passi meħtieġa biex f’kull każ (passat) 
ser ikun hemm verifika minn bord mediku.  Huma qalu wkoll li ser jadottaw din 
il-policy (ġdida) għall-futur.

Minn naħa tiegħu l-PAHRO filwaqt li qabel mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman, qal li wara konsultazzjonijiet mal-partijiet kollha involuti, kien ser 
jaġġorna l-policy u jindirizza l-kunsiderazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman Parlamentari skont l-istess rapport.
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 Rapport fil-qosor fuq Każ Nru M0190
Dipartiment tal-Kuntratti

Allegazzjoni li ngħatat informazzjoni 
żbaljata dwar tender 

mill-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali 
(tenders tal-Gvern – dritt tal-appell)

L-ilment

Direttur ta’ kumpanija lokali (il-persuna li ressaq l-ilment) ħassu aggravat meta 
t-tender li hu tefa’ għall-mediċina partikolari kienet skwalifikata mill-Kumitat 
tal-Kuntratti Dipartimentali.  Hu argumenta li l-Kumitat kien ta interpretazzjoni 
żbaljata ta’ dik il-parti tal-offerta tiegħu li kienet tirrigwarda d-data tal-
iskadenza tal-prodott u li b’riżultat ta’ hekk kien skwalifika l-offerta tiegħu.   
Sussegwentement imbagħad iċ-Ċerman tal-Kumitat kien tah informazzjoni 
żbaljata rigward id-data sa meta kellu jibgħat l-appell tiegħu.  Hu ressaq l-ilment 
tiegħu lid-Direttur tal-Kuntratti iżda xorta waħda ma kienx sodisfatt bl-eżitu tal-
każ.  Hu argumenta ukoll li l-mod kif ġiet ipproċessata l-offerta tiegħu kienet 
differenti minn kif kienu jiġu trattati l-offerti qabel.

Fatti li ħarġu mill-investigazzjoni

Fid-9 ta’ April 2012, il-persuna li ressaq l-ilment kien infurmat permezz ta’ fax li 
ntbagħtitlu li l-offerta li hu kien tefa’ rigward dan il-prodott kienet skwalifikata 
minħabba l-fatt li din ma kinitx konformi mal-ispeċifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
il-ħajja tal-prodott offrut, liema speċifikazzjonijiet kienu mniżżla fl-istess tender.  
Fl-istess ittra hu kien ukoll infurmat li seta’ jressaq oġġezzjoni formali sat-13 ta’ 
April 2012 f’nofsinhar u dan flimkien ma’ ħlas ta’ depożitu ta’ €400.

Fl-istess ġurnata, il-persuna li ressaq l-ilment wieġeb billi filwaqt li irrikonoxxa 
l-informazzjoni rigward id-dritt tiegħu għall-appell, iddikjara li minħabba 
esperjenza li kien għaddha minnha tlett snin qabel (meta kien appella minn 
deċiżjoni wara li offerta oħra li hu kien għamel kienet ukoll ġiet skwalifikata) 
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il-kumpanija kienet “not in a position to appeal in this case”.  Minn naħa 
tiegħu l-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali wieġeb billi fakkar lill-persuna li 
ressaq l-ilment fid-dritt tiegħu li jressaq oġġezzjoni formali flimkien mal-ħlas ta’ 
depożitu.

Minflok għamel oġġezzjoni formali, l-persuna li ressaq l-ilment indirizza 
d-diffikulta` tiegħu lid-Direttur tal-Kuntratti fejn għarrfu li ż-żmien li hu kien 
ingħata mill-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali biex fih ikun jista’ jappella kien 
żbaljat għax kien inqas minn dak li hemm stipulat fir-Regolamenti 5 u 6 tal-Avviż 
Legali 296 tal-2010 li kienu jipprovdu ħamest ijiem tax-xogħol biex isir tali appell.  
Id-Direttur tal-Kuntratti talab lill-persuna li ressaq l-ilment sabiex jiċċara aktar 
fid-dettall id-diffikultajiet tiegħu.  Hu argumenta li a bażi tal-esperjenza li kellu, 
xtaq li jieħu parir legali qabel ma jressaq l-oġġezzjoni formali tiegħu, ħaġa li ma 
setgħax jagħmel fiż-żmien imnaqqas li kien tah il-Kumitat.  Hu kompla li kien 
ingħata erbat ijiem sabiex fihom ikun jista’ jappella minflok ħamsa kif hemm 
stipulat fil-liġi.  Hu għalhekk talab sabiex ikun ikkompensat, biex jittieħdu miżuri 
li jassiguraw li ma jerġawx jittieħdu deċiżjonijiet simili u biex jiġu indirizzati 
l-ambigwitajiet u l-ineżattezzi li kien hemm fid-dokumenti tat-tenders.

Kunsiderazzjonijiet u kummenti

Fid-deliberazzjonijiet tiegħu fuq l-ilment l-Ombudsman ikkunsidra li l-persuna 
li ressaq l-ilment kien fil-fatt qed jilmenta minn żewġ affarijiet.  L-ewwel ilment 
kien jirrigwarda l-fatt li l-offerta tiegħu kienet skwalifikata filwaqt li t-tieni lment 
kien dwar l-informazzjoni żbaljata li hu kien ngħata mill-Kumitat tal-Kuntratti 
Dipartimentali fir-rigward taż-żmien stipulat li fih wieħed seta’ jappella.  Fit-
tieni lment tiegħu, hu argumenta li ma kienx ingħata biżżejjed żmien sabiex ikun 
jista’ jieħu parir legali biex jgħinu jipprepara l-appell tiegħu. 

Rigward l-ilment tal-iskwalifikar tal-offerta, l-Ombudsman ikkunsidra li 
din kienet materja li taqa’ fil-kompetenza tar-Revisions Board u dan skont 
paragrafu 21 tad-dokument tat-tender li kien jgħid li kull persuna li tressaq 
l-offerta tagħha u tħossha aggravata dwar l-għoti ta’ xi kuntratt tista’ tikteb 
ittra ta’ oġġezzjoni, flimkien ma’ depożitu, fejn tispjega l-ilment tagħha.  Din 
id-dikjarazzjoni hi konformi ma’ paragrafu 3 tar-Regolament 21 tal-Avviż Legali 
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296 tal-2010 kif emendat.  L-Ombudsman fisser li kien dan il-Bord li fl-ewwel 
lok kellu l-ġurisdizzjoni li jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni li l-offerta tal-persuna li 
ressaq l-ilment tkunx skwalifikata kinitx korreta jew le, u kemm il-darba jsib 
li ma kienetx korretta jindika r-rimedju meħtieġ.  L-Ombudsman ma jistax 
jissostitwixxi l-funzjonijiet ta’ dan il-Bord, anke jekk, għal raġunijiet validi, il-
persuna li ressaq l-ilment ma jkunx ressaq il-każ tiegħu quddiemu.   Ir-raġuni 
li ngħata minn din il-persuna, li hekk kif irċieva l-ewwel notifika li l-offerta 
tiegħu kienet skwalifikata hu kien iddeċieda li ma riedx imur quddiem dan il-
Bord minħabba l-esperjenza tiegħu ta’ tlett snin qabel, ma kinitx waħda valida.  
Lanqas jistgħu jitqiesu bħala validi l-argumenti li ġab wara li ma kellux ċans li 
jieħu parir mingħand l-avukat tiegħu.  Għalhekk l-Ombudsman astjena milli 
jieħu konjizzjoni ulterjuri tal-allegazzjonijiet miġjuba mill-persuna li ressaq 
l-ilment fir-rigward tal-iskwalifikazzjoni tal-offerta tiegħu.

Fir-rigward tal-allegazzjoni ta’ informazzjoni żbaljata fuq iż-żmien stipulat li fih hu 
seta’ jappella, l-Ombudsman innota li l-persuna li ressaq l-ilment kien infurmat 
permezz ta’ fax nhar id-9 ta’ April 2012 li l-offerta tiegħu kienet skwalifikata u 
fiha kien hemm ukoll ir-raġunijiet li kienu wasslu għal din id-deċiżjoni.  Hu kien 
sussegwentament ingħata ċans sa nofsinhar tat-13 ta’ April 2012 sabiex ikun 
jista’ jappella u dan bi ħlas ta’ depożitu ta’ €400.  F’ċirkostanzi bħal dawn, fejn 
iż-żmien mogħti jkun qasir, il-ġurnata li fiha tkun saret in-notifika m’għandhiex 
tingħadd bħala l-ewwel ġurnata miż-żmien indikat.  Dan ifisser li allura l-persuna 
li ressaq l-ilment kien ingħata inqas minn ħamest ijiem żmien kif stipulat fl-Avviż 
Legali 296 tal-2010.

Meta ikkunsidra l-argument, li hu kien induna bl-iżball li kien hemm fiż-żmien 
mogħti lilu biex iressaq l-appell wara, u li dan ma tahx ċans li jieħu parir legali, 
l-Ombudsman irrikonoxxa l-fatt li ż-żmien li l-persuna li ressaq l-ilment kien 
ingħata biex fih jappella kien fil-fatt inqas minn dak stipulat fid-dokument tat-
tender u minn dak li tistipula l-liġi.  Minkejja dan l-Ombudsman ma setgħax 
jinjora dawn il-fatti:

a) id-dokument tat-tender mibgħut mill-persuna li ressaq l-ilment kien 
jindkludi dikjarazzjoni li tgħid li l-persuna li tressaq l-offerta hi konxja tal-liġijiet 
u regolamenti li japplikaw għal dik it-tender;
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b) paragrafu 21 “Right of Recourse” tal-istess dokument kien jinforma 
t-tenderers li tefgħu l-offerta tagħhom,  bid-dritt tagħhom ta’ appell fi żmien 
ħamest ijiem minn notifika tal-għoti tat-tender u li dan kellu jsir bi ħlas ta’ 
depożitu.  B’hekk dan ifisser li l-persuna li ressaq l-ilment kien jaf jew kellu jkun 
jaf bid-drittijiet tiegħu f’dan ir-rigward;

ċ)  minkejja li ż-żmien li kien ingħata kien iqsar, il-persuna li ressaq l-ilment 
wieġeb liċ-Ċerman tal-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali, fl-istess ġurnata li 
rċieva n-notifika.  Dan ifisser li fl-ewwel ġurnata tal-perjodu li hu kien ingħata 
sabiex fih hu jressaq l-appell, hu kien diġa` jaf x’kien ser iwieġeb.  Fit-tweġiba 
tiegħu hu iddikjara li a bażi tal-esperjenza passata tiegħu, il-kumpanija ma kinitx 
f’pożizzjoni fejn setgħet tibbenefika minn appell.5  Fil-fatt, dak iż-żmien, hu kien 
iddeċieda li ma jappellax kif kellu d-dritt li jagħmel; u

d) minkejja dan kollu, kieku l-persuna li ressaq l-ilment biddel fehmtu u 
xtaq li jieħu parir legali, hu xorta waħda seta’ jikteb u joġġezzjona għaż-żmien 
qasir li kien ngħata, fejn seta’ jargumenta li dan kien ta’ tfixkil għalih biex jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu u jitlob aktar żmien biex ikun jista’ jressaq l-oġġezzjoni 
tiegħu.

Minħabba f’dawn ir-raġunijiet, l-Ombudsman ikkunsidra li n-notifika żbaljata 
li kien bagħat il-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali ma tellfitx lill-persuna li 
ressaq l-ilment mid-dritt tiegħu għal appell. 

Minħabba li matul l-investigazzjoni, l-Ombudsman kien ġibed l-attenzjoni taċ-
Ċerman rigward il-perjodu ta’ ħamest ijiem żmien sabiex fihom ikunu jistgħu 
jitressqu l-appelli, u minħabba li ċ-Ċerman kien assigura lill-Ombudsman li 
l-Kumitat kien ħa azzjoni biex jibdel din il-prassi, l-Ombudsman iddeċieda li ma 
kienx hemm lok għal xi rakkomandazzjoni f’dan ir-rigward.

5  Fil-fatt il-merti li wasslu sabiex l-offerta tal-persuna li ressqet l-ilment tkun skwalifikata fl-2009 kienu totalment 
differenti minn dawk tal-każ taħt eżami.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru M0008
Dipartiment tas-Saħħa

Ilment rigward infermier f’qasam speċjalizzat li 
ma ġġeddidlux il-kuntratt 

(kuntratti definiti mhux mġedda)

L-ilment

Infermier li kellu kuntratt definit, b’terminu fiss, f’qasam speċjalizzat ilmenta li 
meta skadielu l-kuntratt li hu kellu, l-awtoritajiet tas-saħħa ma ġeddewulux u 
dan meta hu kien pijunier fit-twaqqif tal-klinika tiegħu li kien ilu numru ta’ snin 
jaħdem fiha anke qabel ma ngħata dan il-kuntratt.  Bħala konsegwenza ta’ dan 
hu tilef iċ-ċans li jipprogressa fi skala tas-salarju ogħla, ħaġa li kien ikun intitolat 
għaliha li kieku temm sena oħra f’dik il-pożizzjoni.

L-investigazzjoni

Il-persuna li ressaq l-ilment ingħata kuntratt ta’ 36 xahar bħala infermier f’qasam 
speċjalizzat fid-Diviżjoni tas-Saħħa wara li kien temm b’suċċess l-applikazzjoni 
tiegħu fis-sejħa li kienet ħarġet għal dawn il-pożizzjonijiet.  Skont it-termini 
ta’ din is-sejħa, matul il-perjodu tal-kuntratt, il-kandidati li jintgħażlu kellhom 
iżommu l-grad sostantiv tagħhom u wara li jagħlqilhom il-kuntratt kellhom 
jirritornaw lura għal grad sostantiv li kellhom qabel.  Is-salarju abbinat ma’ din 
il-pożizzjoni kien ogħla minn dak li kien jirċievi l-persuna li ressaq l-ilment.

Meta l-kuntratt tal-persuna li ressaq l-ilment għalaq, dan ma ġiex imġedded. 
Għalhekk hu kiteb lill-awtoritajiet tas-saħħa u talab li jingħata r-raġunijiet bil-
miktub li wasslu biex ittieħdet din id-deċiżjoni iżda baqa’ mingħajr tweġiba.  

F’laqgħa li hu kellhu mal-management tal-infermiera, ġie spjegat lilu li r-raġuni 
wara d-deċiżjoni li ma jiġġeddidlux il-kuntratt kienet l-attitudni u l-imġieba 
tiegħu ma’ infermier kollega tiegħu fl-istess klinika. Hu reġa’ tenna t-talba 
tiegħu li jingħata spjegazzjonjiet bil-miktub.  Hu argumenta li l-infermier l-ieħor 
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kien jaħdem ma’ speċjalista mediku differenti minn tiegħu, kien imexxi klinika 
separata u li t-tnejn li huma ma kienux jidħlu fuq xulxin fil-qadi ta’ dmirijiethom.  
Il-persuna li ressaq l-ilment għamel aċċenn għad-dedikazzjoni li hu kellu lejn 
il-pazjenti u wera x-xewqa tiegħu li jkompli jiżviluppa l-professjoni tiegħu f’din 
l-ispeċjalita`.  Hu rrefera għat-talba kontinwa tiegħu lill-management sabiex 
jingħata aktar riżorsi umani u sostna li hu la qatt kien għamel żbalji ta’ natura 
gravi u lanqas qatt kien akkużat li s-servizzi tiegħu ma kienux sodisfaċenti.

L-Awtoritajiet tas-Saħħa infurmaw lil dan l-Uffiċċju li d-deċiżjoni li dan il-
kuntratt ma jiġġeddidx, kienet ittieħdet wara li ngħatat kunsiderazzjoni tal-
ħidma tal-persuna ikkonċernata f’din il-klinika – deċiżjoni li dwarha kien hemm 
qbil minn naħa tal-management tal-infermiera wara anke konsultazzjoni mal-
Konsulent inkarigat mit-tmexxija ta’ din il-klinika partikolari.  Il-persuna li 
ressaq l-ilment kienet inġibditlu l-attenzjoni li l-imġieba tiegħu kienet qed tkun 
ikkunsidrata bħala waħda mhux professjonali, mhux etika u waħda li tonqos 
mir-rispett, iżda minkejja dan ma deher li sar ebda kambjament minn naħa 
tiegħu u saħansitra kienet ittieħdet azzjoni dixxiplinari kontrih.  L-awtoritajiet 
annettew kopja ta’ rapport fuq il-persuna li ressaq l-ilment datat Lulju 2011 
fejn fih il-Konsulent inkarigat minn din il-klinika speċjalizzata kien tkellem 
mal-management tal-infermiera dwar l-imġieba inaċċettabbli tiegħu li kienet 
ilha għaddejja għal ftit żmien mhux ħażin.  Il-persuna li ressaq l-ilment kien 
qiegħed ikun arroganti mal-pazjenti, miegħu, kif ukoll ma’ Konsulent ieħor li 
kien iżur il-klinika, fejn ġieli anke tkellem ħażin fil-preżenza ta’ terzi persuni.   
Ma kienx jobdi l-linji gwida rigward dewmien tal-pazjenti li jżuru dik il-klinika 
u saħansitra kien anke joħodha mal-Konsulent jekk dan jiddedika aktar ħin 
ma’ xi pazjent partikolari.  Ir-rakkomandazzjoni ta’ “anger therapy” li kien 
għamillu l-Bord ta’ Dixxipplina ma ħalla l-ebda effett.  F’xi waqtiet, il-persuna 
li ressaq l-ilment kien anke jhedded li kien ser joħroġ fuq sick leave u mhux 
dejjem kien jagħti preavviż adegwat lill-Konsulent meta kien ikun ser jieħu 
xi vacation leave.  Il-Konsulent għalaq billi ssuġġerixxa li l-persuna li ressaq 
l-ilment jitneħħa minn dik il-klinika u dan qabel ma jseħħ xi inċident serju 
mal-ħaddiema jew pazjenti.

Waqt laqgħa li nżammet f’dan l-Uffiċċju, il-Konsulent ikkonferma d-dikjarazzjoni 
tiegħu imsemmija hawn fuq li hu kien għamel lill-management tal-
infermiera iżda żied jgħid li f’dak iż-żmien hu kien ukoll qal li kien iqis lil 
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dan l-infermier bħala wieħed tajjeb ħafna u dedikat f’xogħlu, u li iżda kien 
għajjien minħabba akkumulu ta’ stress kaġun tal-volum eċċessiv ta’ xogħol 
li minnu hu kien responsabbli.  It-talbiet tiegħu għal aktar ħaddiema qatt 
ma ntlaqgħu mill-awtoritajiet bil-konsegwenza li l-persuna li ressaq l-ilment 
sab ruħu f’sitwazzjoni fejn kien jinkorla malajr.  Fil-fatt dan l-istess Konsulent 
kien, ftit taż-żmien qabel, għamel rapport pożittiv fil-konfront tal-persuna 
li ressaq l-ilment fejn fih faħħar l-abbilitajiet u l-kwalitajiet tiegħu li fost 
oħrajn kienu jinkludu l-għarfien tiegħu tad-dettalji ta’ kull pazjent u l-fatt 
li kien jagħmel minn kollox biex jassigura l-kumdita` tagħhom.  Il-persuna 
li ressaq l-ilment kien dak iż-żmien deskritt bħala persuna responsabbli  u 
kuxjenzjuż ħafna u kien meqjus li kien ta’ benefiċċju kbir għal din il-klinika 
speċjalizzata.

