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Daħla

Din il-35 Edizzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni tikkoinċidi mal-ħatra tiegħi bħala 
Ombudsman Parlamentari ġdid wara li ntemm it-tieni mandat tal-predeċessur 
tiegħi.  Jiena konxju li l-Parlament afdani biex naqdi l-funzjoni ta’ waħda mill-aktar 
awtoritajiet kostituzzjonali prestiġjużi, li fil-qadi ta’ dmirijietha għandha l-unur li 
tkun id-difensur taċ-ċittadini u l-kuxjenza tal-amministrazzjoni pubblika.

Jiena napprezza l-fatt li sabiex din l-istituzzjoni tkun tista’ twettaq ħidma xierqa 
huwa essenzjali li l-Uffiċċju tiegħi jżomm kuntatt mal-pubbliku sabiex jiġi mgħarraf 
bl-attivitajiet tiegħu u jsir konxju tal-prattiċi u proċeduri li jeħtieġ li wieħed isegwi 
biex jiġu utilizzati s-servizzi tal-Ombudsman.  Individwi li jħossu li ġew trattati 
ħażin mhux biss għandhom ikunu jafu li jistgħu jirrikorru f’dan l-Uffiċċju għall-
għajnuna, imma ukoll u aktar importanti minn hekk, meta jistgħu jagħmlu dan u 
kif għandhom iressqu l-każ tagħhom biex ifittxu l-jeddijiet tagħhom.

Jien konxju li l-pubblikazzjoni regolari ta’ dawn ir-rapporti fil-qosor, huwa wieħed 
mill-aqwa mezzi biex isir kuntatt mal-pubbliku.  Fil-fatt jiena bi ħsiebni nkompli 
b’din il-prattika li l-Uffiċċju kien beda sa mill-ewwel sena mit-twaqqif tiegħu.  Fuq 
bażi annwali ser nibqa’ niġbor u nippubblika fil-qosor uħud mill-każijiet magħżula 
u possibbilment dan ser isir f’żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż, kif kienet it-
tradizzjoni f’dawn l-aħħar snin.

Dawn il-każijijiet magħżula, għandhom b’mod ċar, korrett u fil-qosor jiġbru fihom 
is-sustanza tal-ilment, in-natura tal-investigazzjoni li tkun saret mill-Uffiċċju 
u l-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman u l-Kummissarju li jkunu wasslu għall-
opinjoni finali u r-rakkomandazzjoni tagħhom. Dawn għandhom ukoll jenfasizzaw 
l-punti prinċipali tal-opinjoni sabiex il-qarrej ikun jista’ jifhem mhux biss ix-
xogħol li jkun twettaq fl-investigazzjoni imma ukoll l-effiċjenza tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman bħala medjatur onest bejn iċ-ċittadin u l-amministrazzjoni pubblika.
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Dawn il-każijiet għandhom ikunu miktuba b’mod li l-qarrej ikun jista’ jidentifika 
lilu nnifsu fis-sitwazzjoni li waslet biex jitressaq l-ilment. F’dan ir-rigward l-Uffiċċju 
jeħtieġ itejjeb il-format ta’ uħud mill-case notes.  Xi drabi r-rapport tal-każ ikun 
l-aktar effetiv b’mod sempliċi u fil-qosor, għalkemm jeħtieġ li wieħed joqgħod 
attent li l-kwalità ma tiġix sagrifikata a skapitu tal-qosor.  Huwa fundamentali li 
lill-pubbliku  jitwassal il-messaġġ korrett li r-rwol prinċipali tal-Ombudsman u 
l-Kummissarji huwa li jassiguraw governanza tajba, l-osservazzjoni xierqa ta’ kodiċi 
ta’ mġieba amministrattiva tajba u l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet u 
regolamenti b’mod ġust, raġonevoli u ekwu.

Dawn il-każijiet għandhom għan ieħor importanti dak li jwaqqfu standards 
u jinkoraġġixxu uniformità fil-metodu ta’ investigazzjoni u l-mod kif il-fatti u 
kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman u l-Kummissarji jiġu kommunikati lill-
complainants u lill-awtoritajiet fl-opinjoni finali tagħhom.  Aktar minn hekk, billi 
tingħata pubbliċità lill-aktar opinjonijiet importanti, l-Ombudsman u l-Kummissarji 
jkunu qed jutilizzaw l-interpretazzjoni tagħhom tar-regoli ta’ amministrazzjoni 
tajba, il-mod kif huma jħarsu lejn l-applikazzjoni ta’ provvedimenti legali u 
l-prinċipji li jippretendu li jiġu applikati mill-awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tad-diskrezzjoni amministrattiva tagħhom.  Dik l-interpretazzjoni kif applikata 
fl-istħarriġ tal-ilmenti individwali għandha ukoll isservi bħala gwida għall-
investigaturi u amministraturi fil-mod kif jittrattaw sitwazzjonijiet simili.

Jista’ jingħad li din il-pubblikazzjoni qed tkun sors ta’ informazzjoni utli għaċ-
ċittadini li jħossu li ġew trattati ħażin u li jkunu jixtiequ jutilizzaw is-servizzi tal-
istituzzjoni tal-Ombudsman.  Għalkemm dawn il-każijiet, skont is-sistema legali 
tagħna, ma jistgħux jiġu ikkunsidrati bħala preċedent għall-każijiet oħra simili li 
jkunu ser jitressqu fil-futur, matul is-snin l-opinjonijiet finali li huma motivati tajjeb 
u li huma sostanzjati permezz ta’ prattiċi u l-liġi amministrattiva, qed jiżviluppa 
f’ġabra ta’ prinċipji u sistemi ta’ kondotta li l-awtoritajiet pubbliċi jeħtieġ li jsegwu 
sabiex jassiguraw amministrazzjoni pubblika li hija ġusta, trasparenti u kontabbli.

Dawn il-każijiet qed joħolqu ġurisprudenza bażika li tista’ tgħin lill-amministraturi 
pubbliċi sabiex jieħdu deċiżjonijiet ġusti fil-ħidma tagħhom fit-tmexxija tal-
affarijiet pubbliċi.  Minn din il-pubblikazzjoni toħroġ ukoll l-iżvilupp tal-funzjoni 
sekondarja tal-istituzzjoni li hija ukoll importanti, dik li tkun il-kuxjenza tal-
amministrazzjoni pubblika.
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Din il-pubblikazzjoni tipprovdi ħarsa lejn il-varjetà wiesgħa tal-ilmenti li jitressqu 
quddiem l-Ombudsman u l-Kummissarji minn persuni li jħossu li ġew trattati 
ħażin u jkunu qed ifittxu rimedju.  Tagħti ukoll informazzjoni dwar it-teknika 
investigattiva li tiġi adottata u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-Ombudsman u 
l-Kummissarji matul l-istħarriġ li jkunu qed iwettqu.  Il-qarrejja jistgħu jirrealizzaw 
kemm issir ħidma profonda u sforzi sabiex l-awtoritajiet pubbliċi jiġu konvinti 
biex jaċċettaw ir-rakkomandazzjonijiet biex jiġu rimedjati  inġustizzji identifikati.  
Jistgħu ukoll jaslu biex jintebħu kemm hija utli l-istituzzjoni tal-Ombudsman bħala 
għodda effettiva fil-ħarsien taċ-ċittadin u fil-promozzjoni ta’ prinċipji essenzjali li 
għandhom jassiguraw amministrazzjoni pubblika li hija tajba u xierqa.  

L-Uffiċċju jeħtieġ li jiġi gwidat mir-reazzjoni ta’ min juża s-servizzi tiegħu fuq  dawn 
l-aspetti.  

Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari

Nota: Dawn il-każijiet fil-qosor jagħtu stampa tal-ilmenti li jiġu ikkunsidrati 
mill-Ombudsman. L-għan tagħhom hu li jservu ta’ informazzjoni biex jintwerew 
ilprinċipji 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-anonimità ta’ min ressaq l-ilment.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0176
Aġenzija Sapport

Terminat kuntratt ta’ impjieg 
definit waqt il-probation

L-ilment
Professional Support Executive li kienet impjegata fuq kuntratt ta’ sena ma’ Aġenzija 
Sapport, allegat li l-kuntratt definit tagħha kien ġie terminat mingħajr ma ingħatat 
raġuni valida, meta normalment dawn it-tip ta’ kuntratti kienu jiġu mġedda.  Il-
complainant ħasset li kienet ġiet trattata ħażin meta ġiet imġiegħla titlaq mill-
uffiċċju b’mod immedjat.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman stabbilixxa li skont il-kuntratt tagħha l-complainant kellha perjodu 
ta’ impjieg bi prova (probation period) għal sena.  Hi kienet bdiet l-impjieg tagħha 
fl-1 ta’ Lulju 2013 u fit-13 ta’ Ġunju 2014 kienet ġiet ordnata mis-superjuri tagħha 
li tiġbor ħwejjiġha u tmur id-dar dak il-ħin stess.  Dan kien ifisser li l-inċident ġara 
fiż-żmien meta hi kienet għadha waqt il-perjodu ta’ prova u ftit qabel ma skadielha 
l-kuntratt definit.

Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (li taħtha taqa’ l-Aġenzija Sapport) 
ikkonfermat li l-kuntratt ta’ impjieg tal-complainant kien wieħed definit għal sena u 
li l-perjodu ta’ prova kien ikopri t-terminu sħiħ tal-kuntratt skont il-policy marbuta 
mal-Professionals. Din il-policy kienet titlob ukoll li waqt dan il-perjodu ta’ prova 
jsiru żewġ rapporti dwar l-impjegat imsemmija, wieħed wara erba’ xhur u l-ieħor 
fl-għaxar xahar tal-impjieg.

Il-Fondazzjoni elenkat numru ta’ problemi fl-aġir tal-complainant waqt it-twettiq 
tad-dmirijiet tagħha u dawn huma riflessi kemm fl-ewwel rapport kif ukoll fit-
tieni wieħed.  B’mod speċifiku jirreferu għall-inċidenti li seħħew waqt li kienet qed 
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taqdi d-doveri tagħha kif ukoll fir-relazzjonijiet tagħha mal-kollegi.  Il-Fondazzjoni 
ikkunsidrat li dawn in-nuqqasijiet ma kienux skont il-proċeduri addottati mill-
Fondazzjoni.

L-Ombudsman investiga l-kontenut taż-żewġ rapporti li essenzjalment enfasizzaw li 
allegatament il-complainant kellha diffikultà sabiex twettaq il-ħidma tagħha b’mod 
professjonali, mhux biss meta tikkomunika mal-klijenti imma anke mal-kollegi 
tagħha.  Wara l-ewwel rapport il-complainant kienet inġibditilha l-attenzjoni biex 
tagħraf tindirizza dawn in-nuqqasijiet iżda ftit li xejn sar progress min-naħa tagħha 
għalkemm ingħatat anke taħriġ permezz ta’ sessjonijiet ta’ superviżjoni formali, 
laqgħat mat-tim u konsultazzjonijiet oħra regolari.  Madanakollu, l-complainant 
jidher li baqgħet issib diffikultà biex tapplika t-tagħrif relatat max-xogħol għall-
ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll li tifhem preċiż ir-rwol tagħha bħala Professional 
Support Worker, li taġixxi ta’ ħolqa essenzjali bejn il-management u s-support 
workers. Barra minn hekk, id-diffikultajiet fir-relazzjonijiet bejnha u l-kollegi 
tagħha baqgħu jippersistu.  L-ewwel rapport dwarha kien ikkonkluda li għalkemm 
il-complainant kienet ingħatat diversi opportunitajiet, xorta waħda baqgħet 
m’għamlitx il-qabża ta’ kwalità li kienet meħtieġa min-naħa tagħha biex tegħleb 
l-ostakli li kienet qed tiffaċċja waqt il-qadi ta’ dmirijietha.  Aktar minn hekk jidher 
li anke t-tim kien qed isibha diffiċli jiffunzjona kif suppost.  Is-sitwazzjoni kienet 
waslet f’punt fejn ma setgħux jibqgħu jiġu tollerati dawn il-konflitti.  Għalhekk 
ir-rapport kien irrakkomanda li l-perjodu ta’ prova jiġi terminat u li l-kuntratt ma 
jiġġeddidx.

Il-Fondazzjoni informat lill-Ombudsman li minħabba li l-complainant kienet 
intitolata li tingħata notifika ta’ ġimgħatejn u minħabba li fuq parir legali jidher li 
l-complainant kellha dritt li ladarba kienet fuq kuntratt li kien ser jiġi terminat waqt 
il-perjodu ta’ prova, dan il-perjodu kellu jkun bi ħlas.  Il-Fondazzjoni informat lill-
complainant permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Ġunju 2014 li l-impjieg tagħha kien ser jiġi 
terminat waqt iż-żmien ta’ prova, “...b’mod kordjali qalulha biex tiġbor ħwejjiġha u 
titlaq mill-aktar fis”1.  Id-Direttur intebaħ li wara kważi sagħtejn minn meta ngħatat 
l-ittra l-complainant kienet għadha tinsab fl-uffiċċju u għalhekk ordnalha biex 
titlaq minnufih.

1 Dan il-vers ġie tradott għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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Ir-reazzjoni tal-complainant
Il-complainant iddikjarat li skont id-Dipartiment tal-Impjieg u r-Relazzjonijiet 
Industrijali l-fatt li fil-kuntratt tagħha kellha perjodu ta’ prova ta’ sena kien wieħed 
illegali, għaliex skont l-Att dwar l-Impjieg u r-Relazzjonijiet Industrijali l-perjodu 
ta’ prova ma għandux ikun itwal minn sitt xhur. Hi oġġezzjonat bis-sħiħ għal mod 
kif l-impjieg tagħha ġie terminat. Il-complainant kienet talbet biex tingħata raġuni 
għalfejn ġiet mogħtija ittra li permezz tagħha kien qed jiġi terminat l-impjieg tagħha 
meta m’għamlet xejn ħażin.  Id-Direttur qalilha li ma kienx hemm għalfejn tingħata 
spjegazzjoni jew raġuni ladarba t-terminu tal-kuntratt tal-impjieg kien qiegħed isir 
waqt iż-żmien ta’ prova. Fi ftit kliem hu qalilha biex tiġbor ħwejjiġha u titlaq.

Il-complainanat argumentat li dan l-aġir kien trawma għaliha għaliex hi qatt 
ma kienet ġiet imwiddba la verbalment u lanqas bil-miktub.  Fil-fatt hi irrifjutat 
l-allegazzjonijiet li kienet issibha diffiċli li tibni relazzjonijiet pożittivi mal-kollegi.  
Hi sostniet li qatt ma kellha konflitti matul iż-żmien li fih sar l-ewwel rapport (4 
xhur) u ikkontestat punt punt il-kummenti negattivi li saru dwar il-kondotta 
professjonali tagħha u dwar il-kwalità tal-aġir fir-rigward tal-ħidma tagħha fiż-żewġ 
rapporti.

Il-complainant baqgħet tinsisti li tingħata provi li ma kinitx qed timxi skont il-
proċeduri professjonali. Hi iddikjarat li kellha rispett lejn kull wieħed u waħda mill-
kollegi tagħha u li t-Team Leader tagħha dejjem faħħritha għas-sapport li kienet 
tagħti u għall-komprensjoni li kienet toffri lis-support workers.  Sa fejn taf hi l-aġir 
tagħha dejjem ġie apprezzat mill-aġenzija.

Aktar sottomissjonijiet
L-Ombudsman irċieva sottomissjonijiet oħrajn kemm min-naħa tal-complainant 
kif ukoll mill-Fondazzjoni dwar allegazzjoni ta’ ineżattezzi min-naħa tat-tnejn. 
Fl-istħarriġ tiegħu l-Uffiċċju ħass li ma kienx xieraq li jitlob lill-complainant 
tikkummenta għal kull punt li semmiet il-Fondazzjoni anke għaliex hi kienet diġà 
bagħtet il-kummenti tagħha.  Waqt laqgħa li l-complainant kellha mal-Fondazzjoni 
ġiet informata li bażikament il-Fondazzjoni kienet ser tibqa’ issostni l-verżjoni tal-
fatti tagħha.
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Kunsiderazzjonijiet u kummenti
Din l-investigazzjoni kienet waħda mtaqqla bil-konflitti u t-tqanqil ta’ emozzjonijiet 
u l-Ombudsman investa ħafna ħin u enerġija fl-istħarriġ ta’ dan l-ilment.  Hu 
ikkonkluda din l-investigazzjoni kif ġej-
1. Il-perjodu ta’ prova fil-kuntratt kien wieħed legalment invalidu.  Il-kuntratt 

definit tal-complainant kien jinkludi fih perjodu ta’ prova għal sena, li kien ifisser 
li l-perjodu kollu tal-kuntratt ta’ impjieg kien perjodu ta’ prova.  Il-complainant 
kienet talbet il-parir tad-Dipartiment għall-Impjieg u r-Relazzjonijiet Industrijali 
u ġiet informata li ladarba s-salarju tagħha ma kienx dak ta’ paga minima jew 
darbtejn il-paga minima, skont il-liġi l-perjodu ta’ prova ma kellux ikun itwal 
minn sitt xhur.  Fi kliem ieħor dan ifisser li wara li jiskadu s-sitt xhur il-perjodu 
ta’ prova kellu jispiċċa u l-complainant tkun intitolata tkompli bil-kuntratt sat-
tmiem it-terminu tiegħu, jiġifieri dak ta’ sena. Għaldaqstant il-kundizzjoni ta’ 
perjodu ta’ prova wara s-sitt xahar bil-liġi kien null u bla effett.  L-Uffiċċju kien 
ukoll ġie informat li dan kien bi ksur tal-Ftehim Kollettiv applikabbli għall-każ 
tal-complainant.

2. Għaldaqstant it-tkeċċija tal-complainant mingħajr ma ngħatat raġuni fil-
mument li ġiet notifikata li l-impjieg tagħha kien ser jiġi mitmum ukoll kienet 
żbaljata skont il-liġi. Il-Fondazzjoni min-naħa tagħha ħadet konjizzjoni ta’ dan 
l-iżball u irrikonoxxiet li tieħu azzjoni f’dan ir-rigward u temenda l-probation 
policy tagħha skont kif titlob il-liġi.