Il-Konsulent għamel referenza għad-distakk kbir li kien hemm f’dak li jirrigwarda 
l-volum ta’ xogħol involut taż-żewġ kliniki – kull waħda komposta minn Konsulent 
u infermier wieħed.  Il-Konsulent żied jgħid li r-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ 
infermiera kienet waħda ħażina madanakollu t-tort ma kienx neċessarjament 
tal-persuna li ressaq l-ilment.  

Minn naħa tegħu l-management tal-infermiera ikkonferma d-distakk li kien 
hemm bejn dawn iż-żewġ kliniki iżda argumenta li biex titnaqqas il-problema 
kien intbagħat skrivan full-time.  Apparti hekk l-infermier l-ieħor kien mitlub 
li jissostitwixxi u jaħdem mill-qrib mal-persuna li ressaq l-ilment iżda dan 
tal-aħħar kien oġġezzjona din l-offerta bil-qawwa kollha.  L-awtoritajiet 
ikkonfermaw li kien hemm koperazzjoni tajba ħafna bejn il-persuna li 
ddaħħlet minflok il-persuna li ressaq l-ilment u l-infermier tal-klinika l-oħra.  
Bħala riżultat ta’ din il-koperazzjoni il-problemi naqqsu minkejja li l-volum tax-
xogħol kien żdied.

Fir-rigward tal-allegazzjoni ta’ telf ta’ flus b’riżultat tad-deċiżjoni li ma jiġix 
imġedded il-kuntratt, il-persuna li ressaq l-ilment ikkonferma li, li kieku 
l-kuntratt kien imġedded, hu kien ikun ilu erba’ snin f’dik il-kariga, sitwazzjoni 
li tattira skala tas-salarju ogħla, u li skont it-termini tal-Contracts for Fixed Term 
Regulations 2007 kienet tintitolah għall-ħlas fi skala tas-salarju ogħla b’mod 
permanenti.
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Kunsiderazzjonijiet u konklużjonijiet

Sabiex jasal għall-konklużjonijiet tiegħu dwar dan l-ilment l-Ombudsman kellu 
jiddetermina jekk id-deċiżjoni li ma jkunx imġedded il-kuntratt tal-persuna li 
ressaq l-ilment kienx jammonta għal malamministrazzjoni.   Hu ikkunsidra li –

1. il-kuntratt fiss li kellu l-persuna li ressaq l-ilment ma kienx jipprovdi li dan 
kellu jiġġedded awtomatikament.  Minn naħa l-oħra fih kien hemm li meta 
jiskadi l-kuntratt, il-persuna ikkonċernata, f’dan il-każ il-persuna li ressaq 
l-ilment, kellu jirritorna lura fil-grad sostantiv li kellu qabel.  B’hekk allura 
fiċ-ċirkostanzi ma kien hemm ebda ksur tal-kuntratt;

2. mill-banda l-oħra ma kien hemm xejn li jeskludi li tali kuntratt seta’ 
jiġġedded, ħaġa li setgħet issir fid-diskrezzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa;

3. it-talba tal-persuna li ressaq l-ilment li jingħata r-raġunijiet bil-miktub 
dwar għaliex il-kuntratt tiegħu ma ġiex mġedded ma ġietx imwieġba 
immedjatament iżda dawn ħarġu mill-investigazzjoni – dawn kienu 
l-attitudni u l-imġieba tiegħu lejn il-pazjenti u s-superjuri tiegħu kif ukoll in-
nuqqas ta’ disponibbilta` tiegħu li jaħdem f’tim u dan partikolarment mal-
infermier l-ieħor li kien jaħdem miegħu;

4. l-awtoritajiet ġibdu l-attenzjoni tal-persuna li ressaq l-ilment dwar dan u anke 
ipprovdewlu assistenza, iżda l-affarijiet ma dehrux li kienu qiegħdin jitjiebu.  Kien 
hemm saħansitra drabi fejn kellhom jittieħdu passi dixxiplinari kontra tiegħu;

5. il-persuna li ressaq l-ilment irribatta l-allegazzjonijiet dwar l-attitudni u 
l-imġieba tiegħu u argumenta li dak li verament kien wassal sabiex ittieħdet 
id-deċiżjoni li l-kuntratt tiegħu ma jiġġeddidx kienu t-talbiet frekwenti 
tiegħu sabiex jiżdiedu aktar ħaddiema miegħu.  Il-persuna li ressaq l-ilment 
kategorikament ċaħad l-allegazzjoni ta’ lingwaġġ abbużiv lejn il-Konsulenti 
jew pazjenti “except for the usual outburst” kaġun tas-sitwazzjoni stressanti 
li kien jaħdem fiha;

6. l-awtoritajiet taw struzzjonijiet lill-infermier l-ieħor li kellu inqas volum ta’ 
xogħol minnu sabiex jagħti daqqa t’id lill-persuna li ressaq l-ilment u dan tal-
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aħħar ċaħad din l-għajnuna bil-qawwa kollha.  Ma kienx hemm relazzjoni 
tajba bejniethom; u 

7. mal-wasla tal-persuna li issosstitwixxiet lill-persuna li ressaq l-ilment f’din il-
klinika speċjalizzata, kien hemm koperazzjoni aħjar bejn iż-żewġ infermiera 
u l-problemi naqsu minkejja li x-xogħol żdied.

8. A bażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet l-Ombudsman ikkonkluda li-

9. minħabba li l-kuntratt tal-persuna li ressaq l-ilment kien wieħed definit u 
ma kien isemmi xejn rigward tiġdid tal-istess, allura ma kien hemm ebda 
ksur tal-kuntratt anke jekk l-awtoritajiet setgħu iġedduh; u

10. f’każijiet bħal dak taħt eżami t-tiġdid ta’ kuntratt hu essenzjalment fid-
diskrezzjoni tal-management.  Ma nġabet l-ebda evidenza li turi li din id-
diskrezzjoni ġiet applikata b’mod irraġonevoli jew inġust. 

Il-kuntratt tal-persuna li ressaq l-ilment ma ġiex imġedded minħabba l-attitudni 
u l-imġieba tiegħu.  Anke jekk din kienet ikkaġunata minn stress kawża tal-
volum kbir ta’ xogħol, xorta waħda ma jistax jitqies li kien hemm nuqqas minn 
naħa tal-awtoritajiet.  F’dan ir-rigward wieħed m’għandux jinsa l-istruzzjonijiet 
li l-awtoritajiet tas-saħħa taw lill-infermier l-ieħor sabiex jgħin lill-persuna li 
ressaq l-ilment, ħaġa li hu rrifjuta kategorikament.  Sussegwentament irriżulta li 
bil-koperazzjoni li nħolqot bejn l-infermier l-ieħor u l-persuna li issostitwixxa lill-
min ressaq l-ilment, il-problemi naqqsu għall-benefiċċju tal-klinika u l-pazjenti.

Għal dawn ir-raġunijiet l-Ombudsman ma laqax l-ilment iżda għamel emfasi 
li l-konklużjonijiet tiegħu kienu mingħajr preġudizzju lejn id-dedikazzjoni tal-
persuna li ressaq l-ilment fil-ħidma tiegħu bħala infermier, ħaġa li ma ġiet qatt 
ikkontestata.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru M0104
Dipartiment tal-Qorti tal-Ġusitizzja

X’inhu l-ilbies adegwat li wieħed għandu jilbes 
meta jkun imħarrek biex  jixhed fil-Qorti?

(proċeduri tal-Qorti – mandat tal-Ombudsman)

L-ilment

Professjonista żgħażugħ li kien imħarrek sabiex jixhed quddiem Assistent 
Ġudikant fi proċeduri pendenti li kienu għaddejin fil-Qorti, ressaq ilment 
quddiem l-Ombudsman, rigward nuqqas ta’ informazzjoni ċara dwar liema 
ilbies kien aċċettat f’sitwazzjonijiet bħal tiegħu. Hu saħaq li minħabba, din in-
nuqqas ta’ informazzjoni, li hu ngħata mill-amministrazzjoni tal-Qorti, inħolqot 
possibbilta` li jattendi s-seduta, u ma jkunx liebes ingravata jew libsa jista’ jisfa 
akkużat b’disprezz tal-Qorti.   Il-persuna li ressaq l-ilment żied jgħid li hu kien 
staqsa lil xi uffiċjali tal-Qorti jekk kinitx teżisti regola speċifika li tirrigwarda 
l-ilbies f’sitwazzjonijiet bħal tiegħu u kien ġie mgħarraf li tali regoli kienu 
japplikaw biss għall-avukati.  Minkejja dan, hu ngħata parir sabiex jilbes libsa 
skura u ngravata, u dan minħabba li ġeneralment il-membri tal-ġudikatura hekk 
jinsistu.  Dawn l-uffiċjali infurmawh ukoll li skont Regolament 27 tal-Avviż Legali 
333 tal-20086, kull Uffiċjal Eżekuttiv tal-Qorti seta’ jżomm milli tidħol fil-Qorti 
kull persuna li hu jidhirlu li ma jkunx liebes addattat.

Il-persuna li ressaq l-ilment ma kienx sodisfatt b’din it-tweġiba  u rrefera għall-
fatt li ma hemm l-ebda obbligazzjoni legali li tispeċifika li wieħed għandu 
jilbes ingravata u li l-opinjoni tal-Uffiċjal Eżekuttiv hi sa ċertu punt suġġettiva. 
Għalhekk  hu talab kopja tal-aħħar pubblikazzjoni li ħareġ id-Direttur Ġenerali 
fuq din il-kwistjoni, u għamel referenza għas-Subregolament 2 ta’ Regolament 
27 li jgħid li d-Direttur Ġenerali tal-Qorti għandu minn żmien għal żmien jinforma 
lill-pubbliku in ġenerali liema tip ta’ lbies hu meqjus inaċċettabbli fil-konfini tal-
Qrati tal-Ġustizzja.  Id-Direttur Ġenerali fit-tweġiba tiegħu infurmah li ma kienet 
inħarġet l-ebda pubblikazzjoni f’dan ir-rigward u li hu kien tal-fehma li kulħadd 
hu konxju ta’ x’inhu meqjus bħala lbies diċenti.

6   SL 12.09 magħrufa wkoll bħala r-Regoli tal-Qorti – Avviż Legali 279 tal-2008 kif emendati b’AL 333 tal-2008.
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Il-persuna li ressaq l-ilment ħass li hu ma kienx ingħata tweġiba konkreta għad-
domandi li hu kien għamel lill-persuna fdata bil-liġi biex tistabbilixxi liema lbies 
hu inaċċettabbli fil-Qrati u għalhekk ressaq l-ilment tiegħu lill-Ombudsman, 
jisħaq li l-Qrati kienu qed jabbużaw mill-ġurisdizzjoni awtorevoli tagħhom, 
meta jimponu l-veduti konservattivi tagħhom fuq is-soċjeta`.  Huwa talab lill-
Ombudsman biex jistabbilixxi jekk:

a) l-awtoritajiet tal-Qorti kienux qed jonqsu milli jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-pubbliku rigward liema hu dak l-ilbies meqjus inaċċettabbli fil-bini 
tal-Qorti, u dan minkejja l-provvedimenti ta’ Regolament 27 (2) Court Practice 
and Procedure and Good Order Rules; u

b) legalment jistgħux jingħataw multi dwar disprezz tal-Qorti fejn jidħol 
ilbies, kemm il-darba l-pubbliku ma jkunx ġie infurmat minn qabel dwar x’inhu 
meqjus bħala ilbies inaċċettabbli.

Il-persuna li ressqet l-ilment għamel suġġeriment sabiex l-Avviż Legali msemmi 
aktar ’l fuq ikun emendat, jew billi jinkludi liema lbies il-Qorti tqis bħala 
aċċettabbli jew billi titneħħa minnu kull referenza għall-ilbies, ħaġa li hu 
jemmen li tmur kontra d-dritt tal-individwi u dan kaġun tal-istess dewmien 
sabiex jaġġornaw ruħhom mal-bidla.

Ir-reazzjonijiet tad-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja 

Meta ntalab jagħti r-reazzjonijiet tiegħu fuq l-ilment, id-Direttur Ġenerali fid-
Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja spjega li hu kien issuġġerixxa lill-persuna li 
ressaq l-ilment sabiex jilbes ingravata u libsa iżda qatt ma obbligah li jixtri libsa 
u dan minħabba li hu aċċettabbli li l-irġiel jilbsu ġlekk jew ġakketta u mhux 
neċessarjament suit.  Hu kompla billi rrimarka li l-pubbliku in ġenerali hu konxju 
tal-ilbies li hu addatat għall-Qorti.

Id-Direttur Ġenerali emfasizza li hu ma kienx responsabbli għat-tfassil ta’ dawn 
ir-regolamenti, li huma mfassla minn Bord li hu appuntat speċifikament għalhekk 
u li eventwalment jiġu approvati mill-President tar-Repubblika – b’hekk allura 
l-argument tal-persuna li ressaq l-ilment li hu kien uffiċjalment responsabbli 
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għal dawn ir-regoli mhix eżatta.  Hu pero` ammetta li għalkemm l-Avviż Legali 
jpoġġi l-onus fuqhu sabiex minn żmien għal żmien jaġġorna l-pubbliku liema 
lbies hu meqjus aċċettabbli jew le fil-Qorti, hu qatt ma kien ħareġ l-ebda notifika 
f’dan ir-rigward sabiex jevita li jkollu jagħmel lista dettaljata tad-deskrizzjonijiet 
ta’ dak li hu aċċettabbli u dak li m’huwiex, eżerċizzju li fl-opinjoni tiegħu kien 
jispiċċa jkun parodija ta’ lbies, bid-Direttur Ġenerali jispjega fid-dettall it-tul tad-
dbielet u l-flokkijiet.  Hu għalaq billi qal li għall-kuntrarju ta’ dak li ġie allegat 
mill-persuna li ressqet l-ilment li kien qiegħed isir abbuż mill-awtorita` tal-Qorti, 
ir-regolamenti kienu qiegħdin hemm sabiex joħolqu sens ta’ dinjita` u rispett 
lejn l-istituzzjoni.  

Kunsiderazzjonijiet u kummenti tal-Ombudsman

L-Ombudsman beda billi għamel osservazzjoni li l-mandat tiegħu ma kienx 
jinkludi t-tibdil ta’ liġijiet eżistenti, rwol li jappartjeni lill-Parlament, is-sezzjoni 
leġislattiva tal-Gvern.  Il-funzjoni tiegħu hi li jassigura li att amministrattiv jew 
in-nuqqas tiegħu ta’ dipartiment jew entita` tal-Gvern ikun konformi mal-liġijiet 
u regoli eżistenti jew jekk dawn jammontawx għal amministrazzjoni ħażina.  
L-Ombudsman pero` żied jgħid li kemm il-darba hu jħoss li liġi hi inġusta jew 
opressiva, hu allura jista’ jagħmel rakkomandazzjoni biex issir bidla fl-istess liġi.  
Hu tenna li skont l-Att dwar l-Ombudsman hu ma kellux is-setgħa li jistħarreġ 
azzjonijiet tal-Ġudikatura.

L-Ombudsman innota li l-persuna li ressqet l-ilment kien korrett meta qal li ‘The 
Court Practice and Procedure and Good Order Rules’ 7 jistipula li:

a) id-Direttur Ġenerali (Qrati) għandu, minn żmien għal żmien, jinforma 
lill-pubbliku in ġenerali dwar x’inhu t-tip ta’ lbies meqjus inaċċettabbli fil-konfini 
tal-Qrati tal-Ġustizzja; u

b) minħabba dak li hemm stipulat fil-Proviso  ta’ Regolament 27 (1), 
kull Uffiċjal Eżekuttiv tal-Qorti jista’ jirrifjuta li jdaħħal fil-konfini tal-Qrati tal-
Ġustizzja jew fi kwalunkwe kamra tal-Qorti, kull persuna li, fl-opinjoni tiegħu, 
ma tkunx liebsa addattata.

7  Regola 27
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Minkejja dan, hu ġibed l-attenzjoni tal-persuna li ressqet l-ilment għall-fatt li 
dawn ir-regoli jitfasslu minn Bord imwaqqaf apposta biex ifassal ir-regoli (Rule 
Making Board), li skont il-liġi hu kompost minn membri tal-Ġudikatura, l-Avukat 
Ġenerali, il-President tal-Kamra tal-Avukati u l-President tal-Kamra tal-Prokuraturi 
Legali.  Il-Bord hu fdat bit-tfassil ta’ leġislazzjonijiet sussidjarji maħsuba biex 
jirregolaw materji li jaffettwaw b’mod dirett it-tmexxija tal-proċedimenti tal-Qorti 
li l-leġislatur jikkunsidra li għandhom ikunu direttament regolati mill-membri 
tal-ġudikatura u professjonisti legali.  Din l-intenzjoni tal-leġislatur tidher ċara 
f’Artiklu 988 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċeduri Ċivili li jistipula li mħallfin 
u maġistrati għandhom is-setgħa li jinfurzaw l-ordni fis-seduta li huma jkunu qed 
jippressjedu u li jżommu l-ordni u d-dekor fil-konfini tal-Qorti li fiha jattendu.

L-Ombudsman emfasizza li skont it-termini tar-Regolament 27 (1), meta jkun 
hemm każ fejn l-Uffiċjal Eżekuttiv tal-Qorti jkun tal-opinjoni li persuna li tkun 
ġiet imħarrka biex tidher quddiem il-Qorti ma tkunx liebsa addattata, l-uffiċjal in 
kwistjoni hu obbligat li jinforma lill-imħallef, maġistrat jew membru tat-tribunal 
li quddiemu kellha tidher u li jieħu mingħandu l-istruzzjonijiet ta’ kif għandu 
jipproċedi.  Dan għaliex il-multi li jirrigwardaw disprezz tal-Qorti jinħarġu bħala 
konsegwenza tad-deċiżjoni tal-Imħallef, Maġistrat jew membru tat-Tribunal li jkun 
qed jippressjedi dik is-seduta, li l-persuna mhix liebsa addattat u allura hi ħatja ta’ 
disprezz tal-Qorti.   Deċiżjoni li hi meħuda skont is-setgħat mogħtija lill-Membri 
tal-Ġudikatura bil-liġi u li allura ma tistax tkun mistħarrġa mill-Ombudsman.

L-Ombudsman iżda ikkunsidra li skont it-termini ta’ Regolament 27 (2) id-
Direttur Ġenerali kien fid-dover li minn żmien għal żmien jinforma lill-pubbliku 
in ġenerali dwar x’tip ta’ lbies kien meqjus inaċċettabbli fil-konfini tal-Qrati tal-
Ġustizzja, u b’mod verbali ġibidlu l-attenzjoni dwar dan.  Wara diskussjonijiet li 
saru mad-Direttur Ġenerali, l-Ombudsman ġie infurmat li kien inbeda proċess 
sabiex jiġu ppubblikati linji gwida dwar dan mid-Dipartiment.  

Konklużjoni

L-Ombudsman sab li dak li tenna l-persuna li ressaq l-ilment, li d-Direttur 
Ġenerali (Qrati tal-Ġustizzja) kien mitlub li joħroġ avviżi b’rabta ma’ x’inhu 
meqjus bħala lbies mhux addattat fil-konfini tal-Qorti, kien ġustifikat.  Ġie iżda 
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indikat li mid-dokumenti mibgħuta lill-Uffiċċju joħroġ ċar li l-amministrazzjoni 
tal-Qorti wieġbet id-domandi tal-persuna li ressqet l-ilment fil-pront u ggwidatu 
kif kien meħtieġ.  Minn naħa l-oħra, li kieku l-persuna li ressqet l-ilment kien aktar 
speċifiku fid-domandi tiegħu u indika  li hu kien imħarrek biex jidher quddiem 
Assistent Ġudikant, allura kieku kien ikun infurmat li l-ilbies aċċettabbli ma 
kienx daqshekk riġidu u li f’tali sitwazzjoni ma kienetx teżisti l-ħtieġa li tintlibes 
ingravata jew ġakketta.