3. X’wassal għall-ittra biex jiġi terminat il-kuntratt ta’ impjieg.  Il-Fondazzjoni 
sostniet li dwar każ separat,  kienet ingħatat parir legali li impjegat kien intitolat 
li jingħata avviż ta’ ġimgħatejn jekk ikun ser jiġi terminat l-impjieg fiż-żmien li 
jkun waqt il-perjodu ta’ prova.  Kien proprju għal din ir-raġuni li l-Fondazzjoni 
iddeċidiet li tinforma lill-complainant fl-aħħar ġurnata ta’ xogħol u tagħtiha 
l-avviż li l-kuntratt ta’ xogħol tagħha kien ser jiġi terminat ġimgħatejn qabel 
dan jiskadi.  Il-complainant ġiet informata b’din id-deċiżjoni fl-aħħar ġurnata, 
kemm bil-fomm kif ukoll permezz ta’ ittra.  Hi intalbet biex tiġbor ħwejjiġha u 
tmur id-dar. Dan kollu sar f’ħin meta l-kollegi tagħha tal-uffiċċju kienu jinsabu 
b’xogħol fuq barra.  Id-Direttur insista li kien ħa l-passi kollha neċessarji 
biex jassigura li l-kollegi tal-uffiċċju tagħha ma jkunux preżenti u jevitalha li 
timbarazza ruħha aktar milli meħtieġ.  Hu sostna ukoll li kien kellimha b’mod 
edukat u kalm.

4. L-Ombudsman innota li irrispettivament mill-mod kif twassal il-messaġġ 
lill-complainant f’dik il-ġurnata, jibqa’ l-fatt li hi kienet mitluba tiġbor 
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l-affarijiet tagħha u titlaq.  Dan l-Uffiċċju ma sabx raġuni valida għaliex 
l-complainant kellha tiġi trattata proprju b’dan il-mod u tintalab titlaq b’mod 
daqshekk immedjat bħallikieku kienet wettqet xi reat gravi u kien hemm il-
ħtieġa li tittieħed azzjoni mill-aktar fis. Amministrazzjoni tajba titlob li f’tali 
sitwazzjonijiet, l-impjegata tingħata l-ittra bl-avviż tat-tmiem tal-impjieg, u 
jekk meħtieġ tiġi informata li dik kienet l-aħħar ġurnata tagħha fuq il-post tax-
xogħol.  Tista’ ukoll tingħata parir u mhux tiġi ordnata- li jkun għaqli min-naħa 
tagħha li tiġbor l-affarijiet tagħha u meta tlesti tmur id-dar bil-kwiet. B’dan 
il-mod l-interessi tal-Fondazzjoni ma kienux jiġu preġudikati.  Għalkemm 
dan l-Uffiċċju jħoss li għandu jikkritika l-mod kif l-Fondazzjoni trattat lill-
complainant, ma jfissirx li tikkunsidra li b’xi mod l-Fondazzjoni ma aġġixxitx 
b’intenzjoni tajba.  Madanakollu l-metodu li ġie użat, jista’ jingħad li m’huwiex 
eżempju tajjeb ta’ aġir xieraq bejn min jimpjega u l-impjegat.

5. It-tmiem tal-impjieg tal-complainant - Wara li ġie stabbilit li l-kuntratt tal-
complainant ma setax jiġi terminat għar-raġuni li kienet għadha waqt il-
perjodu tal-prova, irid jiġi dikjarat li fil-fatt il-complainant baqgħet impjegata 
u tħallset sal-aħħar ġurnata tat-terminu tal-kuntratt definit.  Dan il-kuntratt 
ma kienx jinkludi fih provvedimenti ta’ tiġdid meta jiskadi u l-Fondazzjoni ma 
kinitx obbligata li iġġeddu anke jekk, skont l-argument tal-complainant, din 
kienet il-prattika tal-Fondazzjoni.

Il-Fondazzjoni kellha dritt li ma iġġeddidx dan il-kuntratt, speċjalment meta kienet 
tal-fehma li dan kien fl-aħjar interess tagħha.  Madanakollu, amministrazzjoni 
tajba titlob li ċ-ċittadin jingħata raġuni għad-deċiżjonijiet meħuda mill-
amministrazzjoni, speċjalment meta dawn ikunu ser jolqtuh ħażin.  Dan il-kunċett 
fil-fatt huwa stabbilit fid-dritt fundamentali taċ-ċittadini Ewropej li jkollhom 
amministrazzjoni tajba. Kien fatt li minħabba r-raġuni ta’ probation policy żbaljata 
li l-Fondazzjoni irrifjutat li tagħti r-raġunijiet tagħha għaliex bil-liġi min jimpjega 
jista’ ma jagħti ebda raġuni lill-impjegat għaliex kien ser itemmlu l-impjieg waqt 
li għadu fil-perjodu ta’ prova.  Madanakollu, il-Fondazzjoni wara li l-complainant 
talbet l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, tat spjegazzjoni fit-tul dwar ir-
raġunijiet li wassluha għad-deċiżjoni li tittermina l-impjieg tal-complainant.

Għalhekk il-fatt jibqa’ li l-Fondazzjoni fl-aħħar mill-aħħar kienet ħallset lill-
complainant għas-servizzi tagħha sal-aħħar ġurnata tal-kuntratt definit li kellha.  
Anke jekk għall-grazzja tal-argument, l-Ombudsman seta’ kellu xi dubju dwar il-mod 
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kif aġixxiet il-Fondazzjoni fl-aħjar interessi tagħha jew dwar jekk il-complainant 
kellhiex dritt tħossha li ġiet trattatha ħażin, jibqa’ l-fatt li l-Fondazzjoni kellha dritt 
sagrosant li lill-complainant ma ġġeddilhiex il-kuntratt tagħha.  L-Ombudsman 
ma sabx raġunijiet validi li jiġġustifikaw li l-opinjoni Fondazzjoni kienet waħda ta’ 
amministrazzjoni ħażina.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
A bażi tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq l-Ombudsman ikkonkluda li -
i) L-impjieg tal-complainant ma setax jiġi terminat mingħajr ma tiġi mogħtija 

r-raġuni għal din id-deċiżjoni minħabba li kienet tinsab waqt il-perjodu ta’ 
prova.  L-Ombudsman innota li l-Fondazzjoni irrikonoxxiet l-iżball tagħha 
u ħadet passi biex tibdel il-probation policy u ssir kif titlob il-liġi. Barra minn 
hekk il-complainant permezz ta’ dan l-Uffiċċju ingħatat ir-raġunijiet għaliex il-
kuntratt tagħha ġie terminat.

ii) Dak li ġara lill-complainant fl-uffiċċju tagħha fl-aħħar nofs ta nhar tal-impjieg 
tagħha ma jistax jitqies bħala prattika u relazzjoni tajba bejn min jimpjega u 
l-impjegat.  Anke jekk l-Ombudsman huwa persważ li dan ma sarx b’intenzjoni 
ħażina min-naħa tal-amministrazzjoni, xorta waħda huwa konvint li 
l-complainant setgħet ingħatat l-avviż dwar it-tmiem tal-impjieg tagħha u ġiet 
offruta li tmur id-dar mill-ewwel u mhux tiġi diretta jew ordnata titlaq minn fuq 
il-post tax-xogħol.

iii) Huwa fatt li l-complainant ġiet imħallsa sal-aħħar ġurnata tat-terminu 
tal-kuntratt tagħha ta’ sena.  Anke jekk il-Fondazzjoni kienet normalment 
iġġedded dawn it-tip ta’ kuntratti ma kellhiex obbligu bil-liġi li tagħmel dan.  
Il-fatt jibqa’ li irrispettivament mill-veritá li ż-żewġ naħat stqarrew, irriżulta 
li  l-verżjonijiet taż-żewġ naħat kienu litteralment  opposti dwar dak li wassal 
lill-Fondazzjoni biex tittermina l-kuntratt, u għalhekk jibqa’ dak l-element ta’ 
dubju, u għaldaqstant l-Ombudsman ma setax jiddikjara li d-deċiżjoni tal-
Fondazzjoni setgħet titqies bħala waħda li hija amministrattivament ħażina.

iv) Mingħajr preġudizzju għall-konklużjonijiet t’hawn fuq, m’hemmx raġuni 
għalfejn wieħed għandu jissusspetta li l-argument tal-complainant ma kienx 
wieħed ġenwin u espressjoni tal-konvinzjoni tagħha. Barra minn hekk f’dan il-
każ il-Fondazzjoni bi żball kienet iddikjarat li l-complainant kien ġie terminat 
il-kuntratt tagħha waqt li kienet fil-perjodu ta’ prova - u dan sar fiż-żewġ 
dokumenti - jiġifieri fl-ittra ta’ avviż tat-tmiem tal-impjieg kif ukoll fir-rapport 
mibgħut lill-ETC skont ma titlob il-liġi.  Tali dikjarazzjoni kienet tippreġudika 
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lill-complainant meta tiġi biex timpjega ruħha x’imkien ieħor. Ladarba din 
ir-raġuni kienet legalment invalida, l-Ombudsman irrakkomanda li r-raġuni 
mogħtija lill-ETC tiġi revokata u mibdula b’waħda li tiddikjara li r-raġuni tat-
tmiem tal-impjieg kienet l-iskadenza ta’ kuntratt definit. 

v) L-Ombudsman irrakkomanda ukoll li l-Fondazzjoni tibgħat ittra lill-
complainant li fiha tispjega li l-impjieg tagħha kien ġie mitmum minħabba 
li skada t-terminu tal-kuntratt definit ta’ sena.  B’dan il-mod id-dikjarazzjoni 
jkollha impatt anqas negattiv minn dik oriġinali li l-impjieg ġie terminat waqt 
il-perjodu ta’ prova.