L-Ombudsman ikkonkluda li l-prassi kurrenti li membri tal-pubbliku rġiel jintalbu 
jilbsu ġakketta u ingravata hi waħda raġonevoli u li allura ma tistax titqies bħala 
abbuż tal-awtorita` mill-Qrati.  Hi talba sempliċi li żżomm relazzjoni raġonevoli 
fl-amministrazzjoni xierqa tal-ġustizzja f’dik il-Qorti.  Id-determinazzjoni ta’ 
x’ilbies hu aċċettabbli u le hi meqjusa bħala mezz ta’ kif ikun assigurat decorum 
korrett u dixxiplina fil-Qorti u m’għandhiex tiġi kkwalifikata bħala abbuż tal-
“authoritative jurisdiction” tal-Qrati sakemm din ma tkunx manifestament 
irraġonevoli jew arbitrarja.  Din il-materja taqa’ fid-diskrezzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti u wieħed għandu jimxi konformament mal-liġijiet eżistenti u 
prevalenti.

L-eżitu tal-każ

Xi xhur wara d-Direttur Ġenerali (Qrati tal-Ġustizzja) implimenta r-rakkomandazzjoni 
tal-Ombudsman u ippublika avviżi li jinfurmaw lill-pubbliku li membri tal-pubbliku 
jistgħu jkunu projbita milli jidħlu fil-konfini tal-Qorti jew kwalunkwe awla oħra 
kemm il-darba ma jkunux liebsa addattat.  Dawn l-avviżi kienu jinkludu lista konċiża 
ta’ liema lbies kien meqjus inaċċettabbli.  
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Rapport fuq Każ Nru L0184
Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Impjegati tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma 
li daħlu fi proprjeta` privata mingħajr permess jew 

avviż bil-quddiem
(aċċess għall-impjegati tal-WSC fi propjeta` privata)

L-Ilment
 
AA (complainant) talab lill-Ombudsman jinvestiga każ ta’ intrużjoni tal-proprjeta` 
tiegħu minn naħa ta’ mpjegati tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC).  
Hu allega li meta żar l-appartament li għandu f’Għawdex, sab li l-meters tal-ilma 
fil-partijiet komuni tal-blokk ta’ appartamenti kienu inbidlu.  Tali bidla kienet 
tfisser li l-impjegati kellhom jidħlu mill-bieb tad-dħul komuni tal-blokk tal-
appartamenti, u fil-każ tal-meter tiegħu, jiftħu il-kaxxa tal-aluminium li fiha kien 
hemm l-istess meter.  Ħadd ma kien saqsieh għaċ-ċavetta ta’ din il-kaxxa, liema 
ċavetta kienet dejjem fil-pussess tiegħu. Ma kien hemm ebda sinjal ta’ żgass u 
fil-fatt, wara li nbidel il-meter, il-kaxxa kienet reġgħet issakkret. 

Il- complainant kien oġġezzjona għal din il-intrużjoni, iżda l-awtoritajiet tal-
WSC qatt ma tawh spjegazzjoni sodisfaċenti dwar kif l-impjegati kellhom 
aċċess għall-meter.  Huma sempliċiment infurmah li l-impjegati  kienu qalu 
li wieħed mis-sidien tal-appartamenti fl-istess blokk kien fetah il-kaxxa tal-
aluminium li fiha kien hemm il-meters kollha.  Il-WSC talbitu apoloġija għal 
kull inkonvenjent li sofra l-complainant.   Minn naħa tiegħu, il-complainant 
ċaħad li l-meters kienu kollha fl-istess kaxxa u sostna li fi kwalunkwe każ kien 
l-obbligu tal-WSC li tinforma lis-sidien, bil-quddiem, dwar li kien ser isir xogħol 
fuq il-meters. 

L-Investigazzjoni 

Fir-risposta tagħha lill-complainant, il-WSC kienet sostniet li l-impjegati tagħha 
kienu ħadmu fil-partijiet komuni tal-blokk ta’ appartamenti fejn kien hemm 
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residenti oħra u kellhom aċċess għall-meters peress li l-bieb komuni ta’ barra 
kien miftuħ bħalma kienu ukoll miftuha l-kaxxi li fihom kien hemm il-meters.  
Il-Korporazzjoni assigurat lill-complainant li hi ma kelliex ċwievet li setgħu jiftħu 
xi proprjeta` tal-klijenti tagħha.  

Minn naħa tiegħu, il-complainant iddikjara li meta xtara l-appartament 
tiegħu, minn biegħlu (l-iżviluppatur) żamm għalih il-proprjeta` tal-partijiet 
komuni tal-blokk filwaqt li ggarantixxa d-dritt tax-xerrej għall-użu u aċċess 
għall-istess partijiet komuni.  Hu żied jgħid li hu jamministra l-partijiet 
komuni tal-blokka ta’ appartamenti skont ma titlob il-liġi dwar il-kondominju.  
Barra minn hekk, u aktar importanti, il-kont tal-WSC għall-kera tal-meter u 
għall-konsum tal-ilma, kien f’ismu u mhux f’isem l-iżviluppatur, u l-kaxxa 
tal-aluminium li fiha kien imsakkar il-meter tal-ilma kienet ukoll tiegħu.  Hu 
kien sab din il-kaxxa magħluqa regolarment minkejja li kien inbidel il-meter 
ta’ ġo fiha.

L-Ombudsman ikkunsidra li l-Artikoli 43 u 44 tal-Regolamenti dwar il-
Formitura tal-Ilma jipprovdu dwar id-dritt tal-impjegati tal-Korporazzjoni 
għal aċċess għall-proprjeta` tal-konsumaturi inkluż għal skop ta’ spezzjonijiet, 
qari tal-meter u biex jagħmlu xogħol li jkun meħtieġ.  Iżda r-Regolament 44 
jobbliga lill-Koporazzjoni li tagħti avviż bil-quddiem (mill-anqas erba t’ijiem 
bil-quddiem) u bil-kitba lill-konsumaturi dwar ix-xogħol li jkun meħtieġ isir, 
u barra minn hekk tagħti indikazzjoni bejn wieħed u ieħor tal-ħin li matulu 
jkun ser isir ix-xogħol. F’ċerti ċirkostanzi il-perjodu tal-avviż bil-quddiem 
ikun itwal. 

Kunsiderazzjonijiet

L-Ombudsman stqarr li hu ma kienx f’pożizzjoni li jiddeċiedi jekk kienx minnu li 
l-impjegati tal-WSC sabu l-bieb ta’ barra u l-kaxxa li fiha kien hemm il-meter tal-
ilma miftuħa meta huma waslu fil-post.  Minn naħa tiegħu il-complainant kien 
insista li dan ma kienx minnu, u sostna li anke kieku l-bieb ta’ barra kien miftuħ, 
hu biss kellu ċ-ċavetta tal-kaxxa li fiha kien hemm il-meter tal-ilma.  Din il-kaxxa 
kien dejjem iħalliha magħluqa u effettivament meta żar l-appartament, din il-
kaxxa xorta sabha magħluqa minkejja li kien hu li kellu ċ-ċwievet. 
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L-Ombudsman ikkunsidra li ma hemm ebda dubju dwar il-fatt li l-Korporazzjoni 
naqset mill-obbligu tagħha skont l-istess Regolamenti, milli tinforma lill-
complainant dwar ix-xogħol li kienet bi ħsiebha tagħmel.  Dawn ir-regolamenti 
jiggarantixxu d-dritt tal-aċċess tal-impjegati tagħha fid-djar tal-klijenti, iżda jekk 
ikun intiż li jsir xi xogħol, il-Korporazzjoni obbligata tagħtihom avviż bil-miktub 
u bil-quddiem.

Minkejja li l-complainant ma kienx is-sid tal-postijiet komuni tal-blokk, hu kellu 
d-dritt tal-użu u aċċess għaliha peress li kien l-amministratur tal-blokka tal-
appartamenti.  Iżda fuq kollox għal dawk li huma relazzjonijiet tiegħu mal-WSC, 
il-kont tal-Korporazjoni għall-użu ta’ dak il-meter u l-konsum tal-ilma relattiv 
kien jgħajjat lill-complainant u skont ir-regolamenti tal-WSC hu kellu d-dritt li 
jkun infurmat bil-quddiem u bil-kitba.  Dan l-avviż bil-quddiem ma nagħtalux u 
l-Korporazzjoni ma nfurmatux li kien ser issir xogħol fuq il-meter tiegħu.

Konklużjonijiet

Wara li eżamina il-fatti u ċ-ċirkostanzi tal-każ, l-Ombudsman ikkonkluda li anke 
kieku kellu jaċċetta l-verżjoni tal-WSC li l-impjegati tagħha sabu l-bibien rispettivi 
miftuħa, il-Korporazzjoni naqset mill-obbligu tagħha bil-liġi li tinforma  lill-
complainant skont ma jipprovdi l-Artikolu 44 tar-Regolamenti dwar il-Fornitura 
tal-Ilma.  Dan il-fatt jattira kritika minn dan l-Uffiċċju.

L-Ombudsman esprima t-tama tiegħu li dan in-nuqqas kien wieħed ta’ darba u li 
ma kinitx il-prattika tal-WSC li ma tosservax dan ir-regolament.  L-Ombudsman 
tenna li l-WSC għanda dmir li tonora l-obbligi tagħha skont il-liġi kull meta tkun 
bi ħsiebha tagħmel xi xogħolijiet fuq il-meters tal-klijenti tagħha.    

   



Rapporti fil-Qosor 
ta’ każijiet investigati

mill-Ombudsman 
tal-Universita`
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru UL0058
Dipartiment tal-Farmaċija - Universita` ta’ Malta

Studenti fl-istudji farmaċewtiċi jkomplu l-istudji 
tagħhom għal grad ta’ Masters

(trattament inġust – diskriminazzjoni)

L-ilment

Sebgħa u tletin student li fl-2006 daħlu għall-kors ta’ ħames snin, li jwassal 
għall-grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)), ilmentaw li 
l-Universita` ta’ Malta ma kienitx qed titrattahom b’mod ġust.  Huma sostnew 
illi l-istituzzjoni ċaħdet it-talba tagħhom illi jiġu inklużi fil-kors ristrutturat tal-
Farmaċija. 

L-istudenti tal-Ħames Sena allegaw ukoll illi huma sfaw diskriminati meta 
l-Universita` aċċettat illi l-erba’ gruppi ta’ studenti oħra tal-B.Pharm (Hons) 
jitħallew jibbenefikaw mill-kors kif ristrutturat iżda lilhom ma tathomx din 
l-opportunita`. L-istudenti xtaqu illi permezz tal-iskema l-ġdida jagħmlu semester 
ieħor li fih 30 credits (ECTS) u bħall-istudenti l-oħra sħabhom jiggradwaw bi 
grad ta’ Masters fil-Farmaċija (M.Pharm).

X’irriżulta mill-investigazzjoni

Fl-2006 dawn l-istudenti irreġistraw biex jidħlu fil-kors ta’ ħames snin li jwassal 
għal Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)).  Waqt il-kors ta’ studji 
tagħhom id-Dipartiment tal-Farmaċija għamel eżerċizzju ta’ ristrutturar li 
b’riżultat tiegħu, wara erba’ snin ta’ studju, l-istudenti setgħu jiggradwaw bi 
grad ta’ Baċellerat  (Hons) fix-Xjenza Farmaċewtika (B.Sc (Honours)). Permezz 
tal-istruttura l-ġdida min kellu dan id-grad seta’ jkompli l-ħames sena (li fiha 
tlett semesters b’90 credits) u jiggradwa bi grad ta’ M.Pharm.  Din l-iskema ġiet 
aċċettata mid-Dipartiment tal-Farmaċija fi Frar 2011 u s-Senat approvaha fit-22 
ta’ Ġunju tal-istess sena.
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Oriġinarjament l-iskema kif ristrutturata  kienet ser tibda titħaddem meta jidħlu 
l-istudenti l-ġodda f’Ottubru tal-2011. Madanakollu l-Universita` dehrilha illi 
l-iskema kienet ta’ benefiċċju għall-istudenti li diġa` kienu qiegħdin isegwu 
l-kors u tat l-opportunita` lill-istudenti tal-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet sena (jiġifieri 
dawk li daħlu fil-kors fl-2010, 2009 u 2008 rispettivament).  Dawn l-istudenti 
ingħataw l-opportunita` li jagħżlu jekk jixtiequx isegwu l-kors ristrutturat. 
L-istudenti kollha tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena aċċettaw li jagħmlu hekk. 
Iżda din l-iskema ma kienitx miftuħa għall-istudenti li kienu qiegħdin fir-Raba’ u 
l-Ħames sena (jiġifieri dawk li daħlu fil-kors fl-2007 u fl-2006).

L-istudenti tar-Raba’ u l-Ħames sena appellaw minn din id-deċiżjoni tal-
Universita`.  Permezz tal-intervent tal-Ombudsman tal-Universita` l-istudenti 
tar-Raba’ sena iggradwaw bi grad ta’ Baċellerat (Hons) fix-Xjenza Farmaċewtika 
f’Diċembru 2011, u setgħu ukoll ikomplu bil-programm tal-M.Pharm.  
L-istudenti tal-Ħames sena kienu mċaħħda milli jagħżlu l-iskema l-ġdida u fl-
24 ta’ Novembru 2011 iggradwaw bil-grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija  
(B.Pharm (Honours)).  Għalhekk minħabba li dawn l-istudenti tal-Ħames sena 
ħassew li ġew trattati b’mod inġust u li ġew iddiskriminati ressqu ilment mal-
Ombudsman tal-Universita`.

Osservazzjonijiet  dwar il-każ

L-Universita` insistiet illi, la kienet imxiet ħażin u lanqas kienet iddiskriminat 
l-istudenti tal-Ħames Sena tal-Farmaċija (l-complainants).  Hija qalet illi dawn 
l-istudenti kienu irreġistraw sabiex isegwu l-kors  li jwassalhom għall-Baċellerat 
fil-Farmaċija u meta huma temmew b’suċċess l-istudji tagħhom ingħataw dan 
l-imsemmi grad. L-Universita` qalet ukoll illi l-istudenti li ressqu l-ilment setgħu 
xorta waħda jkomplu bl-istudji tagħhom u jirreġistraw għall-grad ta’ Masters fil-
Farmaċija (M.Pharm).  L-Universita` kompliet, illi meta dawn l-istudenti jtemmu 
b’suċċess tlett semesters li b’kollox għandhom 90 credits, l-istudenti kienu 
jiksbu l-grad ta’ Masters.  Madanakollu l-Universita` kienet tinsab f’negozjati 
mal-Kunsill Malti għall-Kwalifiki sabiex jirrikonoxxi l-kors ta’ ħames snin tal-
Baċellarat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)) bħala kwalifika tas-Seba’ Livell 
simili għal dik tal-grad ta’  Masters fil-Farmaċija (M.Pharm) u b’hekk l-istudenti 
li effettwati ma jkollhomx għalfejn jagħmlu dan il-kors.
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L-istudenti ma qablux mal-argumenti li qajjmet l-Universita` u sostnew illi:

a) fid-dinja tal-Farmaċija internazzjonali l-grad ta’ Baċellerat (Hons) fix-
Xjenzi Farmaċewtiċi (B.Sc (Hons) Pharmacutical Sciences) huwa apprezzat iżjed 
minn grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)); u

b) xi ħadd gradwat bi grad ta’ Masters fil-Farmaċija (M.Pharm) huwa 
apprezzat iżjed minn min gradwa bi grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija 
(B.Pharm (Hons)).

L-istudenti  tennew illi dawn iż-żewġ raġunijiet huma ferm sinjifikanti meta jiġi 
eżaminat il-Curriculum Vitae ta’ persuna li qiegħda tfittex impjieg jew li tixtieq 
timraħ aktar fl-istudji tal-Farmaċija.

L-Ombudsman tal-Universita` sostna, illi mhux kompitu tiegħu li jevalwa l-gradi 
varji fil-Farmaċija, għax din m’hijiex il-funzjoni tiegħu, imma hija r-responsabbilta` 
tal-Kunsill Malti għall-Kwalifiki.  Għalhekk ma kienx floku illi jagħti l-opinjoni 
tiegħu dwar il-punti mqajjma mill-istudenti u mill-Universita`.  Madanakollu, 
l-Ombudsman deherlu illi jkun ġust jekk jgħid illi; għal min mhux akkademiku, 
jew għal min iħaddem u allura jevalwa l-kwalifiki akkademiċi, grad ta’ Masters 
huwa stmat aktar minn dak ta’ grad ta’ Baċellerat.  F’dan il-kuntest huwa staqsa 
x’kienu r-raġunijiet li wasslu lid-Dipartiment tal-Farmaċija jirristruttura il-kors u 
jintroduċi kwalifika ogħla meta kien qed jistenna li l-Kunsill Malti għall-Kwalifiki 
kien ser jirrikonoxxi fuq l-istess livell il-grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija 
(B.Pharm (Hons)) u l-grad ta’ Masters fil-Farmaċija (M.Pharm).  L-Ombudsman 
tal-Universita` ħass li kien pertinenti illi jingħad  dak li qal il-Kap Eżekuttiv tal-
Kunsill Malti għall-Kwalifiki: 

“Kindly note that the position of MQRIC [Malta Qualifications Regulation 
Information Centre] has been to level rate the B.Pharm. (Hons) at Level 6 of the 
MQF [Malta Qualification Framework].  This was the position under the previous 
Chief Executive, … and the position hasn’t changed.”

It-tieni raġuni li wasslet lill-Universita` biex tiċħad it-talba tal-istudenti kienet 
l-ħtieġa amministrattiva li tinqata’ linja x’imkien8.  Kif ġie spjegat qabel, is-

8  L-Universita` sostniet illi ma jagħmilx sens u jkun impossibbli illi minn meta beda dan il-kors  fl-1995, il-gradwati 
kollha tal-B.Pharm (Hons) li kienu segwew dan il-kors ta’ ħames snin, awtomatikament jsiru eliġibbli għall-M.Pharm.
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Senat fil-bidu kien stabbilixxa illi d-data kienet ser tkun meta jidħlu l-istudenti 
l-ġodda f’Ottubru 2011, iżda aktar tard il-gruppi tal-istudenti li kienu diġa` 
qiegħdin isegwu l-kors minbarra l-grupp tal-complainants ġew aċċettati fl-
iskema. L-Universita` eskludiet il-grupp ta’ studenti li kienu qiegħdin isegwu 
l-kors bejn l-2006 u l-2011 minħabba l-fatt illi huma kienu diġa` lestew ħafna 
mill-programm tal-Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)) u kienu ser 
jiggradwaw f’Novembru ta’dik is-sena (2011).

L-istudenti jifhmu illi amministrattivament kien hemm bżonn li tiġi stabbilita 
data minn meta tibda titħaddem l-iskema l-ġdida,  ma qablux biss mal-kriterju li 
ntuża.  Huma kienu tal-opinjoni illi kien ikun ferm aktar ġust li kieku d-distinzjoni 
kienet bejn l-istudenti li diġa` gradwaw u dawk li għadhom qiegħdin isegwu 
l-kors. Il-complainants sostnew illi meta l-Bord tal-istudji Farmaċewtiċi (fi Frar 
2011) u s-Senat (Ġunju 2011) approvaw ir-ristrutturar tal-kors, huma kienu 
għadhom studenti, u għalhekk kellhom jiġu mogħtija l-istess trattament bħal 
gruppi l-oħra ta’ istudenti. Huma enfasizzaw illi fil-verita` l-istudenti li tħallew 
jidħlu fl-iskema l-ġdida, kienu bħalhom irreġistraw li jsegwu l-kors tal-B.Pharm 
(Hons) meta daħlu l-Universita`. 