Sussegwentement l-Ombudsman ġie informat mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ 
Ħarsien Soċjali li r-rakkomandazzjoni tiegħu ġiet aċċettata u implimentata.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0178
Kummissarju tal-Pulizija

Elementi ta’  
diskriminazzjoni improprja

L-ilment
Uffiċjal għoli tal-pulizija (il-complainant) oġġezzjona għad-deċiżjoni tal-
Kummissarju tal-Pulizija li ma jawtorizzax li ismu u l-grad tiegħu  jitnaqqxu fuq 
plakka kommemorattiva fid-depot tal-pulizija.  Il-complainant ħassu li ġie trattat 
ħażin meta hu kien dejjem wettaq id-dmirijiet tiegħu b’responsabbiltà, b’mod 
onorabbli u b’kompetenza.  Hu sostna li d-deċiżjoni għaġġelija tal-Kummissarju li 
ma jawtorizzax li ismu jitnaqqax fuq din il-plakka kienet waħda motivata minn pika 
personali u  xniegħat li ma kienux jagħmlu ġieħ lill-korp tal-pulizija.  Hu allega ukoll 
li kien vittma ta’ diskriminazzjoni improprja.

It-tweġiba tal-Kummissarju
L-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija oġġezzjona bil-qawwa għal dawn 
l-allegazzjonijiet u sostna li d-deċiżjoni tal-Kummissarju kienet imsejjsa fuq 
il-kuntest, it-tradizzjoni, fuq dak li ġara storikament qabel u b’lealtà lejn dak li 
normalment jiġi reġistrat fuq plakki simili.  Il-Kummissarju enfasizza li ma kienx 
hemm dubju li l-complainant qatt ma okkupa l-pożizzjoni li kienet kieku tintitolah 
li ismu jitnaqqax fuq il-plakka.

L-investigazzjoni
Dan l-Uffiċċju investiga l-ilment fid-dettal u eżamina d-dokumentazzjoni mogħtija 
mill-Kummissarju tal-Pulizija.  Din id-dokumentazzjoni kienet tinkludi riċerka li 
saret minn esperti fl-istorja tal-Korp tal-Pulizija. Ir-riċerka kienet waħda korretta u 
ta’ min joqgħod fuqha. L-Ombudsman ikkonkluda li d-deċiżjoni tal-Kummissarju 
kellha bażi soda u li l-ilment ma kienx ġustifikat għaliex il-Kummissarju kien segwa 
l-linji gwida li ntużaw fil-passat.
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L-Ombudsman eżamina ukoll l-allegazzjoni li l-Kummissarju tal-Pulizija kien 
qed jiddiskrimina b’mod improprju, minħabba motivazzjoni ta’ pika u manuvri 
personali u li dan kien jammonta f’aġir ta’ amministrazzjoni ħażina.

L-Ombudsman għamel is-segwenti osservazzjonijiet importanti dwar l-element ta’ 
diskriminazzjoni improprja -
1. Ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni improprja li tirriżulta minn azzjoni ta’ 

amministrazzjoni ħażina jekk id-deċiżjoni li biha l-complainant ħassu li ġie 
trattat ħażin ittieħdet b’mod oġġettiv, kienet raġonevoli u l-motiv warajha kien 
wieħed tajjeb.  Ġie stabbilit li l-plakka kommemorattiva kienet intużat u qed 
tintuża skont prattiċi kostanti li ma nbidlux. Għalhekk wieħed seta’ jikkonkludi 
li d-deċiżjoni kienet oġġettivament korretta.  Ma nstabet ebda prova li 
d-deċiżjoni ittieħdet bil-għan li l-complainant jiġi trattat ħażin jew minħabba 
preġudizzju jew għal motivazzjoni personali ulterjuri.

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissarju kienet waħda ġusta u r-raġunijiet warajha kienu 
oġġettivament validi u dan mingħajr ebda dubju.

3. Meta deċiżjoni tiġi eżaminata biex jiġi stabbilit jekk hijiex improprjament 
diskriminatorja, wieħed irid jaċċerta ruħu li hija raġonevoli.  Jeħtieġ  li ssir 
analiżi jekk il-complainant kienx ġie preġudikat minħabba dik id-deċiżjoni 
amministrattiva. Il-fatti ta’ dan il-każ ma kienux tali li jissostanzjaw l-eżami li 
dan l-aġir kien irraġonevoli.  Lanqas ma irriżulta li d-deċiżjoni kienet motivata 
minn kunsiderazzjonijiet irrelevanti jew għal xi raġuni ulterjuri. Kienet 
deċiżjoni li ttieħdet minn awtoritajiet kompetenti li  eżerċitaw b’mod korrett 
id-diskrezzjoni tagħhom sabiex jiġi determinat jekk l-isem tal-uffiċjal kellux 
jitnaqqax fuq il-plakka kommemorattiva li fl-aħħar mill-aħħar kienet tirreġistra 
biss fatti storikament korretti.

Konklużjoni
L-Ombudsman għaldaqstant ikkonkluda li d-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija 
ma setgħetx titqies bħala att ta’ amministrazzjoni ħażina jew diskriminazzjoni 
improprja. L-ilment ma setax jiġi sostanzjat.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0240
Korporazzjoni Enemalta

Azzjoni dixxiplinarja ħarxa  
u diskriminatorja

L-ilment
Uffiċjal professjonali impjegat ma’ taqsima tal-Korporazzjoni Enemalta (li llum qed 
tissejjaħ Engineering Resources Limited) ilmenta li kien ġie iddiskriminat għaliex 
deherlu li l-passi dixxiplinarji li ħa l-management fil-konfront tiegħu kienu wisq 
severi. Il-complainant kien ġie trasferit f’taqsima oħra meta fl-opinjoni tiegħu kien 
ikun biżżejjed li kieku ngħata twissija verbali jew weħel multa.  Dan speċjalment 
meta wieħed jikkunsidra li din kienet l-ewwel darba li kien instab ħati ta’ żball minn 
meta kien impjegat mal-Korporazzjoni.  Il-complainant ħass li ġie trattat ħażin 
meta l-Korporazzjoni naqset milli tirrispetta ż-żmien stipulat fil-Ftehim Kollettiv 
li fih wieħed jista’ jiddefendi ruħu u jagħti spjegazzjoni għall-aġir tiegħu.  Hu 
insista ukoll li l-azzjoni li ttieħdet fil-konfront tiegħu kienet waħda diskriminatorja 
minħabba li impjegati oħra li nstabu li wettqu abbuż aktar gravi, ma kienux ġew 
ikkastigati bl-istess mod iżda kienu biss ingħataw twiddiba.

Għaldaqstant il-complainant talab li:
1. jerġa’ jintbagħat lura fejn kien jaħdem qabel it-transfer;
2. jingħata kumpens għall-ħlasijiet li tilef minħabba li, bit-transfer li ngħata, tilef 

ix-shift allowances u s-sahra, u dan seta’ kien motivat politikament; u
3. jingħata kumpens talli ngħata transfer b’mod inġust għal żball żgħir li kien 

wettaq.

In-nuqqas li wettaq
Il-complainant ammetta li meta kien qiegħed jaħdem mid-dar kien bagħat 
email tax-xogħol, li kienet korrispondenza interna, f’indirizz ta’ email ta’ ħabib 
tiegħu.  Dik l-email, li kellha fiha informazzjoni relatata ma’ prattiċi ta’ xogħol tal-
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Korporazzjoni spiċċat fuq blog ta’ ġurnalista, u dan allegatament mingħajr ma kien 
jaf il-complainant.  Il-Korporazzjoni ikkunsidrat il-fatt li din l-azzjoni kienet tikser 
il-Ftehim Kollettiv u kienet ukoll reat serju għaliex kienet tikxef tagħrif dwar il-
Korporazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni.  Il-Korporazzjoni oġġezzjonat bil-qawwa 
għad-dikjarazzjoni tiegħu li kien ġie iddiskriminat b’mod improprju u li ma kienx 
ingħata smigħ xieraq.   

L-investigazzjoni
Mill-istħarriġ li wettaq dan l-Uffiċċju irriżulta li l-Enemalta kellha provi konkreti 
mir-records tal-IT li dik l-email kienet oriġinat mill-email account tal-complainant.  
Meta l-complainant kien ġie iffaċċjat b’din il-prova u ingħata żmien biżżejjed biex 
ikun jista’ jiddefendi ruħu, ammetta l-ħtija tiegħu u skuża ruħu talli kien bagħat 
email interna lil xi ħadd barra mill-korporazzjoni.  Hu insista li kien bagħat l-email 
lill-ħabib tiegħu u mhux lill-media.  Il-complainant sostna, li għalkemm dik 
l-azzjoni kienet żbaljata u kellha tiġi ikkundannata, l-kastig li ngħata hu, jiġifieri 
dak ta’ transfer, kien wieħed li kien aħrax wisq.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra li ma kienx hemm dubju dwar il-ħtija tal-complainant.  
Hu ammetta mill-ewwel wara li ngħata l-opportunità li jiddefendi ruħu.  Fiċ-
ċirkostanzi ma kienx hemm il-ħtieġa li l-complainant jiġi riferut għall-Bord 
Dixxiplinarju minħabba li l-merti tal-inċident u r-responsabbiltà tal-complainant 
kienu diġà ġew stabbiliti.  L-Ombudsman innota li l-Korporazzjoni kienet korretta 
meta saħqet li, li tintbagħat email interna barra mill-Korporazzjoni kien ksur 
serju tal-Ftehim Kollettiv li jipprovdi li l-uffiċjali kollha, irrispettivament mill-
grad tagħhom, huma mistennija li jkunu leali lejn il-Korporazzjoni.  L-impjegati 
fl-ebda ħin, kemm waqt li huma impjegati u anke meta jispiċċaw mill-impjieg 
tagħhom mal-Korporazzjoni, ma jistgħu jiżvelaw tagħrif li għandu x’jaqsam mal-
Korporazzjoni ħlief fit-twettiq tal-ħidma tagħhom.  Il-gravità ta’ dan il-ksur ta’ dawn 
ir-regoli bażiċi huwa enfasizzat fl-Artiklu 11.3.2 tal-Ftehim li jgħid li “L-uffiċjal li ma 
josservax ir-regoli ta’ kunfidenzjalità huwa soġġett għal passi dixxiplinarji li jistgħu 
jinkludu t-tkeċċija mix-xogħol u/jew jiġi mħarrek bil-liġi”2.