L-Ombudsman tal-Universita` jifhem illi kien hemm il-ħtieġa illi jkun hemm 
data minn meta l-iskema l-ġdida tidħol fis-seħħ u din r-raġuni hija valida, 
ġusta u amministrattivament korretta. Hu jaqbel illi meta s-Senat approva 
r-ristrutturar tal-kors, l-Universita` ma setgħetx tagħti lil dawk kollha li 
għandhom l-grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons)) 
mill-1995, l-istess opportunitajiet tal-istudenti li għadhom ma gradwawx.  
Minħabba li l-kontenut tal-kors ivarja minn żmien għal żmien, kien ikun 
impossibbli li tittieħed din it-tip ta’ deċiżjoni. Madanakollu, l-Ombudsman 
tal-Universita` kien tal-fehma illi d-distinzjoni bejn dawk li diġa` iggradwaw 
u l-istudenti li għadhom qiegħdin isegwu l-kors hija aktar razzjonali u ġusta 
minn dik tal-Universita` li tagħmel distinzjoni bejn il-gruppi ta’ studenti. 
Waqt l-istħarriġ ħareġ ukoll il-fatt illi minn dawk l-istudenti li daħlu għall-
kors fl-2006, matul dawk il-ħames snin, kien hemm studenti li m’għaddewx 
u għalhekk kellhom jirrepetu  sena.  Kif saru l-affarijiet ġara illi l-istudenti 
li kellhom jirrepetu sena kellhom l-opportunita` illi jibbenefikaw mill-
iskema l-ġdida, filwaqt illi l-kollegi tagħhom li kisbu riżultati aħjar u baqgħu 
għaddejjin bil-kors ma setgħux.
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Il-complainants taw ukoll raġuni oħra għaliex huma kienu qed iħossuhom 
aggravati.  Huma allegaw illi meta bdew iqabblu n-noti tal-istudenti tal-M.
Pharm, il-kontenut tal-units ta’ studju kienu identiċi għal dawk li kienu kellhom 
huma fil-Ħames Sena. Qalu ukoll illi t-30 credits miżjuda kienu parti mill-istudji 
li kellhom huma, d-dissertation li kienet meħtieġa fil-kors allegatament ġiet 
mibdula minn proġett għal teżi u b’hekk ingħatat 10 credits aktar.  Anke l-fatt illi 
l-20 credits li kien għad jonqos ġew inklużi f’żewġ seminars ta’ tlett siegħat –il 
wieħed flimkien ma’ esperjenza prattika li kienu għamlu huma ukoll.  L-istudenti 
ikkonkludew illi li kieku huma kellhom jagħmlu l-programm li jwassal għall-
grad ta’ Masters fil-Farmaċija kif kienu intalbu jagħmlu mill-Universita` kienu 
jispiċċaw biex jirrepetu għalxejn 60 credits.

L-Ombudsman tal-Universita` mhuwiex f’qagħda u lanqas ma hija l-funzjoni 
tiegħu illi jevalwa il-kontenut akkademiku taż-żewġ programmi tal-Farmaċija. 
Għalhekk la seta’ jiċħad u lanqas isostni l-korretezza ta’ dak li allegaw 
l-complainants.  Tajjeb illi jingħad illi meta l-Ombudsman tal-Universita` iddiskuta 
dawn il-punti mal-Kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija, dawn l-allegazzjonijiet ma 
ġewx miċħuda  anzi żied jgħid illi kien favur illi ssir rakkomandazzjoni lis-Senat 
f’dan ir-rigward sabiex jerġgħu jikkonsidraw it-talba ta’ dawn l-istudenti.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Il-qofol ta’ dan il-każ jiffoka fuq dawn iż-żewġ mistoqsijiet:

a) jekk l-Universita` għamlitx diskriminazzjoni mal-complainants meta 
ċaħdithom milli jkollhom l-istess opportunitajiet li kellhom il-gruppi tal-istudenti 
l-oħra, li bħalhom kienu reġistrati fil-kors B.Pharm (Hons); u

b) jekk l-aġir tal-Universita` mal-complainants kienx ġust u raġonevoli 
meta qaltilhom illi sabiex huma jkollhom l-kwalifika M.Pharm kien jeħtieġ illi 
jagħmlu sena oħra ta’ studju li jkun fiha 90 credits, li sittin minnhom kienu diġa` 
saru fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom bejn 2010 u l-2011.

L-Ombudsman tal-Universita` ma daħalx fl-aspett akkademiku tal-ilment 
minħabba li kif diġa` ingħad din mhijiex il-funzjoni tiegħu, hu kkonċentra 
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l-investigazzjoni tiegħu fuq id-deċiżjonijiet amministrattivi li ttieħdu, jekk 
kellhomx elementi ta’ ġustizzja u diskriminazzjoni.

L-evidenza miġbura turi illi kien hemm nuqqas ta’ ġustizzja  fid-deċiżjoni tal-
Universita` fil-konfront tal-complainants.  Meta d-Dipartiment tal-Farmaċija (fi 
Frar 2011) iddeċieda illi jirristruttura l-kors tal-B.Pharm (Hons), u meta s-Senat 
approva il-kors il-ġdid (f’Ġunju 2011) il-complainants kienu għadhom studenti 
u jibqgħu hekk sakemm dawn jiggradwaw f’Novembru 2011. Fl-opinjoni tal-
Ombudsman tal-Universita` d-distinzjoni bejn min kellu B.Pharm (Hons) u 
l-istudenti li kienu għadhom fil-kors hija aktar loġika u ċara bħala kriterju sabiex 
jiġi deċiż min seta’ jibbenefika mill-iskema l-ġdida, mill-kriterju li applikat 
l-Universita` li tiddistingwi bejn il-gruppi ta’ studenti.

Barra minn hekk, dak li sostniet l-Universita` illi l-ħames snin li jwassal għal grad 
ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija (B.Pharm (Hons))huwa ekwivalenti għall-grad 
ta’ Masters fil-Farmaċija (M.Pharm) ma jreġġix, għaliex dan l-argument ma ġiex 
sostnut mill-Kunsill Malti għall-Kwalfiki.  Rigward il-perċezzjoni dwar il-gradi 
universitarji fejn il-grad ta’ Masters huwa meqjus bħala kwalifika għola minn 
dak ta’ Baċċellerat, kemm l-akkademiċi kif ukoll il-pubbliku in ġenerali huma 
tal-istess opinjoni.

Punt ieħor huwa l-fatt illi ma hemm ebda raġuni valida għalfejn l-Universita` 
qiegħda titlob lill-istudenti sabiex jirrepetu 60 credits li kienu diġa` ġew inklużi 
fl-istudji tagħhom fl-aħħar sena ta’ studju. L-Universita` tinsisti illi l-istudenti 
jirrepetu studju li huma kienu temmew b’suċċess huwa tedjanti, kif ukoll huwa 
ħela ta’ riżorsi għall-Universita` minbarra l-fatt illi dan kien ser ittellef sena paga 
lill-complainants.

Għal dawn ir-raġunijiet l-Ombudsman tal-Universita` sostna l-ilment tal-
complainants illi l-Universita` ma kinitx aġixxiet b’mod ġust ma’ dawn l-istudenti 
meta ċaħditilhom l-opportunita` illi isegwu l-iskema tal-programm ristrutturat 
fil-kors tal-Farmaċija bħal ma għamlet mal-istudenti l-oħra sħabhom.

Huwa irrakkomanda illi l-Universita` għandha terġa’ tikkonsidra t-talba tal-
complainants sabiex jiksbu l-M.Pharm billi jagħmlu semester ieħor ta’ 30 
credits.  B’hekk l-Universita` tkun qed tpoġġi lil dawn l-istudenti fl-istess keffa 
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tal-istudenti l-oħra illi bħalhom huma ukoll kienu reġistrati fil-kors tal-B.Pharm 
(Hons) bejn l-2007 u l-2010.  Deċiżjoni bħal din tfisser illi l-istudenti kienet ser 
jittieħdilhom lura l-grad ta’ Baċellerat (Hons) fil-Farmaċija u jingħataw minflok 
Masters fix-Xjenzi Farmaċewtiċi (M.Sc Hons)). Kieku l-Universita` kellha taċċetta 
din il-proposta, din għandha tapplika biss għal dan il-grupp ta’ studenti illi segwa 
l-kors bejn l-2006 u l-2011.

L-Ombudsman tal-Universita` issuġġerixxa ukoll illi jekk is-Senat ikun ser 
jiddiskuti dawn il-materji, kien ikun utli illi fid-diskussjoni jkun hemm ukoll 
preżenti il-Kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija sabiex jassisti lid-Dekan tal-
Fakulta` biex jiċċara xi punti li jkunu tqajmu u jagħti l-veduti tiegħu jew tagħha 
fuq is-suġġetti li jkunu qiegħdin jiġu diskussi.

L-eżitu

Is-Senat tal-Universita` aċċetta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman tal-
Universita` u l-complainants tħallew jkomplu l-istudji tagħhom sabiex jiksbu 
l-grad ta’ Masters fil-Farmaċija.
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Rapport fil-Qosor fuq Każ Nri UM0010/11
Istitut tal-Istudji Turistiċi

Jiġi terminat il-perjodu ta’ għalliem li kien 
sekondat mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi

(terminazzjoni ta’ għalliem sekondat)

L-ilment

Wieħed mill-ħaddiema akkademiċi (l-complainant) tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi 
(ITS) ressaq  ilment dwar il-fatt illi:

a) l-ITS itterminalu l-perjodu li fih kien sekondat mal-Istitut għar-raġuni illi 
ma kienx hemm xogħol biżżejjed, iżda skont il-complainant din ir-raġuni 
ma kinitx vera u talab illi jerġa’ jiddaħħal lura fl-ITS;

b) mingħajr ma ngħata ebda raġuni l-ITS waqqfitu wkoll milli jipparteċipa 
fi tlett proġetti tal-Unjoni Ewropeja (UE). Huwa xtaq illi jerġa’ jibda 
jipparteċipa f’dawn il-proġetti għaliex qal illi l-Bord tal-Gvernaturi tal-
ITS ma kellux l-awtorita` li jiddeċiedi fuq dawn il-materji u l-azzjonijiet li 
ttieħdu kontrih kienu invalidi;

ċ) l-ITS irrifjuta illi jħallsu għas-siegħat addizzjonli għax-xogħol li wettaq fuq 
dawn il-proġetti; l-complainant talab illi jingħata l-pagament dovut; u

d) l-ITS kien tebba’ r-reputazzjoni professjonali tiegħu meta akkużah b’mod 
falz illi xerred informazzjoni li tagħmel ħsara lill-Istitut: hu talab illi l-ITS 
jirtira tali akkużi.

X’irriżulta mill-investigazzjoni

Il-complainant beda l-karriera tiegħu bħala għalliem fl-iskejjel sekondarji mad-
Diviżjoni tal-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, iżda f’Settembru tal-2007 
ġie sekondat mal-ITS sabiex jassisti lill-Koordinatur tal-IT fix-xogħol tiegħu.  
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Fl-ittra li biha ġie sekondat ma kienx hemm dettalji dwar il-kundizzjonijiet 
tat-trasferiment tiegħu.  Fl-aħħar tas-sena skolastika ta’ bejn l-2010 u l-2011, 
l-Istitut tal-Istudji Turistiċi għarraf  lill-Ministeru tal-Edukazzjoni li s-servizzi 
tal-complainant ma kienux aktar meħtieġa u ma kienx hemm bżonn illi jibqa’ 
jaħdem fl-Istitut.  Għalhekk il-complainant reġa’ mar lura fid-Diviżjoni tal-
Edukazzjoni sabiex minn Settembru 2011 jibda jgħallem fl-iskejjel sekondarji 
tal-Gvern.

Fl-2010, l-ITS flimkien ma’ istituzzjonijiet simili fl-Italja, l-Portugall u Ċipru kien 
mogħti tlett proġetti tal-Unjoni Ewropeja li kienu jipprovdu taħriġ fl-industrija 
tal-ospitalita`.  Il-complainant kien qabel illi jipparteċipa f’dawn il-proġetti 
flimkien ma’ ħames kollegi oħra mill-Istitut, dan kien jitlob illi ta’ spiss kien 
ikollu żjarat lejn il-pajjiżi li kienu qiegħdin jipparteċipaw.  F’Novembru 2011, il-
Bord tal-Gvernaturi tal-ITS waqqaf il-parteċipazzjoni tal-complainant f’dawn il-
proġetti għaliex dehrlu li minħabba li huwa ma kienx għadu jaħdem hemmhekk 
ma setax jagħti l-aħjar kontribut f’dan il-qasam.

L-Istitut ċaħad ukoll it-talbiet tal-complainant li kellu jitħallas għas-sahra li 
ħadem fuq il-proġetti tal-Unjoni Ewropeja.  Il-management tal-Istitut enfasizza 
illi meta kien qiegħed jaħdem ix-xogħol relatat mal-proġetti tal-UE dak ix-xogħol 
kien ikkunsidrat illi jifforma parti mix-xogħol tiegħu.  L-Istitut argumenta illi ma 
setax iħallsu għal dan ix-xogħol anke minħabba l-fatt li ma setax jiġi verifikat 
meta saru dawn is-siegħat wara l-ħin, l-complainant seta’ ħadem fuq dawn 
il-proġetti meta mar lura mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, anke jekk il-Bord tal-
Gvernaturi kien saħansitra tah struzzjonijiet illi ma kellux jibqa’ jaħdem aktar 
fuq il-proġetti.  

F’Diċembru tal-2011 il-konsulent legali tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi bagħat ittra 
ta’ twissija lill-complainant fejn ġie akkużat li hu kien is-sors ta’ e-mails  anonimi 
u kummenti fuq website li kienu qiegħdin ixerrdu informazzjoni qarrieqa u 
malizzjuża fuq l-Istitut u l-management tiegħu.  L-avukat tal-complainant 
wieġeb illi l-klijent tiegħu jiċħad kategorikament dawn l-akkużi u jitlob lill-Istitut 
li jew jissostanzja l-akkużi jew inkella jirtirahom.
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Kunsiderazzjonijiet u osservazzjonijiet

L-ewwel talba: Il-perjodu li fih il-complainant kien sekondat jiġi terminat. 

Il-complainant afferma illi l-Bord tal-Gvernaturi tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi 
ma kellu ebda awtorita` sabiex jiddeċiedi kemm dwar il-fatti li huwa ma jibqax 
sekondat mal-Istitut, kif ukoll dwar il-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġetti tal-UE.  
Huwa qal illi r-rwol tal-Bord kien biss konsultattiv u mhux eżekuttiv.

Minbarra l-kwistjoni jekk d-deċiżjonijiet li ħa l-Bord dwar l-complainant kienux 
ġustifikati jew le, dak li ġie allegat dwar il-ġurisdizzjoni tal-Bord ma huwiex 
sostanzjat skont it-termini ta’ referenza tiegħu.  

Fost funzjonijiet oħra dawn jistipulaw li: 

Il-Bord japprova l-ħatra tal-korp professjonali tal-Istitut f’livell li jassigura li 
l-għanijiet tal-objettivi kwalitattivi u kwantitattivi tal-Istitut jintlaħqu.  
Il-Bord għandu jevalwa u jara kemm il-programmi akkademiċi tal-Istitut huma 
effettivi u dan billi jieħu kunsiderazzjoni tar-rapporti perjodiċi li jissottometti 
d-Direttur tal-Istudji9.  

Għalhekk id-dikjarazzjoni tal-complainant illi l-Bord ma kellux awtorita` illi 
jwaqqfu milli jibqa’ sekondat mal-Istitut, kif ukoll li ma jibqax jipparteċipa fil-
proġetti tal-UE mhijiex sostnuta.

It-tieni talba:  Il-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġetti tal-UE tiġi terminata.

Il-complainant ikkonferma mal-Ombudsman tal-Universita` illi meta huwa ġie 
trasferit mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi kien jaf tajjeb illi minħabba l-eżiġenzi tas-
servizz huwa seta’ jiġi mitlub mid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, sabiex jerġa’ lura 
jgħallem fl-iskejjel bħal ma jiġri mal-impjegati l-oħra li jkunu sekondati.  Fil-
fatt il-complainant kien mitlub jagħmel dan f’Settembru tal-2011. Hu jħoss illi 
t-talba biex hu jerġa’ lura ma kienitx ġustifikata għaliex is-servizzi tiegħu fl-Istitut 
kienu għadhom meħtieġa.  Id-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut, madanakollu kellu 
informazzjoni illi turi li sabiex il-complainant ikollu biżżejjed xogħol kienu tawh 

9  Id-Dokument ‘Role of the Board of Governors of the Institute of Tourism Studies in Malta’ li tpoġġa fuq il-Mejda 
tal-Kamra tad-Deputati waqt Seduta 263 tat-18 ta’ Ottubru 2010. 
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ukoll jagħti xi lectures, li matul is-semesters kien jlaħħqu medja ta’ 10 siegħat fil-
ġimgħa, meta l-medja normalment hija ta’ 19–il siegħa fil-ġimgħa.  Huwa qal ukoll 
illi meta l-complainant ġie trasferit fl-Istitut ma kienx biex jgħallem f’xi suġġett  
imma sabiex jassisti fix-xogħol tal-Koordinatur tal-IT. Żied jgħid ukoll li fl-opinjoni 
tiegħu ma kienx hemm il-ħtieġa li l-complainant jiġi sekondat mal-Istitut.

F’nofs is-sena 2011, il-Bord tal-Gvernaturi iddeċieda illi sabiex isaħħu n-numru 
tal-ħaddiema  kien meħtieġ li jimpjegaw b’mod regolari lecturers full-time minflok 
dawk impjegati part-time jew dawk sekondati10.  Sabiex jilħqu dan il-għan, fi Frar 
2012, ħarġet sejħa għall-ħatra ta’ numru ta’ lecturers fuq bażi ta’ servizz b’kuntratt 
definit.  Il-complainant applika għal diversi minn dawn il-postijiet iżda ma 
ntgħażel għall-ebda waħda minnhom.  Dan għaliex il-Bord tal-Għażla dehrilhom 
illi l-complainant jew ma kienx eliġibbli għal dik il-kariga jew li l-kandidati l-oħra 
kienu aktar kwalifikati jew saħansitra li kellhom ħiliet aħjar minn tiegħu.

Wara li l-Ombudsman tal-Universita` analizza l-informazzjoni miġbura 
ikkonkluda illi t-talba tal-complainant illi ġie terminat il-perjodu li fih kien 
sekondat mingħajr ġustifikazzjoni ma ġietx sostnuta.  Fil-fatt huwa żied jgħid illi 
matul l-istħarriġ tiegħu l-complainant kien informah11 illi ma xtaqx jerġa’ lura 
jaħdem fl-Istitut taħt dan il-management.

It-tielet talba: Talba għall-ħlas ta’ sahra għal xogħol fuq il-Proġetti tal-UE.