Sussegwentement, ladarba l-complainant kien stqarr li kien hu li żvela 
l-informazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni, l-Ombudsman ma kienx f’qagħda li 

2 Din it-traduzzjoni tal-Artiklu saret minn dan l-Uffiċċju.
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jikkritika d-deċiżjoni tal-management li jingħata transfer għall-post ieħor.  It-transfer 
ma setax jiġi ikkunsidrat bħala wieħed punittiv jew vendikattiv.  L-Ombudsman 
ma setax jikkritika lill-management li kien obbligat li jassigura li inċidenti bħal 
dawn ma jseħħux u għaldaqstant kien meħtieġ li jieħdu ħsieb li jirrimedjaw is-
sitwazzjoni mill-aktar fis.  Il-kariga li kien jokkupa l-complainant kienet waħda ta’ 
responsabbiltà, li kienet iġorr magħha elementi ta’ fiduċja u ta’ min joqgħod fuqu.  
Aktar ma impjegat ikollu pożizzjoni għolja, aktar ikun mistenni li jkun hemm livell 
ta’ fiduċja u li wieħed jista’ jorbot fuq il-persuna b’dik il-kariga.

Il-complainant allega li kien vittma ta’ diskriminazzjoni politika, anke jekk ma ġab 
l-ebda prova biex jissostanzja din l-allegazzjoni. Madanakollu, l-Ombudsman kien 
għamilha ċara li l-Uffiċċju tiegħu ma setax jinvestiga dan it-tip ta’ allegazzjonijiet u 
jekk il-complainant huwa konvint li dan it-transfer seta’ kien motivat politikament, 
kellu jressaq din il-kwistjoni lill-awtoritajiet kompetenti.

L-Ombudsman lanqas ma seta’ iwettaq eżerċizzju komparattiv dwar il-kastigi li 
ingħataw lill-impjegati l-oħra għal nuqqasijiet differenti.  Il-gravità tan-nuqqas 
imwettaq u l-kastig li jingħata lil min wettqu kien jaqa’ fid-diskrezzjoni tal-
Korporazzjoni bħala l-entità li timpjega.  L-Ombudsman ma jindaħalx fl-eżerċizzju 
tad-diskrezzjoni ladarba ħareġ ċar li l-kastig mogħti lill-complainant kien wieħed 
moderat meta wieħed iqis li dan ir-reat skont il-Ftehim Kollettiv kellu piena 
massima ta’ tkeċċija mill-impjieg.

L-Ombudsman iddikjara li l-complainant ma kienx sostna l-ilment tiegħu u 
għaldaqstant ma setax ikompli jinvestigah. 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0329
Forzi Armati ta’ Malta

Azzjoni dixxiplinarja  
fl-Armata - L-Ombudsman 
m’għandux ġurisdizzjoni

L-ilment
Membru tal-Forzi Armati ta’ Malta ressaq ilment lill-Ombudsman dwar allegazzjoni 
li sofra inġustizzja meta tkeċċa mill-Armata wara li skonta sentenza ta’ ħabs.  Hu 
insista li din it-tkeċċija kienet inġusta.

Kunsiderazzjonijiet u konklużjoni
1. L-Ombudsman informa lill-complainant li l-Att dwar l-Ombudsman kien 

jagħti ġurisdizzjoni lill-Ombudsman, skont ma tipprovdi l-Ewwel Skeda tal-Att, 
li jinvestiga biss ilmenti mressqa mill-membri tal-Forzi Armati dwar ħatriet, 
promozzjonijiet, salarji u drittijiet ta’ pensjoni.

2. Wieħed ma seta’ bl-ebda mod jikkonkludi li dan l-ilment kien jaqa’ f’xi waħda 
minn dawn il-kategoriji tal-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman.  Kien il-Kmandant 
tal-Forzi Armati li kellu d-diskrezzjoni li jtemm is-servizz militari tal-persuna 
li ressqet l-ilment għaliex kien hemm proċeduri tal-qorti u eventwalment 
ingħatat sentenza ta’ ħabs fil-konfront tiegħu.

3. Każijiet bħal dawn huma regolati mill-Avviż Legali 91 tal-1970 li fih regolamenti 
dwar il-Ħatriet u Kundizzjonijiet tas-Servizz tal-forzi regolari tal-Forzi Armati 
ta’ Malta.  Ir-regolament 45(1)(e) jipprovdi li:

“... is-servizz mal-forza jista’ jintemm fil-każijiet u bil-mod hawnhekk 
iżjed il-quddiem provdut:  raġel tal-forza li matul is-servizz tiegħu ġie 
kundannat-
(i)  minn qorti ċivili jew minn qorti marzjali għal priġunerija; jew
(ii)  minn qorti ċivili għal detenzjoni; jew
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(iii)  minn qorti marzjali għal perijodu ta’ detenzjoni li mal-konferma tkun 
għal tnax-il xahar jew iżjed, għandu jiġi maħlul mis-servizz ħlief jekk 
fil-fehma tal-Kmandant it-tiżmim tiegħu fis-servizz ikun meħtieġ fl-
interess tas-servizz;...”

4. Il-complainant instab ħati mill-Qorti Ċivili u ġie ikkundannat għal żmien ta’ 
detenzjoni fil-ħabs.  Għaldaqstant b’mod awtomatiku kien suġġett bil-liġi li 
jitkeċċa mill-Forzi Armati.  Jidher li l-Kmandant ma ħassx il-ħtieġa li fil-każ 
tiegħu issir eċċezzjoni.  Għalhekk il-complainant ma setax ikompli bis-servizz 
tiegħu fil-forza.

5. L-Uffiċċju ipprova jgħin lill-persuna li ressqet l-ilment u ivverifika jekk setax 
ikollu rimedju mid-Dipartiment għall-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali.  
Madanakollu, mill-istħarriġ irriżulta li minħabba li l-complainant kien 
membru ta’ forza dixxiplinata, hu ma setax jitqies bħala “impjegat” skont it-
tifsira mogħtija fl-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali.  Fil-fatt 
Artiklu 2 ta’ dan l-Att, il-kelma “impjegat” tfisser individwu li jaħdem jew li 
soltu jaħdem jew li jkun qed ifittex xogħol jew ma’ dipartiment tal-Gvern, imma 
barra minn bħala membru tal-forza dixxiplinata.  Għalhekk il-complainant 
ma setax jikkontesta t-tkeċċija tiegħu mill-Armata quddiem it-tribunali ċivili 
għaliex il-leġislazzjoni li tirregola l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali ma 
kienetx tapplika għall-membri tal-Forzi Armati.

Għal din ir-raġuni l-Ombudsman ma setax ikompli bl-investigazzjoni tal-ilment.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0097
Awtorità tad-Djar

Talba għall-ħlas  
tal-gratuity ġustifikata

L-ilment
Uffiċjal pubbliku, assenjat jaħdem fl-Awtorità tad-Djar, ħass li ġie trattat ħażin meta 
kien għadu ma tħallasx is-somma li kien intitolat  jirċievi bħala impjegat li kien ser 
jirtira skont il-Ftehim Kollettiv applikabbli lill-impjegati tal-Awtorità. Dan minkejja 
li f’April 2014 kien ġie assigurat bil-miktub li wara li jirtira kien intitolat għal din il-
gratuity.

Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) allega li wara dik l-ittra, l-Awtorità 
talbitu jiffirma dikjarazzjoni fejn jaċċetta li hu jsir impjegat permanenti mal-
Awtorità.  Dan l-istatus kien ukoll jissarraf f’titjib fid-drittijiet tiegħu għall-pensjoni.  
Madanakollu, dan seta’ jagħmlu fuq kundizzjoni li jirrinunzja għall-ħlas tal-
gratuity.  Hu sostna li s-sitwazzjoni fixklitu ftit u fil-fatt kellu dubju x’ser jagħmel.  
Iżda, minħabba li għamlulu pressjoni qabad u aċċetta, iffirma r-rinunzja u għamel 
dan għaliex ħass li kellu jafda lill-Awtorità.  Ftit żmien wara ħasibha differenti u 
talab li jirtira l-kunsens tiegħu għal din ir-rinunzja.  Il-complainant kien ikkonslat  
bl-opinjoni tal-Avukat Ġenerali li l-kwistjoni tal-ħlas tal-gratuity u l-kwistjoni tal-
għoti ta’ impjieg permanenti mal-Awtorità kellhom jitqiesu bħala żewġ affarijiet 
separati, u li hu kien intitolat għat-tnejn.