Il-complainant  talab illi l-Istitut iħallsu għal 404 siegħa ta’ sahra dovut lilu għal 
xogħol relatat mat-tlett proġetti tal-UE li saret referenza għalihom qabel12.  
Bi tweġiba l-management tal-Istitut bagħat rendikont dettaljat b’irċevuti 
iffirmati mill-complainant li jikkonfermaw il-ħlasijiet li rċieva għall-ivjaġġar, 
akkomodazzjoni u allowances relatati mal-vjaġġi li għamel għall-proġetti tal-UE.  
Id-Direttur Eżekuttiv spjega illi l-parteċipanti kollha involuti fil-proġetti tal-UE 
kienu qablu illi, sakemm huma jirċievu l-paga sħiħa waqt li huma msiefrin kif 
ukoll allowance sostanzjali flimkien mal-ispejjeż kollha tal-ivjaġġar, huma ma 
kienux ser jagħmlu talbiet għal aktar ħlasijiet.  L-Uffiċjal tal-Finanzi tal-Istitut 
ikkonferma illi ħadd minn dawk impenjati fil-proġetti tal-UE qatt ma talbu 
jew irċevew pagamenti oħra f’dan ir-rigward.  Huwa ġibed l-attenzjoni illi 

10  It-tweġiba tad-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut datata 8 ta’ Ġunju 2012 dwar it-talbiet tal-complainant.
11  Laqgħa mal-Ombudsman tal-Universita` fl-Uffiċċju tiegħu, fl-10 ta’ Ottubru 2012. 
12  Ittra tal-complainant datata 14 ta’ Awwissu 2012 lill-Ombudsman tal-Universita`. 
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l-complainant u lecturer ieħor li ukoll għamel talba simili, kienu għamlu t-talbiet 
tagħhom għall-ħlas ta’ sahra, wara li ġie terminat il-perjodu li fih kienu sekondati 
mal-Istitut.  Il-Maniġer tal-Proġetti tal-UE qal ukoll illi l-uffiċjali kollha impenjati 
fil-proġetti kienu jafu tajjeb illi ma kienux ser jitħallsu għas-sahra.  Il-Maniġer 
ikkonferma ukoll illi l-complainant kien tassew ħadem dak l-ammont ta’ siegħat 
(u probabbilment anke aktar) fuq il-proġetti, li ma setax jikkonferma, jekk fil-fatt 
dawn is-siegħat sarux barra l-ħin normali tax-xogħol. 

Id-Direttur Eżekuttiv u l-uffiċjal tal-Finanzi tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi komplew 
jgħidu illi kienet il-policy li pagamenti addizzjonali kienu jiġu onorati mill-Istitut 
biss f’ċirkostanzi fejn is-sahra:

a) kienet mitluba, ġustifikata u approvata minn qabel; u
b) meta mwettqa, tkun irrekordjata b’mod dettaljat u approvata mill-

persuna li tkun qed tissorvelja x-xogħol.

Il-complainant ma kienx segwa dawn il-proċeduri stabbiliti meta għamel it-
talbiet tiegħu13. 

Ir-raba’ talba: Allegazzjonijiet dwar imġieba mhux professjonali.

Fis-7 ta’ Diċembru tal-2011, il-konsulent legali tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi 
kien bagħat ittra lill-complainant fejn kitiblu illi; skont l-informazzjoni li kellu 
l-Istitut, huwa kien involut serjament u kien responsabbli għall-e-mails li kienu 
qegħdin jintbagħatu b’mod anonimu lil diversi persuni billi kien qiegħed jintuża 
(l-imsemmi) indirizz ta’ e-mail.

Fl-ittra kien hemm ukoll illi dawn l-emails kien fihom informazzjoni qarrieqa, 
malizzjuża u inġurjuża fuq uffiċjali tal-Istitut u widdbet lill-complainant sabiex 
jieqaf jibgħat dan it-tip ta’ e-mails minnufih. Wissietu ukoll, illi jekk ser ikompli 
b’dan l-allegat aġir kienu ser jittieħdu passi legali u jsir libell fil-konfront tiegħu.  
Fit-tweġiba tiegħu b’ittra datata 20 ta’ Diċembru 2011 l-avukat tal-complainant 
irribatta li dawn l-allegazzjonijiet kienu fiergħa u talab lill-Istitut illi jew jipprova 
dawn l-akkużi jew inkella jirtirahom.

13  Ittra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi lill-Ombudsman tal-Universita` datata 4 ta’ Jannar 2013 u 
laqgħa li saret fl-Istitut fid-19 ta’ Jannar 2013.
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Matul l-istħarriġ ta’ dan il-każ l-Istitut naqas milli jagħti provi konkreti dwar 
l-allegazzjonijiet li l-complainant kien iċċirkola din l-informazzjoni u dwar 
l-ispekulazzjonijiet li għamlu ħsara lill-istituzzjoni.

Waqt laqgħa li saret mal-konsulent legali tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi u mal-
Investigatur Anzjan ta’ dan l-Uffiċċju, l-Ombudsman tal-Universita` stqarr t-tħassib 
tiegħu li l-ittra ta’ twissija li kienet tinsab fil-file personali tal-complainant għandha 
tiġi irtirata, għaliex deherlu illi din setgħet tkun ta’ ħsara fil-karriera prospettiva 
ta’ din il-persuna.  Għalhekk sar qbil illi kemm l-Istitut kif ukoll il-Ministeru tal-
Edukazzjoni kienu ser jivverifikaw u jaċċertaw illi l-ebda kopja ta’ din l-ittra li 
kienet intbagħtet lill-complainant jew referenzi oħra li saru għaliha, ma kellhom 
jibqgħu la fil-file tiegħu fl-Istitut u lanqas f’dak tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.

Konklużjonijiet

Wara li l-Ombudsman tal-Universita` stħarreġ bir-reqqa l-fatti u 
l-kunsiderazzjonijiet dwar dan il-każ wasal għal dawn il-konklużjonijiet.

Ma kien hemm ebda dubju illi skont ma jipprovdu r-regolamenti tal-Bord tal-
Gvernaturi tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi dan il-Bord kellu l-poter illi jaħtar u 
jittermina s-servizzi tal-impjegati tal-Istitut.  Il-Bord kien iddeċieda illi l-ħtiġijiet 
akkademiċi u tal-IT tal-Istitut kienu jkunu moqdija aħjar jekk ikollu impjegati 
fuq kuntratt definit milli impjegati li huma sekondati.  Din id-deċiżjoni kienet 
tapplika ukoll għall-każ tal-complainant fejn ix-xogħol tiegħu kien naqas u b’hekk 
il-complainant kellu jimpenja ruħu f’attivitajiet oħra li ma kienux dawk li għalihom 
ġie sekondat.  Meta l-complainant applika għall-postijiet ta’ lecturer li kienu ħarġu, 
il-Bord tal-Għażla sabu kandidati li kienu aktar kwalifikati u li kienu aktar addattati 
għall-kariga.  L-Ombudsman tal-Universita` ma sab ebda nuqqas minn naħa tal-
Bord tal-Gvernaturi anke minħabba l-fatt illi d-deċiżjonijiet li ittieħdu:

a) kienu fl-aħjar interess tal-Istitut u l-istudenti;
b) ma kienux jiksru d-drittijiet tal-complainant bħala għalliem li kien 

sekondat mal-Istitut; u
ċ) ma ċaħdux lill-complainant mill-opportunita` illi japplika għall-postijiet li 

ħarġu b’kuntratt definit.
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Bl-istess mod il-Bord tal-Gvernaturi aġixxa korrettament meta waqqaf il-
parteċipazzjoni tal-complainant mill-proġetti tal-UE wara li ma kienx għadu 
jaħdem mal-Istitut.  Anke minħabba l-fatt li l-proġetti tal-UE kienu relatati 
strettament mas-servizzi ta’ tagħlim fi ħdan istituzzjonijiet tal-ospitalita`, li wara 
Settembru tal-2011 il-complainant ma kienx għadu jifforma parti minnhom.   

Il-complainant daħal jagħmel parti mit-tim tal-proġetti tal-UE bil-kundizzjoni 
illi ma jkunx hemm talbiet għall-ħlas ta’ sahra.  Fil-fatt huwa qatt ma talab ħlas 
addizzjonali qabel ma spiċċa minn mal-Istitut, wara li ġie terminat il-perjodu li fih 
kien sekondat f’Settembru tal-2011, u jekk sar xi xogħol fuq il-proġetti wara din id-
data ma kienx awtorizzat li jagħmel dan.  Għal dawn ir-raġunijiet, l-Ombudsman 
tal-Universita` ma setax isostni t-talba tal-complainant għall-ħlas ta’ sahra. 

L-Ombudsman tal-Universita’ iddikjara illi l-ebda istituzzjoni ma kellha dritt 
illi takkuża impjegat jew li kien impjegat tagħha li kellu imġieba skorretta jekk 
ma tkunx kapaċi tissostanzja dawk l-akkużi.  L-Istitut tal-Istudji Turistiċi kien 
amministrattivament żbaljat meta akkuża lill-complainant mingħajr ma kellu 
provi ċari dwar l-allegazzjonijiet tiegħu.  F’dan ir-rigward l-Istitut aġixxa ħażin u 
l-Ombudsman tal-Universita` ta raġun lill-complainant.

Rakkomandazzjonijiet

L-Ombudsman tal-Universita` talab illi l-ittra tat-twissija jew dokumentazzjoni 
oħra li kienu relatati magħha titneħħa minn kull file u mill-files personali illi 
l-complainant kellu fl-Istitut, fid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u fil-Ministeru tal-
Edukazzjoni.  Dan sar bi qbil mal-konsulent legali sabiex din id-dokumentazzjoni 
ma jkollha ebda effett negattiv fuq il-prospetti futuri tal-karriera tal-complainant.

L-eżitu  

Id-Direttur tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi informa lill-Ombudsman tal-Universita` 
permezz ta’ ittra datata 26 ta’ Frar 2013, illi l-ittra imsemmija ma kinitx u qatt 
ma iddaħħlet fil-files personali la tal-Istitut, la tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u 
lanqas f’tal-Ministeru għall-Edukazzjoni.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru KUM0033 
Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST)

Għalkemm eliġibbli għall-kariga ma ġiex magħżul 
sabiex jattendi għall-intervista

(eliġibilita` fi proċess ta’ għażla – funzjonijiet tal-Bord tal-Għażla)

L-ilment

Persuna (il-complainant) li applika għall-post ta’ lecturer ressaq ilment u allega 
li l-MCAST (il-Kulleġġ) iddiskrimina fil-konfront tiegħu meta l-Bord tal-Għażla 
ma għażluhx sabiex jiġi intervistat għall-post ta’ Lecturer fl-Informatika (IT).  Il-
complainant qal illi kellu l-kwalifiki meħtieġa għal din il-kariga u kellu dak kollu li 
kien mitlub fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.

X’irriżulta mill-investigazzjoni

F’Mejju tal-2012, l-MCAST ħareġ sejħa għall-applikazzjonijiet ta’ post tal-lecturer 
fl-IT li kienet tagħlaq fil-11 ta’ Ġunju 2012.  L-applikanti kienu mitluba illi:
a) Ikollhom first degree fl-IT jew
b) Ikollhom kwalifiki relevanti fil-livell 5 skont il-Kunsill Malti għall-Kwalifiki u 

ta’ l-anqas ħames snin esperjenza relevanti fl-industrija jew bħala għalliem.

Preferenza kienet ser tingħata lill-kandidati illi jkollhom l-PGCE jew kwalifika 
oħra ekwivalenti mal-kwalifika fit-taħriġ tal-għalliema. Kwalifiki akkademiċi 
għola u/jew esperjenza fit-tagħlim u/jew esperjenza fl-industrija relatata kienu 
jitqiesu b’mod favorevoli14.

Il-complainant applika għal dan il-post u fl-applikazzjoni niżżel li għandu dawn 
il-kwalifiki akkademiċi u l-esperjenzi ta’ xogħol:

• Master of Arts (MA) in Information Technology and Communications 
Technology (ICT) and Education miksuba minn Universita` barranija fl-2008;

14  Sejħa għall-applikazzjonijiet.
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• Baċellerat fl-Arti (BA) fl-Istorja tal-Arti u Edukazzjoni miksuba minn 
Universita` oħra barranija fl-2002;

• Diversi ċertifikati għall-korsijiet qosra fil-Microsoft u ECDL;
• Xogħol ma’ entita` pubblika lokali fl-ICT system support bejn l-2003 u l-2005;
• Koordinatur fl-IT u għalliem fi skola primarja tal-Knisja bejn l-2005 u l-2007; 
• Koordinatur fl-IT u għalliem fi skola sekondarja tal-Knisja bejn l-2007 sal-

lum; u
• Warrant ta’ għalliem li kisbu fl-2009.

Fuq il-Bord tal-Għażla għal dan il-post kien hemm:

• Id-Direttur tal-Istitut tal-ICT tal-MCAST, bħala Chairman
• Id-Deputat Prinċipal, u
• Id-Deputat Direttur tal-Istitut tal-ICT.

Il-Bord ikkonsidra 63 applikazzjoni u minnhom għażel 33 sabiex issirilhom 
intervista għal dan il-post.  Il-complainant ma kienx inkluż f’dan il-grupp 
minħabba illi ma kellux il-kwalifiki akkademiċi meħtieġa. Il-Bord iddikjara illi 
l-complainant ma kienx eliġibbli skont is-sejħa għall-applikazzjonijiet15.

Meta il-Prinċipal tal-Kulleġġ intalab jagħti aktar tagħrif, huwa elabora fuq 
il-kwalifiki tal-complainant u l-kwalifiki fl-IT illi l-MCAST kien jeħtieġ u kien 
qiegħed jitlob mill-kandidat li kellu jintgħażel.  Fil-ittra tiegħu huwa informa lil 
dan l-Uffiċċju li; il-Bord kien iddikjara b’mod unanimu li l-grad universitarju tal-
complainant kien dwar kif tuża l-IT fl-Edukazzjoni u mhux fl-IT per se.  Meta ġie 
analizzat il-grad ta’ Masters dan ukoll kien fl-Edukazzjoni aktar milli fl-IT, fil-fatt 
l-Masters kien ibbażat fuq kif jintuża l-IT fl-Edukazzjoni u l-kwalifika kienet MA 
u mhux MSc. It-tip ta’ lecturers li l-MCAST kellu ħtieġa għalihom, kienu dawk 
kwalifikati fl-aspetti tekniċi bħal Disinn ta’ Website u Programmar, Disinn ta’ 
Software, Disinn u Inġinerija, Networking u Cloud Computing biex jissemmew xi 
uħud.   Dawn il-kriterji kienu applikati għal kull applikant.  Kien għal din ir-raġuni 
li l-complainant ma kienx eliġibbli għal dan il-post ta’ lecturer skont is-sejħa 
għall-applikazzjonijiet16. 

15  Rapport tal-Bord tal-Għażla datat 3 ta’ Awwissu 2012, u informazzjoni provduta mill-Maniġer tar-Riżorsi Umani 
tal-MCAST.
16  Ittra lill-Ombudsman tal-Universita` mill-Prinċipal tal-MCAST datata 1 ta’ Novembru 2012.



76    |  UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN KAŻIJIET FIL-QOSOR 2012

Il-complainant ikkontesta l-konklużjoni tal-Bord tal-Għażla u ressaq ilment 
quddiem l-Ombudsman tal-Universita`.

Osservazzjonijiet dwar il-każ

Il-Bord tal-Għażla kellu r-responsabbilta` illi jevalwa u jiddeċiedi fuq il-
kwalitajiet oġġettivi u suġġettivi tal-applikanti, u kien l-organu illi kien 
nominat mill-Kulleġġ sabiex iwettaq dan il-kompitu.  Għalhekk l-Ombudsman 
tal-Universita` seta’ biss jara d-deċiżjonijiet tal-Bord kif meħuda fuq l-aspetti 
suġġettivi ta’ dan il-proċess.  Fil-każ taħt eżami, fejn hemm involuti postijiet ta’ 
lecturers, l-ġurisdizzjoni tiegħu tippermettilu biss illi jevalwa u jikkummenta 
fuq l-kriterji oġġettivi stabbiliti mill-Bord bħal ma huma; il-kwalifiki u 
l-esperjenza tax-xogħol tal-applikanti.  Bħala Ombudsman tal-Universita` ma 
setgħax jikkumenta sakemm ma jkunx hemm evalwazzjoni skorretta tal-kriterji 
oġġettivi, jew evidenza ta’ xi irregolaritajiet u diskrepanzi, jew saħansitra 
diskriminazzjoni ċara. Ir-responsabbilta` tiegħu kienet illi jara li l-proċess 
tal-għażla kien ġust u kien mexa ma proċeduri stabbiliti u approvati u li ma 
joħloqx diskriminazzjoni improprja.

Il-complainant ibbaża l-ilment tiegħu fuq il-fatt illi kien kwalifikat għal din il-
pożizzjoni għal żewġ raġunijiet.  L-ewwel waħda għaliex il-grad ta’ Masters fl-ICT 
u l-Edukazzjoni li kellu kien jinkludi  kontenut qawwi ta’ IT kif mitlub fis-sejħa 
għall-applikazzjonijiet.  It-tieni raġuni kienet li l-istudji u l-kwalifiki l-oħra fl-ICT 
kienu ta’ Livell 5 skont il-Qafas Malti għall-Kwalifiki u dan ifisser li kien jissodisfa 
l-kriterju alternattiv għall-eliġibbilta`.

Minn evalwazzjoni oġġettiva tal-kwalifiki tal-complainant deher li l-Baċellerat 
tiegħu fl-Istorja tal-Arti u l-Edukazzjoni ma kienitx relatata mal-IT.  Iżda 
fil-programm tiegħu tal-ewwel u t-tieni sena tal-grad ta’ Masters fl-ICT u 
l-Edukazzjoni, kien hemm suġġetti illi kienu simili għal dawk mitluba mill-MCAST.  
Barra minn hekk, it-tagħrif  li tagħti din l-Universita` barranija dwar dan il-kors, 
jiġifieri dwar l-MA ICT and Education, jgħid li; ‘Learning with the Virtual Worlds’, 
and ‘Design and Evaluation of Web-based Learning Environments’.  Second-
year subjects dealt with ‘Critical Studies and Issues in ICT and Education’, and 
‘E-Learning Principles and Priorities’.  
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“MA ICT and Education analyses the relationship between ICT and education, 
and examines how ICT can support learning across a range of educational 
settings.

The programme analyses the theoretical, professional and practical applications 
of ICT, and critically evaluates research and development in ICT and education, 
enabling you to relate the design and evaluation of materials to a range of 
learning approaches and practices.”

Dwar l-aspett tekniku tal-IT, fid-deskrizzjoni tal-kors tgħid hekk; 

“Important note

This programme is not an ICT skills training or programming course; we expect 
our students to have basic ICT competence before starting the programme.”17.

Din l-informazzjoni meħuda mill-website ta’ Universita` barranija uriet li 
l-programm tal-grad ta’ Masters tal-complainant kien tassew relatat mal-
IT u b’hekk kien jissodisfa l-ewwel rekwiżit illi kien mitlub fis-sejħa għall-
applikazzjonijiet illi l-kandidati għandhom ikollhom first degree fl-IT.  Fil-fatt 
il-kwalifika tal-complainant kienet għola minn dik ta’ first degree għaliex kellu 
Masters.

Madanakollu l-Prinċipal tal-Kulleġġ sostna illi l-elementi studjati fil-programm 
tal-Masters tal-complainant ma kellhomx aspetti tekniċi għolja fl-IT u kienu 
proprju f’dawn l-aspetti li l-MCAST xtaq illi l-lecturer li kellu jintgħażel ikun 
kapaċi jgħallem.  Il-Prinċipal qabel mal-konklużjoni tal-Bord tal-Għażla li 
l-istudji tal-complainant kienu jiffokaw fuq pedagoġija mfassla fuq tagħlim bil-
kompjuter u l-potenzjal ta’ tagħlim li huwa ibbażat fuq il-kompjuter aktar milli 
aspetti fejn jidħlu ipprogrammar tal-kompjuter, żvilupp ta’ software, inġinerija 
u matematika etc.  Huwa enfazizza illi l-programm tal-Masters tal-complainant 
ma kienx jeħtieġ ir-rekwiżit ta’ grad fl-aspetti tekniċi tal-IT, illi normalment ikun 
mitlub mill-istudenti illi ser ikomplu javvanzaw il-kwalifiki akkademiċi tagħhom 
fl-iproggrammar tal-kompjuter u d-design.  Għalkemm skont l-informazzjoni 
dwar id-dettalji tal-kors l-Prinċipal ħass li dan kien jikkonferma dak li kien 

17  University of Leeds, School of Education website, 2012.
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qiegħed isostni l-Kulleġġ, it-tagħrif kien ukoll jikkonferma l-fatt illi l-grad tal-
complainant kien fl-IT anke jekk kellu nuqqas ta’ elementi tekniċi kif kien 
meħtieġ mill-MCAST.

Dan in-nuqqas ta’ tagħrif bejn l-aspetti varji tal-istudji tal-kompjuter wassal sabiex 
is-sejħa għall-applikazzjonijiet għal din il-pożizzjoni ma tagħmilx distinzjoni bejn 
il-gradi universitarji fl-IT.  Meta l-Kulleġġ kellu l-ħtieġa ta’ lecturer ikkwalifikat fl-
aspetti tekniċi tal-IT, is-sejħa kellha tkun speċifikament tinkludi dawn l-elementi 
li hemm bżonn illi l-kandidat ikun kwalifikat fihom fil-grad universitarju tiegħu.  
Tagħrif dettaljat u preċiż kien jevita illi jinħolqu dubji.  Rekwiżiti speċifiċi kienu 
jagħmluha ċara lil dawk l-applikanti li ma kellhomx il-kwalifika teknika fl-IT, illi 
ma kienux adattati għal dan il-post.  L-Ombudsman tal-Universita` enfasizza illi 
s-sejħa għall-applikazzjonijiet kienet timponi obbligi kontrattwali fuq l-aġenzija 
li ħarġet is-sejħa kif ukoll fuq l-applikanti illi applikaw.  Għalhekk f’dan il-każ 
il-complainant ma setax jingħad illi ma kienx eliġibbli għaliex huwa kellu grad 
universitarju fl-ICT kif mitlub f’din is-sejħa.

Dwar dan il-każ kien hemm ukoll aspett ieħor illi kellu jiġi ikkunsidrat.  L-eliġibbilta` 
għall-post ma tfissirx li l-Bord tal-Għażla ma setax jagħmel distinzjoni bejn dawk 
il-kandidati illi kienu eliġibbli u dawk illi kienu eliġibbli u adattati, u jiddeċiedi 
illi jibgħat għal dawn tal-aħħar, sabiex issirilhom intervista.  F’dan il-każ il-
Bord kien identifika tlieta u tletin kandidat illi kellhom il-kwalifika bl-aspetti 
tekniċi meħtieġa fl-IT.  Anke jekk il-Bord kellu jikkonsidra lill-complainant bħala 
eliġibbli, xorta waħda seta’ faċilment iddeċieda u bir-raġun, illi ma jagħżlux 
sabiex jattendi għall-intervista.  Dan minħabba l-fatt li kien hemm numru kbir 
ta’ kandidati illi kellhom il-kwalifika teknika meħtieġa. F’dawn iċ-ċirkostanzi, il-
Bord ma kienx ikun qiegħed jaġixxi kontra r-regolamenti u d-deċiżjoni tiegħu 
kienet tkun meħuda għal raġuni valida.

Il-complainant sostna ukoll li huwa kellu l-kwalifiki meħtieġa fl-elementi fl-IT 
kif mitluba fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.  Huwa għamel ukoll referenza għad-
diversi kwalifiki tal-Microsoft u l-ECDL illi qal li kellhom il-Livell 5 tal-Qafas 
Malti għall-Kwalifiki kif meħtieġa fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.  Madanakollu 
l-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Ogħla u Avvanzata  (NCFHE) fi ħdan il-
Qafas Malti għall-Kwalifiki ma ikkonfermax dak li qal il-complainant.  Fit-tweġiba 
tiegħu lill-Ombudsman tal-Universita` dwar il-kwalifiki tal-complainant, il-Kap 
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Eżekuttiv tal-Kummissjoni qal li hu seta’ jikkonferma illi l-ECDL Core Certification, 
u l-ECDL Expert Certification kellhom il-Livell 3 u 4 rispettivament, iżda l-kwalifiki 
l-oħra għalkemm rikonoxxuti ma kienx għad ingħatalhom livell, iżda dan il-fatt 
li l-kwalifiki ma kellhomx livell ta’ rikonoxximent ma jnaqqasx mill-kwalita` u 
l-valur ta’ dawn il-kwalifiki. Fil-preżent fil-fatt l-ebda kwalifika tal-Microsoft ma 
kien għad għandha livell.  Il-proċess sabiex il-kwalifiki jingħatalhom livell ta’ 
rikonoxximent huwa wieħed li dejjem għaddej, iżda minħabba illi huwa proċess 
internazzjonali l-Kummissjoni kienet qed tistenna li l-proċess jitlesta u jkollha 
f’idejha dawn il-livelli18.

Fin-nuqqas ta’ provi ċari f’dan ir-rigward, l-Ombudsman tal-Universita` ma kienx 
f’pożizzjoni illi jsostni dak li qal il-complainant li l-kwalifiki tiegħu għal dak li 
għandu x’jaqsam mal-elementi tal-IT kienu tal-Livell 5 skont il-Qafas Malti għall-
Kwalifiki.  Il-fatt illi d-Direttur u d-Deputat Direttur fl-Istitut tal-ICT kienu fuq 
il-Bord tal-Għażla (u t-tnejn huma speċjalisti fl-IT), l-Ombudsman tal-Universita` 
ma kellux dubju dwar id-deċiżjoni tal-Bord li deherlu illi l-ħiliet tekniċi tal-
complainant fl-IT ma laħħqux il-livelli tekniċi meħtieġa għal dan il-post.

Konklużjoni

Il-kwalifiki akkademiċi tal-complainant u l-esperjenzi tax-xogħol kienu relatati fl-
IT kif mitlub fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.  Għalhekk kontra dak li ikkonkluda 
l-Bord tal-Għażla, l-complainant kien eliġibbli għall-post u f’dan ir-rigward 
l-Ombudsman tal-Universita` sostna l-ilment tiegħu.

Minħabba illi l-kwalifiki tal-complainant kellhom element qawwi fl-aspetti 
pedagoġiċi bl-użu tal-kompjuter, dan wassal sabiex huwa ma jilħaqx il-livell tal-
ħiliet tekniċi meħtieġa mill-MCAST għal lecturers prospettivi.  Anke jekk dan 
l-aspett ma kienx ċar biżżejjed fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, kien mistenni 
illi l-lecturer illi jintagħżel jgħallem fl-aspetti tekniċi tal-IT, speċjalment dawk 
marbuta mad-disinn fl-iżvilupp tal-hardware u software għall-użu tal-kompjuter.  
Meta kien hemm daqstant kandidati illi applikaw, il-Bord tal-Għażla ddeċieda li 
jagħżel minn fosthom lil dawk li kien ser jibgħat għalihom għall-intervista.  Fil-
fatt ġew magħżula tlieta u tletin kandidat illi kellhom il-kwalifiki u l-esperjenzi 

18  Ittra datata 24 ta’ Diċembru 2012 indirizzata lill-Ombudsman tal-Universita` mingħand il-Kap Eżekuttiv tal-NCFHE.
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ta’ xogħol meħtieġa.  Il-Bord ma kellu ebda obbligu illi jibgħat għall-kandidati 
li kienu eliġibbli iżda ma kellhomx il-ħiliet meħtieġa mill-MCAST.  B’riżultat ta’ 
dan, l-Ombudsman tal-Universita` ma sostniex l-ilment tal-complainant li ġie 
iddiskriminat meta ma ntgħażilx biex issirlu intervista.  Il-complainant ġie trattat 
bħal l-applikanti l-oħra, li bħalu l-kwalifiki tagħhom kienu relatati mal-kompjuter 
iżda kellhom nuqqas ta’ element tekniku fis-suġġett.

Rakkomandazzjoni

Kif intqal aktar il-fuq, is-sejħa għall-applikazzjonijiet kienet tistabbilixxi obbligi 
kontrattwali mal-aġenzija li toħroġ is-sejħa u mal-applikanti li applikaw għal dan 
il-post.  Għalhekk kien importanti ħafna illi dawn is-sejħiet ikunu miktuba ċari 
u fid-dettal dwar il-ħiliet mistennija u l-ħtiġijiet mitluba mill-istituzzjoni li ser 
timpjegahom, kif ukoll il-kundizzjonijiet marbuta ma’ din l-applikazzjoni.

L-Ombudsman tal-Universita` irrakkomanda li l-awtoritajiet tal-MCAST  
għandhom jirrevedu t-tagħrif miktub fis-sejħiet għall-applikazzjoni sabiex 
jiġi assigurat li fil-ġejjieni, d-dokumenti maħruġa jkollhom imniżżla fihom 
informazzjoni dettaljata u preċiża dwar il-kwalifiki akkademiċi u l-esperjenzi ta’ 
xogħol meħtieġa mill-kandidati illi ser japplikaw għall-post.

L-eżitu

Il-complainant u l-MCAST aċċettaw l-konklużjonijiet tal-Ombudsman tal-
Universita`.  L-MCAST qabel li jimplimenta r-rakkomandazzjoni u jassigura li 
s-sejħiet għall-applikazzjonijiet li l-MCAST ser joħroġ fil-futur ikollhom imniżżla 
l-ħtiġijiet speċifiċi, dettaljati u preċiżi.

Rapporti fil-Qosor 
ta’ każijiet investigati

mill-Kummissarju 
tal-Ambjent u l-Ippjanar



 81UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN KAŻIJIET FIL-QOSOR 2012  |

Case Notes from 

The University Ombudsman 

Rapporti fil-Qosor 
ta’ każijiet investigati

mill-Kummissarju 
tal-Ambjent u l-Ippjanar



82    |  UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN KAŻIJIET FIL-QOSOR 2012

Rapport fil-qosor fuq Każ Nru EM0062
Awtorita` għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) 

Ilment kontra permess ta’ 
twaqqif u operat ta’ ċirku

(użu temporanju tal-art – organizzar ta’ attivitajiet temporanji –
twaqqif ta’ Ċirku)

L-ilment

Ittra datata 17 ta’ Ottubru 2012, flimkien ma’ diversi dokumenti annessi waslet 
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman minn persuni jilmentaw li – 

“We, the residents of  Street A in Naxxar and the vicinity, feel that we have no 
option left but to refer to you, perhaps you can help us in our plight.

Just days ago, by chance, we have come to know that the Local Council 
have found no objection to allowing an events organising company to install 
a circus right in the middle of our residential area, in a field surrounded by 
dwellings of residents.  This shocked us as we were not even informed, let 
alone asked for an opinion.  We came to know of this just 5 days ago.  This 
circus which will field about 90 animals, including crocodiles, tigers, pumas 
etc, will be there from the 8th November to the 9th December, not including 
installation required and also a pending extension because it will be close to 
the festive season.  This is just weeks away, and that is why the matter is of 
utmost importance.

I will try to list the reasons for our complaints, as it seems that no authority 
is willing enough to help us.  We have written to the Local Council, The Police 
Authorities, MEPA and the Health Authorities in the past days but we have had 
no formal reply yet thus making our situation more precarious.

We feel that having all these animals there for such a long time will definitely 
endanger the health and sanitary conditions of the area, with us residents 
bearing the consequences.  This apart from noise pollution, traffic etc. 90 
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animals there all relieving themselves in a field adjacent to our homes, is hardly 
the ideal situation, apart from smells, contamination of waters when rains come 
etc.  Still it seems that no one is willing to help in this matter.

According to a MEPA representative interviewed by THE TIMES (as seen on 
today’s paper) MEPA feels that the site is not suitable for such an event, but 
cannot do anything because the Local Council have found no objection.

Believe it or not, from a discussion I held on the phone with a Health Department 
representative, they could not know how they come into the picture.  He referred 
me to a higher ‘Authority’, who never contacted me.

The Local Council never even replied, not even an email of acknowledgement.

We also feel that the original location has been changed by the organisers, after 
they received the go ahead from the Local Council.  This was not in the original 
agreement, and surely one does not change location just by informing the Local 
Council, but by a new formal request, so that the new site could be inspected 
and examined.  A resident talked to councilors, who were unsure where the site 
was, and they had to check with the Secretary of the council.  This does not 
augur for good discussion in the council.

The new area was described as an adjacent piece of land, but it is definitely 
not adjacent as it [is] right behind dwellings on the opposite side of the road, 
Marquis Scicluna St.

Of course we can go on, but we feel frustration cause the Local Council does not 
seem interested to help relocate the circus, while other authorities seem to be 
waiting for the Council to take the first step.

We consider our health and safety threatened, and would like to take just one 
point from MEPA representative, the area is not suitable for such an event.  Thus 
we are asking you to help us by first of all, in view of all the above, getting 
the Local Council especially and other authorities to review the situation and 
relocate the circus.
Included please find,
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• Copy of minutes of meetings of the Council put online last Friday after we 
informed them that we knew nothing of the whole event.  I believe that the 
first meeting was in August, so minutes were about 2 months late.

• Copy of the article on today’s Times, referring to the MEPA representative.
• Copy of the promotion by the organising company.
• Petition by residents.  This is only the initial copy.  Till now there are almost 

three times as much signatures in other petitions going around.
• Additional info related to the matter.

I believe that you are the last resort with whom we can search for help.  We 
thank you very much, and hope to hear your reaction soon.”

Il-każ infetaħ u nbeda minnufih minħabba li ċ-Ċirku kellu jinfetaħ għall-pubbliku 
fit-8 ta’ Novembru 2012.

Fit-22 ta’ Ottubru 2012, sar kuntatt mal-MEPA fejn intalbet tipprovdi aktar 
tagħrif.  Il-MEPA wieġbet permezz ta’ email datata 23 ta’ Ottubru 2012 u fiha 
spjegat id-dettalji tal-każ.  Intbagħtet email oħra fil-25 ta’ Ottubru, fejn fiha din 
id-darba l-MEPA ntalbet tibgħat ir-reazzjonijiet tagħha fuq l-ilment.   

Fil-25 ta’ Ottubru, l-persuni li kienu ressqu l-ilment, bgħatu aktar dokumenti u 
insistew fuq l-urġenza tan-natura tal-ilment tagħhom u saħqu li minkejja li s-sit 
li dwaru huma kienu oriġinalment ilmentaw kien issa mexa b’distanza żgħira, 
l-ilment tagħhom kien għadu fis-seħħ.

Il-MEPA ddikjarat il-pożizzjoni tagħha permezz ta’ email datata 26 ta’ Ottubru 2012.

Fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni

Mill-korrispondenza mibgħuta mill-persuni li ressqu l-ilment irriżulta li waqt 
laqgħa tal-Kunsill Lokali Naxxar tal-21 ta’ Awwissu 2012, il-Kunsill approva 
t-talba ta’ operatur sabiex ikun jista’ jtella’ ċirku fil-perjodu bejn nofs Novembru 
u l-perjodu tal-festi tal-Milied f’dak li qabel kien il-parkeġġ taċ-Ċentru tal-Fieri.  
Jidher li wara s-sit inbidel u mexa għal għalqa biswit, li tagħti għal fuq is-sit 
imsemmi.
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Ir-residenti saru jafu b’din l-attivita` għal nofs Ottubru, meta l-minuti tal-Kunsill 
kienu ippublikati fuq il-website tal-Kunsill.   

Fid-19 ta’ Settembru 2012, il-MEPA rċeviet talba mingħand uffiċċju ta’ Perit 
fejn intalbu kjarifiki dwar jekk teżistix il-ħtieġa ta’ xi applikazzjoni f’każ ta’ użu 
temporanju taż-żewġ siti, waħda f’Għajnsielem u l-oħra fil-post f’dak li qabel 
kien iċ-Ċentru tal-Fieri fin-Naxxar, sabiex fuqhom ikun jista’ jittella’ ċirku .

Wara li ntbagħtu l-pjanti tas-siti in kwistjoni, il-MEPA wieġbet li fir-rigward tas-
sit tan-Naxxar kien hemm xi diffikultajiet “... since the identified location was 
not part of the Naxxar Trade Fair Grounds (or its parking grounds), and the 
location was in fact abutting residential buildings and an established villa area.”

Il-Perit wieġeb, billi rrefera għall-ittra mingħand il-Kunsill Lokali tan-Naxxar, 
datata 13 ta’ Settembru 2012, li kienet tapprova l-użu tal-għalqa biswit il-
parkeġġ sabiex fuqha jkun jista’ jittella’ ċ-ċirku.  Il-MEPA reġgħet wieġbet fis-16 
ta’ Ottubru 2012 u qalet li dan l-użu kien “... not considered compatible and 
may cause nuisance to the surrounding residential area and thus runs counter 
to Structure Plan policy BEN 1, and in this regard the proposed tempporary use 
of land cannot be considered as permitted development in terms of LN 115/07 
article 3(5).”

Waqt laqgħa li nżammet l-għada bejn il-Perit u d-DNO Manager tal-MEPA, ġie 
suġġerit li ċ-ċirku jsir Ta’ Qali, ġie iżda ukoll spjegat li diġa` kienu saru xi impenji 
dwar is-sit tan-Naxxar.

Fit-18 ta’ Ottubru 2012 intbagħtet pjanta tal-parkeġġ tas-sit fejn qabel kien iċ-
Ċentru tal-Fieri li kienet turi l-użu li seta’ jsir mill-art, flimkien mal-approvazzjoni 
tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar.  Kien hawn meta l-MEPA wieġbet li ma kien hemm 
ebda oġġezzjoni minn naħa tagħha. 

Analiżi tal-każ

Apparti mill-merti tal-ilment, għandhom isiru dawn l-osservazzjonijiet 
preliminari.
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1. Jidher li d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Awwissu 2012 li japprova 
t-tlugħ taċ-ċirku nġabet għall-attenzjoni tal-pubbliku fil-bidu ta’ Ottubru.  Dan 
ħalla ftit wisq żmien biex ir-residenti affettwati u kif ukoll il-pubbliku in ġenerali 
jkun jista’ jsemma’ leħnu fuq il-kwistjoni.

Hu meħtieġ li l-Kunsilli Lokali jitrattaw talbiet simili għall-użu tal-art b’aktar 
sensittivita` għaliex l-istess użu jista’ jqajjem kunflitti, mal-karatteristika tal-
inħawi kif ukoll jista’ jwassal għal oġġezzjonijiet minn naħa tal-komunita`.

Din tista’ tissolva permezz ta’ ħruġ ta’ avviż li jindika meta dawn it-talbiet ikunu 
ser jiġu diskussi mill-Kunsill.  Minflok, jista’ jingħata perjodu ta’ żmien minn 
meta ssir it-talba, per eżempju żmien ġimgħa, li fiha jkunu jistgħu jintlaqgħu is-
sottomissjonijiet.   Huwa importanti li l-komunitajiet jingħataw l-opportunita` 
li jsemmgħu leħinhom meta jkun ser isir tibdil, anke jekk temporanju, fuq art 
fil-viċinanzi tagħhom.