Il-fatti
Waqt l-investigazzjoni ġew stabbiliti dawn il-fatti bażiċi:
1. Sa mill-1975 il-complainant kien impjegat bħala uffiċjal pubbliku fi grad 

sostantiv b’salarju fi Skala 10 meta fl-1983 kien uffiċjalment mitlub biex skont 
il-liġi, jibda’ jservi lill-Awtorità fejn ħadem għal 31 sena.  Fit-18 ta’ Lulju 2014 
laħaq l-età tal-irtirar. Bħala uffiċjal pubbliku li kien beda jagħti servizz qabel 
is-sena 1979, kien intitolat għall-Pensjoni tat-Teżor.
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2. Permezz ta’ ittra datata 17 ta’ April 2014 l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u ċ-Chairperson 
tal-Awtorità informaw lill-complainant li bħala uffiċjali pubbliku assenjat lill-
Awtorità hu kien intitolat li jirċievi rimunerazzjoni u kundizzjonijiet tas-servizz 
applikabbli għall-Awtorità tad-Djar. Huma iddikjaraw inter alia “Għaldaqstant 
skont il-kundizzjonijiet tal-Ftehim Kollettiv tal-Awtorità tad-Djar, inti intitolat 
li kif tirtira tirċievi s-somma ta’ gratuity li hija ibbażata fuq ħlas ta’ ġimgħa paga 
għal kull sena fis-servizz.  Dan ifisser li inti ser tirċievi gratuity għas-somma li 
tammonta €12,396.44 meta tirtira wara 31 sena servizz mal-Awtorità, sa mill-
1983 meta inti bdejt taħdem mal-Awtorità”3.  

3. Impjegati tal-Awtorità, inkluż l-uffiċjali pubbliċi assenjati magħha setgħu 
jitolbu li jsiru impjegati permanenti tal-Awtorità. Dan kien ta’ benefiċċju 
għall-uffiċjali pubbliċi għaliex skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet, Taqsima 
8A u 8B tistabbilixxi li jista’ jingħataw iċ-ċans li possibbilment ikollhom titjib 
fil-pensjoni tat-teżor, ogħla minn dik li huma intitolati għaliha normalment, 
fuq bażi tal-grad sostantiv tagħhom fis-servizz pubbliku.  Kien għalhekk li 
l-complainant esprima l-interess tiegħu li jsir impjegat permanenti tal-Awtorità 
bil-ħsieb li jkun jista’ jiggwadanja minn dan il-benefiċċju addizzjonali.

4. Wara li l-complainant għamel it-talba sabiex jiġi rikonoxxut bħala impjegat 
permanenti tal-Awtorità, intalab jirrikorri fl-uffiċċju tal-Awtorità u ġie informat 
li kienu lesti joffrulu li jingħata  impjieg permanenti bil-kundizzjoni li jirrinunzja 
għad-dritt tiegħu li jitħallas l-gratuity.

5. Fil-15 ta’ Lulju 2014, jiġifieri (3) tliet ijiem qabel ma rtira, l-complainant aċċetta 
li jiġi ikkunsidrat bħala impjegat permanenti mal-Awtorità tad-Djar u irrinunzja 
għas-somma tal-gratuity li kienet ġiet offruta lilu qabel.  Hu iddikjara ukoll li 
meta jaċċetta dan kien ser jitqies bħala ħlas finali u ma kienx ikollu dritt għal 
żidiet jew ħlasijiet oħra.

6. Sussegwentement il-complaianant talab li jirtira r-rinunzja tiegħu u baqa’ 
jinsisti li kellu jingħata kemm il-gratuity kif ukoll l-impjieg permanenti għaliex 
skont il-parir mogħti mill-Avukat Ġenerali, dawn kienu żewġ kwistjonijiet 
separati.  Hu enfasizza li meta bagħtu għalih l-uffiċċju tal-Awtorità kien ġie 
innotifikat fi żmien qasir u ma kienx  rappreżentat minn avukat u li kien iffirma 
d-dokument biex jirrinunzja għall-gratuity taħt pressjoni.  Dan għaliex beda 
jibża’ li jitlef il-benefiċċji marbutin mal-impjieg permanenti.

7. L-Awtorità ċaħdet bil-qawwa l-allegazzjonijiet kollha miġjuba mill-complainant 
u b’mod partikolari li hu kien irrinunzja għall-gratuity taħt pressjoni.

3 Din is-silta mill-ittra ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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8. L-Awtorità u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru (OPM) kellhom opinjonijiet differenti 
dwar din il-kwistjoni tal-gratuity.  Dan ħareġ biċ-ċar mill-iskambju ta’ 
korrispondenza li kien hemm bejniethom.  Fit-18 ta’ Marzu 2014, jiġifieri tliet 
(3) xhur qabel l-irtirar tal-complainant, l-OPM informah li min-naħa tiegħu 
kien qed jieħu l-azzjoni meħtieġa sabiex hu jingħata impjieg permanenti mal-
Awtorità.  Fl-10 ta’ April permezz ta’ email il-complainant kien sussegwentement 
ġie informat li:

“Ġejt mitlub ninformak li l-Awtorità tad-Djar innotat il-fatt li int aċċettajt 
li ssir impjegat permanenti u l-PAHRO ser jiġi informat b’dan.

B’referenza għas-somma tal-gratuity, jekk jogħġbok irreferi għad-dokument 
li ġie iffirmat minnek u li qed jiġi anness.”4    

Naturalment id-dokument li qed issir referenza għalih hija l-ittra li kien iffirma li 
biha irrinunzja għall-gratuity.

9. Fil-21 ta’ April 2015 l-OPM informat lill-Awtorità kif ġej:

“Dan l-Uffiċċju huwa ukoll konxju li l-kwistjoni dwar t-terminal benefit li 
għalih huwa intitolat (l-complaianant) għadha ma ġietx riżolta.  Nixtieq 
niġbidlek l-attenzjoni għal darb’oħra li skont il-parir legali li ngħata 
dan l-Uffiċċju, li ġie kommunikat lilkom permezz ta’ email datata 30 ta’ 
Jannar 2015, il-kwistjoni dwar it-terminal benefit u l-kwistjoni tal-impjieg 
permanenti huma żewġ materji distinti u waħda mhux bilfors teskludi lill-
oħra.

Kif bla dubju tifhem u tapprezza, din il-kwistjoni issa ilha pendenti għal 
żmien twil u għalhekk ikun apprezzat jekk tittieħed l-azzjoni meħtieġa 
sabiex din il-kwistjoni tiġi konkluża mill-aktar fis.”5 

Ir-reazzjoni tal-Awtorità
Min-naħa tagħha, l-Awtorità insistiet li l-complainant diġà kellu pensjoni tat-
teżor u li kieku hu m’għażilx li jkollu impjieg permanenti, kienet lesta li tħallsu 

4 Din is-silta mill-ittra ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
5 Din is-silta mill-ittra ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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l-gratuity.  L-Awtorità enfasizzat li hi qatt ma argumentat dwar il-fatt li wieħed seta’ 
jkun eliġibbli għall-pensjoni tat-teżor u għall-gratuity u li dan kien ifisser li waħda 
teskludi lill-oħra.  Kif kien diġà ġie maqbul b’mod ċar mal-PAHRO, l-Awtorità kellha 
d-diskrezzjoni li tiddeċiedi jekk tħallsux il-gratuity ladarba l-complainant aċċetta 
li jsir impjegat permanenti tagħha.  Mill-banda l-oħra, l-Awtorità għamlitha ċara 
li ma kienet issib l-ebda diffikultà, li kieku rċeviet struzzjonijiet sabiex tħallas il-
gratuity flimkien mal-għoti tal-impjieg permanenti.  Madanakollu, dan ma sarx u 
l-PAHRO ħalliet id-deċiżjoni fid-diskrezzjoni tal-Awtorità.  

10. L-Awtorità ikkunsidrat li kellha dmir morali u legali li tamministra l-fondi 
tagħha skont il-liġi.  Għalhekk sabet diffikultà li tħallas is-somma tal-gratuity 
lill-wieħed mill-impjegati permanenti tagħha meta l-complainant legalment 
ma kienx impjegat uffiċjali tagħha u li dan ingħata l-istatus ta’ impjegat 
permanenti ġurnata waħda biss qabel ma irtira.  L-Awtorità fakkret ukoll li 
minħabba l-fatt li l-complainant kien ingħata l-istatus ta’ impjegat permanenti, 
ser ikollha tħallas fuq bażi regolari fix-xahar, id-differenza li hu intitolat għaliha 
f’pensjoni tat-teżor ogħla.

Kunsiderazzjonijiet u kummenti
L-Ombudsman stabbilixxa li f’dan il-każ il-kwistjoni kienet jekk l-Awtorità 
kinitx ġustifikata li ma tħallasx is-somma tal-gratuity, li oriġinarjament kienet 
ikkommettiet ruħha li tħallas lill-complainant.  Dan abbażi tal-fatt li l-complainant 
kien irrinunzja għall-ħlas tas-somma tal-gratuity sabiex jingħata l-istatus ta’ 
impjegat permanenti.

Id-diskrezzjoni
Fl-opinjoni finali tiegħu l-Ombudsman elenka l-argumenti kollha li hu kien 
jikkunsidra li huma rilevanti u determinanti fl-eżitu tal-investigazzjoni ta’ dan 
il-każ, u indirizza l-kwistjoni meta l-awtorità pubblika teżerċita d-diskrezzjoni 
tagħha.  L-Ombudsman ikkunsidra fl-ewwel lok il-fatt li l-Awtorità kienet ċara li 
hi kienet qed teżerċita d-diskrezzjoni mogħtija lilha bil-liġi meta iddeċidiet jekk 
kellhiex tħallas lill-complainant is-somma tal-gratuity ladarba hu kien aċċetta li jsir 
impjegat permanenti.  Il-PAHRO irrifjuta li jieħu din id-deċiżjoni hu u ħalla din id-
deċiżjoni fid-diskrezzjoni tal-Awtorità.
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Id-diskrezzjoni hija dritt li ħafna drabi jkollu l-management, u magħha hemm 
marbuta r-responsabbiltà li din tiġi eżerċitata b’mod xieraq u b’ekwità u li 
tirrispetta bis-sħiħ l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba.  Fil-fatt jidher li l-Awtorità 
irrikonoxxiet sewwa dan il-prinċipju meta stqarret li kellha obbligu morali u legali li 
tutilizza dawn il-fondi skont ma tipprovdi l-liġi.

Id-diffikultà tal-Awtorità li taċċetta t-talba tal-complainant oriġinat għaliex 
kienet qed tiffaċċja sitwazzjoni li qatt ma kellha bħala qabel.  L-Awtorità kienet 
bejn ħaltejn għaliex kienet ser tikkontribwixxi għall-pensjoni tat-teżor ogħla u fl-
istess waqt kienet ser tħallas is-somma tal-gratuity li normalment kienu intitolati 
għaliha l-impjegati tal-Awtorità li ma kienux uffiċjali pubbliċi u għalhekk ma kienux 
intitolati għall-pensjoni tat-teżor. 

Il-kwistjoni kienet jekk il-complainant, bħala impjegat permanenti tal-Awtorità, 
kienx intitolat għall-wieħed jew l-ieħor mill-benefiċċji jew kif sostna hu għat-tnejn.

Il-complainant intitolat għall-gratuity
Ma hemmx dubju li bħala uffiċjal pubbliku li huwa assenjat mal-Awtorità, il-
complainant huwa intitolat għall-ħlas tas-somma tal-gratuity li hija ibbażata fuq 
in-numru ta’ snin ta’ servizz mal-Awtorità.  L-Awtorità, aċċettat li de facto hu kien 
jinsab irreġistrat fil-kotba tagħha.  Dan id-dritt li hu kien intitolat jitħallas il-gratuity 
qatt ma kien ikkontestat u kien aċċettat bħala fatt mill-Awtorità.

Rigward il-kwistjoni tal-istatus tal-impjieg permanenti u għall-fatt jekk l-Awtorità 
kellhiex tuża d-diskrezzjoni tagħha, jekk tali diskrezzjoni fil-fatt teżisti, kienet 
teħtieġ aktar studju fil-fond.  Dwar dan l-aspett l-Awtorità kienet ser tieħu deċiżjoni 
għall-ewwel darba għaliex qatt ma kellha kwistjoni simili.  Barra minn hekk kien 
ukoll possibbli li kien hemm impjegati oħra li ukoll jitolbu li jingħataw dan l-istatus 
u s-somma tal-gratuity fl-istess ħin.

Il-PAHRO kien “talab” lill-Awtorità li “toffri” impjieg permanenti lill-complainant u 
dan qabel ma rtira.  Il-PAHRO ikkonfermat mal-Ombudsman li meta uża t-terminu 
“talab” fil-fatt kien qiegħed jidderieġi lill-Awtorità biex tagħmel dan. Kienet il-
prassi jew il-policy li dawn l-uffiċjali li jkunu ġew assenjati magħhom, jingħataw 
l-opportunità li jiġu impjegati permanenti mal-aġenziji rispettivi tagħhom.
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Il-mistoqsija li kienet teħtieġ soluzzjoni
Il-mistoqsija li baqgħet pendenti kienet dik jekk l-Awtorità kinitx korretta li timponi 
tali kundizzjoni.  L-Awtorità wieġbet li kienet qed toffri l-opportunità b’kundizzjoni 
għal dawn ir-raġunijiet:
(a) kif setgħet tiġġustifika l-kwistjoni tal-ħlas tas-somma tal-gratuity għall-perjodu 

li fih il-complainant lanqas biss kien meqjus bħala wieħed mill-impjegati 
tagħha; u

(b) jekk kienx jagħmel sens li s-servizz tal-complainant bejn l-1983 u l-2014  jiġi 
rikonoxxut minn żewġ oqsma, jiġifieri mis-servizz pubbliku u mill-Awtorità u 
kif seta’ jibbenefika miż-żewġ istituzzjonijiet, meta hu ta servizz lill-istituzzjoni 
waħda biss.

L-ittra tas-17 ta’ April 2014 hija prova konklussiva li, tliet xhur biss qabel l-irtirar 
tal-complainant anke jekk kien għadu mhux impjegat permanenti, l-Awtorità 
irrikonoxxiet li kien intitolat għall-ħlas tal-gratuity.  Ma’ din id-dikjarazzjoni ma 
kien hemm marbuta ebda kundizzjoni.  

L-Awtorità kienet qed taġixxi b’mod korrett meta kienet qed tagħti kunsiderazzjoni 
serja lil din il-kwistjoni għaliex kellha responsabbiltajiet morali, amministrattivi 
kif ukoll legali biex tassigura li r-riżorsi tagħha jiġu utilizzati sewwa.  Madanakollu, 
l-Ombudsman kien tal-fehma li filwaqt li bla dubju l-management kellu obbligi 
amministrattivi u finanzjarji, dawn ma kellhomx jintużaw bħala mezz li jċaħħdu 
lill-impjegat minn xi benefiċċju/i li kienu intitolati għalih/hom.  Dan sakemm ma 
jkunx hemm xi kundizzjonijiet speċifiċi marbuta ma’ tali benefiċċji li għandhom 
ikunu  intitolati li jkun jeħtieġ li jiġu sodisfatti.   F’dan il-każ, kien ċar li la d-dritt 
għall-gratiutity tal-irtirar u lanqas it-titjib fil-pensjoni tas-servizz marbut mal-
istatus tal-impjieg permanenti skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet ma kienux 
soġġetti għall-ebda kundizzjoni apparti  dak li kien stipulat fil-memo tal-Ftehim 
Kollettiv applikabbli għall-impjegati kollha tal-Awtorità.  F’April 2014 l-Awtorità 
ikkonċediet li tagħti lill-complainant dak li kien intitolat għalih mingħajr ebda 
kundizzjoni.

Il-policy uffiċjali
Mill-istħarriġ ħareġ li l-Gvern kellu policy uffiċjali li jitlob lill-entitajiet (li magħhom 
ikunu assenjati uffiċjali pubbliċi skont il-liġi) li joffrulhom il-possibbiltà li jsiru 
impjegati permanenti, biex jekk ikun il-każ, jibbenefikaw minn titjib fil-pensjoni 
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tat-teżor tagħhom.  Għal darb’oħra ma jidhirx li kien hemm xi kundizzjonijiet 
marbuta mal-impjieg permanenti mal-entità.  Din il-prassi kienet tippermetti lil  
dawn l-impjegati kollha, jekk ikunu hekk jixtiequ, jkollhom id-dritt li jibbenefikaw 
minn dan il-provvediment tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet6 .  L-Ombudsman 
għaldaqstant ikkonkluda li hu kellu riservi serji dwar il-mod kif aġixxiet l-Awtorità 
meta talbet lill-complainant biex jirrinunzja għall-gratuity jekk jixtieq li jingħata 
impjieg permanenti magħha.

L-Ombudsman ma sab ebda prova dwar l-allegazzjoni tal-complainant li hu kien 
iffirma l-ittra tar-rinunzja għall-gratuity taħt pressjoni.  L-Ombudsman ma kellux 
raġuni jiddubita li fil-fatt il-complainant kien konxju u kien jaf tajjeb x’kien qiegħed 
jagħmel meta iffirma.  Hu jemmen li l-complainant għamel hekk għaliex beża’ jitlef 
id-dritt tiegħu li jtejjeb il-pensjoni tat-teżor.  Fil-fatt kif intebaħ bil-konsegwenzi, 
talab li jirrevoka r-rinunzja tiegħu.

Nuqqas amministrattiv
L-Ombudsman fl-aħħar nett ikkunsidra l-allegazzjoni tal-complainant li ħassu taħt 
pressjoni meta bagħtu għalih sabiex imur l-uffiċċju tal-Awtorità u ġie ippreżentat 
bid-dokument tar-rinunzja għall-gratuity jekk jagħżel li jingħata status ta’ impjegat 
permanenti

L-Ombudsman ikkunsidra  li legalment dan l-aġir tal-Awtorità kien korrett.  
Madanakollu, ma kienx l-iktar mod amministrattivament ġust speċjalment meta 
kien hemm kunsiderazzjonijiet finanzjarji li kien ser ikollhom impatt serju fuq 
il-futur tal-impjegat.  Amministrazzjoni tajba titlob li f’sitwazzjoni bħal din il-
management jagħti kopja tad-dokument li l-impjegat kien mitlub jiffirma biex 
dan ikun jista’ jistudjah tajjeb u jintalab li jibgħatu aktar tard jew jippreżentah fi 
ftit jiem.  Għalkemm l-Ombudsman m’għandu l-ebda raġuni għalfejn jiddubita 
mill-verżjoni tal-Awtorità li hi kienet spjegat fid-dettal l-implikazzjonijiet li kien ser 
ikollha l-firma tiegħu, u li l-complainant kien fehemhom jew kellu jifhimhom, xorta 
waħda jibqa’ l-fatt li l-complainant ma ngħatax żmien biżżejjed u raġonevoli sabiex 
jirrifletti qabel ma jiffirma d-dikjarazzjoni għar-rinunzja tal-gratuity.

6 Fil-fatt xi snin qabel (fl-2001) l-Awtorità kienet talbet lill-complainant biex jindika jekk kienx 
interessat itemm l-impjieg tiegħu mas-servizz pubbliku u jiġi impjegat direttament mal-
Awtorità. Dak iż-żmien il-complainant kien irrifjuta din l-offerta.
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L-Ombudsman huwa persważ li l-Awtorità aġixxiet b’intenzjoni tajba iżda żgur 
l-affarijiet setgħu saru aħjar u b’mod aktar ġust.