2. L-applikant, permezz tal-Perit tiegħu, talab kjarifika fuq l-applikazzjoni 
mingħand il-MEPA fis-17 ta’ Settembru 2012, xahar wara li l-Kunsill kien approva 
t-talba tiegħu.  Din it-talba ta’ kjarifika kellha ssir qabel intalab il-permess mill-
Kunsill Lokali.  Minħabba f’hekk il-MEPA kienet affaċjata b’sitwazzjoni fejn, 
peress li  diġa` kien hemm l-approvazzjoni tal-Kunsill, kienu laħqu saru xi impenji 
minn naħa tal-operatur. 

Għalhekk wieħed jiprova jifhem li, għalkemm ma kienetx kompletament 
kuntenta bl-għażla tas-sit, il-MEPA ippruvat tilħaq kompromess fid-deċiżjoni 
tagħha.

3. Dawn iċ-ċirkostanzi wasslu biex l-investigazzjoni ta’ dan il-każ issir 
f’perjodu qasir ħafna.  Hawn ta’ min ifaħħar il-kollaborazzjoni tal-MEPA li 
bagħtet it-tweġibiet u d-dikjarazzjonijiet tagħha rigward dan il-każ fil-ħin.

L-użu temporanju tal-art huwa kopert fid-Development Notification Order 
2007 tal-Att dwar l-Ippjanar (Kapitolu 356) (A.L.  115 tal-2007).  Klassi 10 (Użu 
Temporanju ta’ Art) tal-Avviż Legali jgħid hekk :
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a) “Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-artikolu 2 ta’ din il-Klassi, l-iżvilupp 
li ġej huwa permess kullimkien taħt din il-Klassi mingħajr ebda notifika kif 
stabbilit fis-subartikolu 5(1) ħlief meta l-post ta’ l-iżvilupp ikun f’ODZ, fejn 
il-proċedura tan-notifika kif stabbilita f’subartikoli 5(1) u 5(3) għandha 
tkun tgħodd:

(i)   L-użu riversibbli ta’ xi art, kif ukoll l-istrutturi temporanji meħtieġa għal 
dan l-użu, għal mhux aktar minn 30 ġurnata basta qabel ma jiskadu t-30 
ġurnata imsemmija, l-art użata titraġġa’ lura għal kollox għall-istat li kienet 
fih qabel.

b) Minkejja l-provedimenti ta’ l-artikolu 1 ta’ din il-Klassi, l-użu ta’ l-art 
mhux permess jekk l-użu jkun:

(i)   għal sit ta’ caravan; jew
(ii)  għal kampeġġ; jew   
(iii) għal tlielaq jew off-road rallies ta’ vetturi, karozzi jew muturi, jew għal xi 
eżerċizzju f’dawn l-avvenimenti jew attivitajiet.

ċ) Minkejja dak kollu li hemm fil-provvedimenti tal-artikoli 1 u 2 ta’ din il-
Klassi, l-iżvilupp spjegat huwa permess biss jekk:

(i)   Kull struttura temporanja meħtieġa għal dan l-użu ma tkunx tfixkel mill-
viżabilita` tat-triq u tkun ta’ periklu għan-nies jew għat-traffiku.

Dan l-użu ma jimplika, la b’mod dirett lanqas indirett, ebda ħsara għal xi bini 
storiku, monumenti eżistenti, fdal arkeoloġiku inklużi sotterrani u xeltrijiet, 
ġwiebi, mini ta’ l-ilma, ħitan tas-sejjiegħ u pavimenti tal-ġebel.”

Artikolu 3 (5) jgħid hekk:

“Permess ta’ żvilupp taħt dan l-Ordni m’għandux ikun igħodd jekk ikun imur 
kontra xi policies jew pjanijiet jew leġislazzjoni jew linji ta’ gwida approvati 
skond l-Att jew skond l-Att dwar il-Ħarsien ta’ l-Ambjent, li jkunu jgħoddu fil-
waqt tan-notifika; lanqas, m’għandu jservi bħala skuża biex xi ħaġa li tkun saret 
bi ksur ta’ policies bħal dawk ma titraġġax lura jew ma terġax tiġi lura f’postha.”
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B’hekk wieħed jistaqsi, l-użu tal-art kif propost imur kontra l-policies, pjanti, 
leġislazzjoni jew policy guidance?  Sa ċertu punt din it-tweġiba ngħatat fl-ittra li 
l-MEPA bagħtet lill-Perit permezz ta’ email datata 16 ta’ Ottubru 2012 fejn intqal 
li “…the proposed site at Naxxar is not considered compatible and may cause 
nuisance to the surrounding residential area and thus runs counter to Structure 
Plan Policy BEN 1, and in this regard the proposed temporary use of land cannot 
be considered as permitted development under the terms of LN 115/07 article 
3(5)”.

It-tweġiba tal-MEPA riprodotta hawn fuq saret b’referenza għall-proposta biex 
iċ-ċirku jittella’ fl-għalqa privata.  Is-sit kien ġie sussegwentement mibdul għall-
parkeġġ ta’ dak li qabel kien is-sit taċ-Ċentru tal-Fieri, u grawnd tal-futbol.  Hawn 
wieħed jistaqsi allura jekk dan is-sit iqajjimx l-istess kwistjonijiet skont policy 
BEN 1 bħal fil-każ tas-sit magħżul qablu.  Fl-opinjoni tiegħi it-tweġiba hi, iva.

Is-sit in kwistjoni jista’ jiġi aċċessat u hu mdawwar minn żewġ naħat b’żoni 
residenzjali.   Aktar minn hekk, is-sit m’huwiex “… committed with the 
commercial use as private parking facilities” kif indikat fil-korrispondenza bejn 
il-Perit tal-applikant u l-MEPA u dan minħabba li policy NA01 tal-Pjan Lokali 
għaċ-Ċentru ta’ Malta preżentement jipproponi s-sit bħala żvilupp residenzjali.

B’hekk allura, l-użu tal-art kif propost tmur kontra l-Pjan Lokali kurrenti ta’ 
tqassim ta’ art, ħaġa li fiha nfisha kienet twassal biex l-applikazzjoni tiġi miċħuda 
li kieku l-applikazzjoni saret skont regoli stabbiliti.  Il-fatt li l-iżvilupp kien wieħed 
ta’ natura temporanja m’għandux jagħtih id-dritt awtomatiku li jevita li jsegwi 
l-provvedimenti tal-Pjan Strutturali u policies sussidjarji.

Għalkemm l-Avviż Legali jipprovdi referenza adegwata, hu suġġerit li t-text 
jinkludi referenza aktar ċara sabiex ma jħallix proposti simili milli jkunu 
permessibbli.  

Qed ikun għalhekk suġġerit li artiklu 3(6) jiġi emendat biex jinkludi subartikolu 
ieħor li jelenka ċ-ċirkostanzi li jrendu attivitajiet simili oġġezzjonabbli skont 
Policy  BEN 1.  Din tkun tista’ sservi bħala indikazzjoni ċara u ta’ lanqas tobbliga 
lil min ikun ser japplika għal permess biex jirrikorri għand il-MEPA sabiex ikun 
jista’ jiġi gwidat, fi stadju ferm aktar bikri.
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Konklużjonijiet

L-ilment huwa sostnut minħabba li l-attivita` proposta hi inkompatibbli kemm 
man-natura residenzjali tal-inħawi u amentajiet  kif ukoll mat-tqassim tal-art 
propost fil-Pjan Lokali.  Il-MEPA għandha għalhekk tirtira d-deċiżjoni tagħha li 
ma sabgħet ebda oġġezzjni (no objection) sabiex is-sit ikun jista’ jintuża biex 
fuqu jittella’ ċirku.

Qed ikun irrakkomandat li l-artikolu 3(6) tad-Development Notification Order 
2007 tal-Att dwar l-Ippjanar (Kapitolu 356) (A.L. 115 tal-2007) jiġi emendat 
sabiex jinkludi subartikolu ieħor li jelenka ċ-ċirkostanzi li jwasslu biex proposti 
simili jkunu oġġezzjonabbli taħt Policy BEN 1 tal-Pjan Strutturali.

Dan il-każ juri l-komplessita` u s-sitwazzjonijiet skomdi meta jiġu biex jingħataw 
permessi għall-attivitajiet temporanji. L-operatur ta’ dan iċ-ċirku, biex jopera, 
spiċċa f’battalja biex jinħariġlu l-permess. Dan ġara minħabba li awtorita` 
waħda, b’kumbinazzjoni, b’negliġenza jew għax forsi għalqet għajn waħda 
għal dak li titlob il-liġi. Dan il-każ ġie riżolt mill-MEPA b’mod li jista’ jissejjaħ 
imbarazzanti. Iċ-ċirku kellhu jiżżarma u jerġa jintrama` ftit metri l-bogħod, 
peress li ma kien hemm xejn xi jżomm milli jerġa jitwaqqaf b’mod temporanju 
la darba kien iżżarma u l-operat twaqqaf a bażi tal-permess temporanju maħruġ 
oriġinarjament. 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HM0021
Dipartiment tas-Saħħa

Anomaliji fil-protokolli dwar il-jedd ta’ min għandu 
dritt għall-mediċini qed joħloq tbatija lill-pazjenti

(intitolament għall-mediċini b’xejn – provvista ta’ mediċini)

L-ilment

Pensjonant li jbati b’kondizzjoni permanenti ta’ nuqqas respiratorju progressiv, 
ilmenta mal-Uffiċċju tal-Ombudsman li minkejja li huwa għandu l-Kartuna 
r-Roża, li tingħata lil min għandu dħul baxx u jinsab f’sitwazzjoni finanzjarja 
prekarja, d-Dipartiment tas-Saħħa ma kienx qiegħed jipprovdilu l-aktar mediċini 
għaljin.

Dan l-anzjan stqarr illi minħabba li huwa kien jgħix fuq il-pensjoni, l-ispiża żejda 
sabiex jixtri l-mediċini meħtieġa kienet qed toħloqlu problema finanzjarja serja.  
Għalhekk huwa talab l-għajnuna lill-Uffiċċju tal-Ombudsman biex jintervjeni 
f’din il-kwistjoni.

Il-fatti

Meta l-Uffiċjal Mediku Ewlieni tad-Dipartiment tas-Saħħa ntalbet ir-reazzjoni 
tagħha hija qalet illi għalkemm pazjent ikun intitolat għal Skeda  V jew Skeda 
II (il-Kartuna r-Roża) skond l-Att dwar is-Sigurta`  Soċjali, il-jedd għall-mediċini 
b’xejn xorta jsir skont d-disponibbilta` fil-Lista Formularja tal-Gvern, kif ukoll 
skont il-protokolli tal-Gvern.  Id-Dipartiment tas-Saħħa ġibed l-attenzjoni illi 
dawn il-mediċini ma humiex imniżżla fil-Lista Formularja tal-Gvern u għalhekk 
ma jistgħux jingħataw b’xejn. L-Uffiċjal Mediku Ewlieni issuġġeriet illi l-pazjent 
jikkonsulta mat-tabib tiegħu sabiex jekk huwa possibbli, jingħata trattament 
ieħor li jinsab fuq il-Lista Formularja tal-Gvern.

Wara skambju ta’ korrispondenza bejn il-Kummissarju u d-Dipartiment tas-
Saħħa irriżulta illi l-protokoll ma jippermettix illi dawn il-mediċini jingħataw lill-
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persuni li għandhom il-Kartuna r-Roża.  Id-Dipartiment spjega illi dik il-mediċina 
partikolari ma kinitx approvata għat-trattament ta’ kundizzjoni kronika ta’ 
nuqqas fir-respirazzjoni, iżda għall-mard kroniku tal-kliewi.

Kunsiderazzjonijiet

Il-Kummissarju argumenta illi l-protokolli m’humiex qiegħdin hemm biex iċaħdu 
lil min għandu dritt bil-liġi, skont ma jipprovdi l-Att dwar is-Sigurta` Soċjali, li 
jingħata dik il-mediċina.  Huwa spjega illi dan l-anzjan żviluppa din il-kondizzjoni 
bħala riżultat tal-kura preskritta lilu għall-kondizzjoni tiegħu.  Il-mediċini li 
kien qiegħed jitlob kienu mniżżlin fil-Lista Formularja tal-Gvern u dawn kienu 
indikati biex jittrattaw dak li jirriżulta minn side effects jew kumplikazzjonijiet 
fil-kura tal-mard tiegħu.  Għalhekk il-Kummissarju insista illi, li pazjent iċaħħdu 
milli jingħata trattament disponibbli fuq il-Lista Formularja tal-Gvern jista’ 
jiġi interpretat illi pazjent ma kienx qiegħed jingħata l-kura medika sħiħa biex 
jikkura l-kondizzjoni tiegħu.

Il-Kummissarju insista li kellu dubju kemm li jkollok protokolli daqstant 
riġidi kienx  legalment korrett, meta fil-fatt iċaħħad pazjent mid-dritt 
tiegħu illi jingħata mediċina b’xejn għall-kondizzjoni speċifika minħabba 
side effects li jistgħu jinqalgħu, meta fil-verita` dawn tal-aħħar setgħu 
jiġu ikkurati minn medikazzjoni oħra li mhijiex proprju indikata għal dik il-
marda. Dan ifisser, kompla l-Kummissarju illi s-side effects ikkawżati minn 
mediċini qiegħdin jiġu injorati għas-sempliċi raġuni illi dawn ma jidħlux 
fil-protokoll.

Id-Dipartiment tas-Saħħa spjega illi l-protokolli, jistabbilixxu min għandu l-jedd 
għall-mediċini b’xejn u dawn huma ibbażati fuq l-indikazzjonijiet tal-mediċini, 
kif stabbiliti minn gwidi internazzjonali u minn kemm huma finanzjarjament 
vijabbli fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa.  Id-Dipartiment żied jgħid illi meta 
huwa possibbli jingħata trattament ieħor disponibbli fuq il-Lista Formularja 
tal-Gvern jekk il-pazjent jiżviluppa xi side effect b’konsegwenza tal-kura 
preskritta.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda illi skont Artiklu 23(1) tal-Att dwar is-
Sigurta` Soċjali hemm imniżżla dawn it-tlett kondizzjonijiet:

1. Min għandu jedd
2. Indikazzjoni
3. Disponibbilta`

Hu iddikjara illi meta dawn il-kondizzjonijiet jkunu sodisfatti, pazjent ma jistax 
jiġi mċaħħad milli jingħata l-mediċina b’xejn irrispettivament jekk għandux 
l-Ħames Skeda jew il-Kartuna r-Roża.  Il-Kummissarju hu tal-fehma illi jekk dan 
il-prinċipju ma jiġix aċċettat, il-pazjenti tal-Kartuna r-Roża jkunu qiegħdin jiġu 
diskriminati.

Fil-konklużjonijiet tiegħu l-Kummissarju ikkwota ittra mid-Dipartiment tas-Saħħa 
fejn f’każ ieħor separat imma bi kwistjoni simili, id-Dipartiment kien iddikjara 
illi kien ser jagħmel ħiltu sabiex anomaliji ikkawżati minn protokolli miktuba 
jiġu riveduti. F’din l-imsemmija ittra, l-Uffiċjal Mediku Ewlieni kienet qalet illi 
d-Dipartiment kien ser jagħti struzzjonijiet lid-Direttur tal-Pharmaceutical 
Affairs biex jassigura illi fil-ġejjieni l-protokolli jinkitbu bir-reqqa sabiex jirriflettu 
verament ir-raġuni  dwar ir-restrizzjoni għal min hu intitolat.

Għal din ir-raġuni u skont l-Artiklu 22 ta’ l-Att ta’ l-Ombudsman tal-1995, il-
Kummissarju talab li jiġi mgħarraf x’azzjoni qiegħda tittieħed sabiex jitwettqu 
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru CH/5/P3
Dipartiment tas-Saħħa

Rakkomandazzjoni sabiex jiġu riveduti l-proċeduri 
ta’ xiri tal-mediċini

(mediċini b’xejn – żieda ta’ mard ġdid fi Skeda V 
– xiri ta’ mediċini inklużi fi Skeda V) 

L-ilment

F’artiklu tas-7 ta’ Novembru 2012 it-Times kwotat studju maħruġ mill-Health 
Consumer Powerhouse fl-Isvezja, fejn ġie irrapportat illi Malta tikklassifika 
ħażin ħafna fl-istudju tal-Epatite (Hepititis) fl-Unjoni Ewropea,  kif ukoll illi 
hija kważi ineżistenti l-istrateġija nazzjonali li tat riżultati insinifikanti.  Ir-
rapport ikompli jgħid illi jidher ċar illi f’Malta l-Epatite m’hijiex meqjusa bħala 
prijorita`.

L-Epatite B u Ċ kienu ġew inklużi fil-lista riveduta tal-Ħames Skeda tal-Att dwar 
is-Sigurta` Soċjali fi Frar tal-2012 u b’hekk il-pazjenti ngħataw id-dritt illi jirċievu 
l-mediċini b’xejn.  Skont l-Avviż Legali Numru 58 tal-2009 Artiklu 2(1) “L-għan 
ewlieni ta’ dawn ir-regolamenti huwa l-promozzjoni tas-saħħa pubblika billi jiġi 
żgurat li jkun hemm disponibbli provvista adegwata ta’ prodotti mediċinali bi 
prezz raġonevoli fis-Servizzi tas-Saħħa tal-Gvern”.

Wara li ikkunsidra dan l-imsemmi rapport u l-ittri ippubblikati fil-ġurnali lokali 
mibgħuta mill-pazjenti, l-Kummissarju għas-Saħħa deherlu li kellu jintervjeni u 
jinvestiga s-sitwazzjoni.
 

Il-fatti li jirriżultaw

Il-Kummissarju kiteb lill-Uffiċjal Mediku Ewlieni fid-Dipartiment tas-Saħħa u 
talab li jiġi mgħarraf bl-azzjoni li kienet qiegħda tittieħed sabiex jkun hemm il-
provvista tal-mediċini li jikkuraw l-Epatite B u Ċ.
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Fit-tweġiba għall-ittra tal-Kummissarju l-Uffiċjal Mediku Ewlieni qalet illi l-Health 
Technlogical Assessments fuq dawn il-mediċini partikolari kienu saru.  Dawn 
it-testijiet issa kienu ser jiġu ippreżentati u evalwati mill-Kumitat Konsultattiv 
dwar il-Lista Formularja tal-Gvern.  L-Uffiċjal Mediku Ewlieni spjegat ukoll illi xiri 
ta’ dawn il-mediċini jibda’ hekk kif dan il-kumitat jirrakkomanda illi jdaħħal din 
il-kura fil-Lista Formularja tal-Gvern.

Il-Kummissarju kellu r-riservi dwar il-proċess adottat għall-akkwist tal-mediċini 
li skont l-Uffiċjal Mediku Ewlieni seta’ biss jinbeda wara r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Lista Formularja tal-Gvern.  Huwa kien tal-fehma 
illi meta l-Gvern jiddeċiedi illi ser jinkludi marda jew kondizzjoni fil-Ħames 
Skeda tal-Att dwar is-Sigurta` Soċjali, l-awtorizzazzjoni minn naħa tal-Kumitat 
Konsultattiv kellha tinġieb qabel ma joħroġ l-Avviż Legali. 

B’risposta għal din il-kwistjoni l-Uffiċjal Mediku Ewlieni spjegat illi ma setax jsir il-
proċess kif ġie issuġġerit minn naħa tal-Kummissarju, dan għaliex ir-Regolament 
7(a) tat-Tieni Skeda tal-Avviż Legali Numru 58 tal-2009 ma kienx jippermetti tali 
proċedura.

Rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissarju imbagħad kiteb lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u 
irrakkomanda illi issir emenda fil-proċedura b’mod illi l-approvazzjoni tal-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Lista Formularja tal-Gvern tingħata qabel ma 
joħroġ l-Avviż Legali.

B’hekk kien jiġi eliminat ir-riskju illi l-Kumitat Konsultattiv dwar il-Lista Formularja 
tal-Gvern seta’ jiddeċiedi illi ma jirrakkomandax li dik il-mediċini tiġi inkluża fil-
Lista Formularja tal-Gvern wara li l-Gvern ikun ikkommetta ruħu bil-ħruġ tal-
Avviż Legali.

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, spjega illi għalkemm l-Avviż Legali 
Numru 58 tal-2009 għadu jirreferi għas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, 
r-responsabbiltajiet kienu maqsuma bejnu u bejn l-Uffiċjal Mediku Ewlieni.  Is-
Supretendent spjega ukoll illi r-responsabbilta` ta’ min hu ntitolat għall-mediċini 
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u liema mediċini għandhom jiġu miżjuda fil-Lista Formularja tal-Gvern jaqgħu 
taħt ir-responsabilita` tal-Uffiċjal Mediku Ewlieni.

Is-Supretendent spjega illi għalkemm hu ma huwiex direttament responsabbli 
għall-proċedura adottata, tajjeb li wieħed jifhem illi jeżistu żewġ proċeduri 
separati u distinti sabiex; 1) marda jew kondizzjoni tidħol fl-Ħames Skeda tal-Att 
dwar is-Sigurta` Soċjali; u  2) mediċina ġdida titniżżel fil-Lista Formularja tal-
Gvern.  Huwa kompla jispjega illi din tal-aħħar tinvolvi li mediċina partikolari li 
tintuża għall-kura ta’ kondizzjoni jew kondizzjonijiet tiġi approvata u b’hekk tkun 
disponibbli illi tingħata lill-pazjenti b’xejn.  Għal din ir-raġuni huwa tal-opinjoni 
illi l-proċess għandu jibqa’ kif inhu miexi bħalissa fuq żewġ binarji separati.

Biex jissostanzja l-argument tiegħu, s-Supretendent ikkwota Regolament 7(a) 
tat-Tieni Skeda tal-Avviż Legali Numru 58 tal-2009 li tgħid – “Jedd għal mediċini 
li jingħataw b’xejn għandu jkun kif speċifikat fl-Att dwar is-Sigurta` Soċjali, 
Kap.318, artikolu 23 u fil-Ħames Skeda Taqsima II li tinsab ma’ l-istess Att dwar 
Mard u Kondizzjonijiet li dwarhom tista’ tingħata Għajnuna Medika Bla Ħlas, 
kif ukoll prodotti mediċinali meħtieġa għall-għoti ta’ kura f’Istituzzjonijiet tal-
Gvern.  Prodott mediċinali jew kategorija ta’ prodotti mediċinali biex jiġu ikkurati 
mardiet li ma jinkwadrawx fl-iskop tas-Servizzi tas-Saħħa tal-Gvern jistgħu jiġu 
għalkollox esklużi mil-Lista Formularja tal-Gvern”.

L-interpretazzjoni tar-regola ikkwotata mis-Supretendent hija illi sabiex 
mediċina tiddaħħal fil-Lista Formularja tal-Gvern ma tiddependix mill-Ħames 
Skeda tal-Att dwar is-Sigurta`  Soċjali.  Tiddependi biss mill-fatt jekk il-pazjent 
huwiex intitolat li tingħatalu b’xejn.  Huwa qal ukoll illi r-regolament innifsu jgħid 
illi l-ħtieġa għall-użu ta’ prodott mediku bħala parti mill-kura fl-istituzzjonijiet 
tal-Gvern huwa ukoll kriterju li jiġi ikkunsidrat mill-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Lista Formularja tal-Gvern.  Is-Supretendent tenna illi hemm ħafna mediċini 
li jinsabu fil-formularju u li jintużaw mill-isptar fil-kura ta’ kondizzjonijiet/mard 
li m’humiex imniżżla fil-Ħames Skeda u li jekk pazjent jintbagħat id-dar fuq din 
il-kura, l-pazjent ikollu jixtriha minn butu.

Is-Supretendent ikkonkluda illi r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju tista’ biss 
tiġi ikkunsidrata f’ċirkostanzi fejn jkun hemm kondizzjoni partikolari illi tista’ tiġi 
ikkurata biss bl-uniku prodott mediċinali illi jinsab fis-suq.
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Minn meta ħareġ l-Avviż Legali li jemenda l-Att dwar is-Sigurta` Soċjali sabiex 
tiġi inkluża l-kura tal-Epatite B u Ċ fil-lista riveduta tal-Ħames Skeda, għaddiet 
sena u għadu mhux mibdi il-proċess sabiex ikun hemm xiri tal-mediċini 
rilevanti.  Dwar dan, il-Kummissarju għas-Saħħa kiteb lill-Kap Eżekuttiv tas-
Central Procurement and Supplies Unit u staqsa jekk inbediex il-proċess għall-
provvisti meħtieġa. 

Il-Kap Eżekuttiv tas-Central Procurement and Supplies Unit ikkonferma illi 
l-mediċini mhumiex disponibbli u l-proċess jista’ jibda biss meta jkun hemm 
il-fondi neċessarji.

Konklużjonijiet

Il-Kummissarju ikkomunika l-konklużjonijiet tiegħu lill-Uffiċjal Mediku Ewlieni 
wara li kien sar skambju ta’ korrispondenza mal-istess uffiċjal, mas-Supretendent 
tas-Saħħa Pubblika u l-Kap Eżekuttiv tas-Central Procurement and Supplies Unit.  
Fil-konklużjonijiet tiegħu l-Kummissarju spjega illi wara li huwa ikkonsulta mal-
Ombudsman Parlamentari u mal-Konsulent fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, ilkoll 
qablu illi l-Avviż Legali Numru 58/2009, Skeda II, Regolament 7(a), ma teskludi 
bl-ebda mod lid-Dipartiment milli jieħu l-azzjoni neċessarja sabiex ikollu 
l-approvazzjoni qabel ma jiġi ippubblikat l-Avviż Legali fejn jitħabbar li ċerti 
mard/kondizzjonijiet jkunu żdiedu fit-Tieni Taqsima tal-Ħames Skeda fl-Att dwar 
is-Sigurta` Soċjali. 

Ladarba jiġi ippubblikat l-Avviż Legali, l-pubbliku bir-raġun  jippretendi illi 
jibda jingħata l-mediċina meħtieġa b’xejn.  Il-Kummissarju qal illi l-Avviż 
Legali li huwa fis-seħħ għandu s-saħħa tal-liġi u d-Dipartiment tas-Saħħa 
huwa obbligat bil-liġi illi josserva b’mod strett il-provvedimenti tal-istess 
avviż.

B’dan il-każ meħud bħala eżempju, il-Kummissarju wera illi s-sistemi adottati 
m’humiex adegwati.  Meta wieħed iqis illi l-Avviż Legali li fih iddaħħlu 
l-Epatite B u Ċ fit-Tieni Taqsima tal-Ħames Skeda kien ippubblikat f’Marzu 
tal-2012, u aktar minn sena wara, kien għad lanqas biss ħareġ id-dokument 
għas-sejħa għall-offerti biex dawn il-mediċini jkunu disponibbli.
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Għalhekk il-Kummissarju irrakkomanda illi meta d-Dipartiment tas-Saħħa jieħu 
d-deċiżjoni illi marda jew kondizzjoni titniżżel fl-Ħames Skeda, u jekk il-mediċini 
għal din il-kondizzjoni partikolari jkunu għandhom mhux miżjuda fil-formularju, 
jeħtieġ illi jkun hemm l-approvazzjoni meħtieġa qabel ma joħroġ l-Avviż Legali 
illi jħabbar illi l-mard jew kondizzjonijiet ikunu ġew inklużi.

Il-Kummissarju spjega illi jekk ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jingħataw widen, 
id-Dipartiment jkun jista’ jieħu l-passi neċessarji biex jixtri l-mediċinali meħtieġa 
għal mard addizzjonali.

L-eżitu

Il-Kummissarju ikkomunika r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Uffiċjal Mediku 
Ewlieni u baqa’ jsegwi l-kwistjoni mas- Central Procurement and Supplies Unit u 
sal-lum il-mediċini għall-kura tal-Epatite B u Ċ għadhom m’humiex disponibbli.

Għal din ir-raġuni l-Kummissarju bagħat ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu 
lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa.  Il-Kummissarju ġibed 
l-attenzjoni illi għalkemm kienu għaddew dsatax –il xahar minn meta ħareġ 
l-Avviż Legali kienet għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni mid-Dipartiment tas-
Saħħa sabiex ikollu dawn il-mediċini disponibbli probabbilment minħabba 
nuqqas ta’ fondi finanzjarji.  Il-Kummissarju tenna illi dan l-aġir huwa kontra 
l-liġi u din il-problema għandha tiġi indirizzata mill-aktar fis.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru HM0037
Dipartiment tas-Saħħa u l-Universita` ta’ Malta

Ambigwita` fl-impjieg rimedjata
(impjieg)

L-ilment

Ħaddiem illi għal dawn l-aħħar għoxrin sena kien qiegħed jirċievi parti mis-
salarju tiegħu mid-Dipartiment tas-Saħħa u l-parti l-oħra mill-Universita` ta’ 
Malta, ilmenta mal-Uffiċċju tal-Ombudsman, illi ma jafx eżatt min iħaddmu, 
jiġifieri ma’ min minnhom kien impjegat.

Il-complainant jirrapporta għax-xogħol fl-Universita` ta’ Malta u jagħmel xogħol 
ta’ tindif fil-Faculty of Health Sciences.  Għalkemm hu kien jaħdem erbgħin 
siegħa fil-ġimgħa, ix-xogħol tiegħu ma kienx jitqies bħala full time iżda kellu 
kuntratt ta’ xogħol li kien jiġġedded minn xahar għal xahar.

Sabiex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu huwa kien applika għal diversi 
pożizzjonijiet, iżda mingħajr suċċess, bl-aħħar tentattiv ikun għall-post ta’ 
messaġġier fl-Universita` ta’ Malta.  Għalhekk il-complainant talab l-għajnuna 
ta’ dan l-Uffiċċju biex jirregola l-qagħda tal-impjieg tiegħu.

Il-fatti li jirriżultaw

Minħabba l-fatt illi l-complainant kien jirċievi salarju minn żewġ entitajiet 
differenti, il-Kummissarju talab għal tagħrif dwar l-impjieg tiegħu minn għand  iż-
żewġ entitajiet.  Id-Direttur tar-Riżorsi Umani tal-Universita` ta’ Malta iddikjara 
illi l-complainant qatt ma kien impjegat tal-Universita`.

Wara stħarriġ mad-Dipartiment tas-Saħħa, irriżulta illi l-complainant kien 
imniżżel fir-rekords tad-Dipartiment tas-Saħħa għal aktar minn għoxrin sena 
bħala Health Attendant Trainee.  Għalkemm hu kien jirrapporta għax-xogħol fil-
fakulta` li taqa’ taħt l-Universita` ta’ Malta, is-salarju tiegħu kien dejjem jitħallas 
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mid-Dipartiment tas-Saħħa wara li tiġi ikkonfermata l-attendenza tiegħu mill-
awtoritajiet konċernati.  Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll illi matul l-istess 
perjodu, il-complainant kien qiegħed jagħmel xogħol ta’ tindif mal-Faculty of 
Health Sciences fl-isptar.

Fil-korrispondenza tiegħu, d-Direttur tar-Riżorsi Umani tal-Universita` ta’ Malta, 
ikkonferma illi l-complainant kien jirċievi mill-Universita` top up allowance għal 
raġunijiet umanitarji.

Id-Direttur tar-Riżorsi Umani u Amministrazzjoni fil-Ministeru tas-Saħħa, 
l-Anzjani u Kura fil-Komunita` ikkonferma illi l-complainant kien impjegat 
mal-Ministeru.  Minn aktar investigazzjonijiet irriżulta illi l-complainant kien 
l-uniku Health Assistant Trainee li kien fadal, u li għal dawn l-aħħar snin kien 
jingħata xogħol li kellu x’jaqsam mal-laboratorju u mal-prattika fil-klassi, 
fid-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Universita` ta’ Malta u fl-Istitut tal-Kura tas-
Saħħa.

Memorandum datat 15 ta’ Novembru 2005, iffirmat mill-Assistent Direttur 
Eżekuttiv tal-Istitut tal-Kura tas-Saħħa, iddeskriva lill-complainant bħala “that 
can be trusted to give a full day’s work performed to the best of his abilities”.  
L-impenn tiegħu lejn ix-xogħol kien deskritt bħala “cares deeply for his work 
and is constantly on the job without the need of much supervision”. Qal 
ukoll illi fl-Istitut tal-Kura tas-Saħħa il-complainant huwa wieħed mill-aktar 
ħaddiema maħbuba minħabba li jaħdem u jmur tajjeb mal-istaff.  Irrimarka 
illi l-complainant kellu kundizzjoni li jbati minn ftit rogħda iżda din ma kinitx 
taffettwa x-xogħol tiegħu, biss kien ikun diffiċli illi jingħata impjieg ieħor 
jekk jiġi li jingħata s-sensja.  Għalhekk meta wieħed iqis dan kollu, d-Direttur 
irrakkomanda illi sabiex il-pożizzjoni tal-complainant tiġi regolarizzata dan kellu 
jiġi impjegat bħala Laboratory Operator.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet 

Il-Kummissarju għas-Saħħa bagħat ittra lir-Rettur tal-Universita` ta’ Malta 
u fiha spjegalu s-sitwazzjoni tal-complainant billi għarrfu bil-kontenut tal-
Memorandum li kien jinsab fil-file personali.
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Il-Kummissarju kien tal-fehma illi minħabba illi l-ħaddiem in kwistjoni kien 
jaħdem full-time fl-Universita`, l-Universita` għandha tappunta lill-complainant 
bħala impjegat full-time.
 
Ġie ssuġġerit ukoll illi minħabba illi l-complainant kien ibati minn ftit rogħda 
kif imsemmi fil-file personali, l-Att dwar l-Impjieg ta’ Persuni b’Diżabilita` kien 
jiffaċilita` t-talbiet tiegħu. 

Fit-tweġiba tiegħu r-Rettur tal-Universita` informa lill-Kummissarju illi 
l-University Staff Affairs Committee kien ser jirrevedi dan il-każ. 

L-eżitu

Wara diversi talbiet u fuq insistenza minn naħa ta’ dan l-Uffiċċju, il-Kunsill tal-
Universita` aċċetta illi l-complainant isir impjegat tal-Universita` full time fuq 
rakkomandazzjoni tal-University Staff Affairs Committee.

Il-Kunsill tal-Universita` ħatar lill-complainant bħala full time Labourer 
sakemm jilħaq l-eta` tal-irtirar, u b’hekk jibbenefika minn titjib fis-salarju u fil-
kundizzjonijiet, imma fuq kollox minn impjieg stabbli.
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Rapport fil-qosor fuq Każ Nru HM0034
Sptar Mater Dei

Kumpens għad-diżabilita` li sofra wara illi ddaħħal 
l-isptar għal operazzjoni

(Kumpens - Diżabilita`)

L-ilment

Pazjent illi ġie operat minħabba komplikazzjonijiet ta’ ftuq allega illi b’riżultat 
tal-operazzjoni spiċċa b’diżabilita`.  L-intervent kirurġiku ma kellu x’jaqsam xejn 
mad-diżabilita`, u wara ħafna eżamijiet mediċi, Konsulent fin-Newroloġija fl-
Isptar Mater Dei ikkonkluda illi l-pazjent kien qiegħed isofri minn diżabilita` ta’ 
50% u li żgur ma kellux din il-kundizzjoni meta ddaħħal l-isptar.

Il-complainant permezz tal-avukat tiegħu talab għall-kumpens għaliex spiċċa 
b’diżabilita`, jiddependi minn ħaddieħor u minħabba illi kellu jagħmel ħafna 
spejjeż.  It-talba tiegħu ġiet miċħuda.  Għalhekk il-complainant talab lill-Uffiċċju 
tal-Ombudsman sabiex jinvestiga l-każ tiegħu.

Il-fatti li jirriżultaw

F’April tal-2010, il-complainant iddaħħal l-Isptar Mater Dei isofri minn 
komplikazzjonijiet ta’ ftuq.  L-għada ġie operat u l-kundizzjoni tiegħu kienet stabbli.  
Wara l-operazzjoni inqalaw kumplikazzjonijiet li għalihom kellu jiġi ikkurat fit-
Taqsima tal-Kura Intensiva (ITU).  Wara ftit ġranet ġie trasferit lura fis-sala.

Waqt li kien qiegħed jirkupra, il-mara tal-complainant innotat illi kien qiegħed 
ibati biex iċaqlaq idejh ix-xellugija.  In-Newrologu li eżamina l-każ għamel 
dijanjosi ta’ celebral infarction u possibbilment ikkawżatlu nuqqas sostanzjali 
fis-saħħa tal-muskoli tal-istess driegħ.  Il-pazjent ħareġ mill-isptar f’Mejju 2010.

F’Lulju tal-2010, il-pazjent ġie eżaminat minn Konsulent fin-Newroloġija u 
ikkonferma li kellu “a left post ganglionic brachual plexus lesion”.  
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Għalkemm fix-xhur ta’ wara il-complainant kellu diversi testijiet newroloġiċi 
l-qagħda tiegħu ftit li xejn tjiebet.  F’Novembru tal-2011 waqt li kien qiegħed 
jiġi eżaminat ġie innotat illi l-pazjent kellu “Grade 4 weakness of the left triceps, 
a complete wrist and finger drop and all the intrinsic muscles of the left hand”.

Il-Konsulent fin-Newroloġija sostna illi dawn ma kienux relatati mal-operazzjoni 
li saritlu, imma setgħet ġrat f’xi ħin meta l-pazjent kien qiegħed jiġi operat, 
meta kien fil-kura intensiva jew meta kien qiegħed jiġi trasferit għall-Unit tal-
Kura Intensiva.  Huwa iddikjara illi “by analogy, although there wasn’t a specific 
figure for a complete lesion of the lower trunds of the brachial plexius, the 
patient had a 50% permanent disability”.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissarju għas-Saħħa aċċetta illi jinvestiga dan il-każ u wara li ressaq dan 
l-ilment mad-Dipartiment tas-Saħħa, l-Uffiċjal Mediku Ewlieni informatu illi 
kienet qed tiġbor l-informazzjoni kollha dwar il-każ sabiex isiru l-arranġamenti 
għall-kumpens mal-pazjent involut.

L-eżitu

Id-Dipartiment tas-Saħħa, mingħajr ma ammetta ebda tort għad-danni li sofra 
l-pazjent aċċetta illi jagħtih kumpens.  L-offerta inizjali ġiet negozjata u l-pazjent 
aċċetta.
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INFORMAZZJONI 

Indirizz:   11, Triq San Pawl, Valletta VLT1210
Email:   office@ombudsman.org.mt
Telephone:  +356 2248 3200, 2248 3216
Fax:   +356 2124 7924

Ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku:

Ottubru sa Mejju  8:30am – 12:00pm
   1:30pm – 3:00pm 

Ġunju sa Settembru  8:30am – 12:30pm 
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