Konklużjoni
L-Ombudsman għalhekk irrakkomanda li l-Awtorità tad-Djar tħallas lill-
complainant is-somma tal-gratuity li hu kien intitolat għaliha skont il-ftehim 
kollettiv flimkien mal-istatus ta’ impjegat permanenti li sadanittant kien ġie 
approvat.

Din ir-rakkomandazzjoni kienet mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Awtorità li 
tirtira l-offerta tagħha li tħallas lill-complainant tal-perjodu li hu ma utilizzax bħala 
pre-retirement leave bħala uffiċjal pubbliku.  Dan għaliex fl-istess Ftehim Kollettiv li 
kien jawtorizza l-ħlas tal-gratuity, ma kienx hemm imsemmi l-pre-retirement leave 
skont il-kundizzjonijiet tas-servizz tal-impjegati tal-Awtorità.  
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0224
Ministeru għal Għawdex

Numru ta’ ilmenti jiġu 
mistħarrġa f’daqqa

Impjegat fil-Ministeru għal Għawdex ilmenta mal-Ombudsman li kien qiegħed 
jiffaċċja diversi problemi minħabba li kien ġie trasferit mill-Uffiċċju tal-Kultura 
f’Għawdex għat-Taqsima tas-Salarji u Pensjonijiet fl-istess Ministeru.

Il-fatti
L-individwu li ressaq l-ilment iddikjara li t-transfer kien ikkawżalu ħafna stress 
u il-psikjatra konsulent tiegħu kien tah parir li joħroġ bis-sick leave minħabba li 
iċċertifikah li kien qiegħed ibati minn anzjetà u dipressjoni.  Il-konsulent tiegħu 
tah parir ukoll li jiġi assenjat xogħol jew dmirijiet oħra, possibbilment f’dipartiment 
ieħor.  Il-complainant ħareġ bis-sick leave u talab li jiġi trasferit għal dipartiment 
ieħor.  Sussegwentement, għamel ukoll talba biex jiġi trasferit ma’ Organizzazzjoni 
mhux Governattiva (NGO) f’Għawdex skont ma tipprovdi iċ-Ċirkolari tal-Uffiċċju 
tal-Prim Ministru (OPM 5/2015) - Espressjoni ta’ Interess minn impjegati pubbliċi 
sabiex jiġu rilaxxati jaħdmu ma’ organizzazzjonijiet volontarji.

Il-complainant iddikjara li ma ngħatax tweġiba dwar it-talba tiegħu li jiġi trasferit 
f’dipartiment ieħor filwaqt li l-applikazzjoni tiegħu biex jaħdem ma’ organizzazzjoni 
mhux governattiva ma setgħetx tiġi approvata sakemm ma jintbagħatx xi ħadd 
minfloku.  Il-complainant eżawrixxa s-sick leave kollu li kien intitolat fuq bażi  ta’ 
ħlas full-pay u qaleb fuq il-vacation leave.  Eventwalment talab li jibda jutilizza 
t-time off li kellu akkumulat.  Fil-bidu din it-talba ġiet rifjutata, anke meta hu 
baqa’ jinsisti li din it-talba kienet qed issir għal raġuni ta’ saħħa.  Hu appella din 
id-deċiżjoni iżda ġie informat li ma kienx hemm approvazzjoni uffiċjali li turi li 
x-xogħol li kien qiegħed iwettaq kien jintitolah għal time off in lieu.
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L-investigazzjoni
Fl-istħarriġ tiegħu l-Ombudsman ħa ħsieb li jittratta l-kwistjonijiet differenti li qajjem 
il-complainant u iddiskutihom mal-Uffiċċju tal-Riżorsi Umani fl-Amministrazzjoni 
Pubblika u r-Riżorsi Umani (PAHRO).  Il-kwistjoni fir-rigward tat-time off in lieu ġiet 
riżolta u l-complainant ingħata permess li jutilizza dawn is-siegħat u jibqa’ jitħallas 
full pay. F’dan l-istadju kien għad fadal il-kwistjoni dwar il-fatt li l-complainant kien 
għadu qed jiġi rifjutat li jingħata transfer għal dipartiment ieħor jew jiġi rilaxxat li 
jaħdem ma’ organizzazzjoni mhux governattiva.  L-Ombudsman talab li jingħata 
l-kummenti tal-Ministeru għal Għawdex u li jiġi informat bir-raġunijiet għaliex it-
talba tal-complainant ġiet miċħuda.  Il-Ministeru wieġeb li l-unit fi ħdan is-Central 
Salaries Section fejn il-complainant kien jinsab stazzjonat kellha nuqqas ta’ riżorsi 
umani.  Din it-taqsima kienet responsabbli għall-ħlas tas-salarji kollha tal-impjegati 
li jaħdmu fid-diversi dipartimenti f’Għawdex.  Il-funzjoni ta’ din it-taqsima hija 
min-natura tagħha waħda li titlob attenzjoni għaliex l-impatt ta’ żball fil-proċess 
tal-pagi jista’ ikollu effett qawwi.

Il-Ministeru informa lill-Ombudsman li l-operat ta’ din it-taqsima, is-Central 
Salaries Section kienet regolata minn ftehim ta’ servizz li ntlaħaq bejn il-Ministeru 
għal Għawdex u l-PAHRO.  Dan il-ftehim ifisser b’mod ċar id-dikjarazzjoni tal-iskop 
milħuq bejn iż-żewġ partijiet li jiġi ipprovdut livell ta’ servizz bi kriterji stabbiliti. 
B’mod partikolari, il-ftehim dwar il-livell ta’ servizz kien jispeċifika n-numru ta’ 
impjegati li kien meħtieġ li jaħdmu f’din it-taqsima u kien jitlob ukoll li l-ebda parti 
ma setgħet waħedha twettaq tibdil. Sar ammont sostanzjali ta’ taħriġ speċifiku lill-
impjegati ta’ din it-taqsima biex jintlaħaq il-livell ta’ servizz mitlub.  Kien proprju 
għal dawn ir-raġunijiet li t-talba tal-complainant li jiġi trasferit minn din it-taqsima 
u jiġi rilaxxat jaħdem ma’ organizzazzjoni volontarja ma setgħetx tintlaqa’.  Dan 
skont l-istess ċirkolari tal-PAHRO li l-complainant għamel referenza għaliha.  Dan 
għaliex kien meħtieġ li jkun hemm xi ħadd li lest li jaħdem f’din it-taqsima minfloku.

Ġustament il-complainant staqsa jekk fil-fatt kinitx saret talba lill-PAHRO mill-
Ministeru biex jintbagħat xi ħadd ieħor minfloku.  Barra min hekk, f’dan l-istadju 
il-complainant qajjem ukoll kwistjoni ġdida dwar iċ-ċaħda għat-talba tiegħu li juża 
s-sick leave li ma kienx utilizza. Dan ir-rifjut kien motivat mill-fatt li l-kundizzjoni 
medika tiegħu ma kinitx tikkwalifika bħala kundizzjoni li setgħet tintitolah għal din 
il-konċessjoni.  Madanakollu, il-complainant ma kienx konvint minn din ir-raġuni 
li ngħata għaliex ħass li din kienet żbaljata u ma kinitx skont l-opinjoni espressa 
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mill-konsulent dwar il-kundizzjoni medika tiegħu.  Għalhekk l-Ombudsman talab 
lill-Ministeru għal Għawdex biex ikompli jistħarreġ dawn is-sottomissjonijiet.

L-uffiċċju tad-Direttur Ġenerali (Operations) tal-Ministeru ħa parir mediku dwar 
din il-kwistjoni u fuq din l-opinjoni saħaq li l-pożizzjoni tiegħu kienet korretta 
għaliex il-kundizzjoni medika tal-complainant ma kinitx tikkwalifika bħala waħda 
mill-kundizzjonijiet meta impjegat seta’ jagħmel użu mis-sick leave li ma jkunx ġie 
utilizzat.  Il-Ministeru enfasizza li abbażi tal-parir mediku, it-talba tal-complainant 
f’dan ir-rigward ma setgħetx tiġi milqugħha.  Il-Ministeru informa lill-Ombudsman 
li kien irċieva talba mingħand uffiċjal li kien jaħdem fid-dipartiment tat-Taxxi 
Interni f’Għawdex u li kien jaqa’ taħt il-Ministeru għall-Finanzi, biex jiġi trasferit fil-
Ministeru għal Għawdex.  Id-Direttur Ġenerali (Operations) talab lill-complainant 
jekk kienx lest li jbiddel ix-xogħol ma’ dak ta’ dan l-uffiċjal u dan wieġeb li jaċċetta. 
Għalhekk il-kwistjoni prinċipali tat-transfer tal-complainant ġiet riżolta.

Fl-aħħar tal-investigazzjoni l-Ombudsman talab l-opinjoni indipendenti ta’ Psikjatra 
awtorevoli sabiex jipprova jsib soluzzjoni għan-nuqqas ta’ qbil dwar il-kundizzjoni 
medika tal-complainant.  L-opinjoni tal-Psikjatara indipendenti fis-sustanza 
ikkonfermat il-parir li ġie mogħti mill-espert ikkonsultat mill-Ministeru kien korrett.

Għaldaqstant l-Ombudsman ikkunsidra li kien solva b’mod pożittiv id-diversi 
ilmenti li tressqu fuq dan il-każ. Fil-konklużjonijiet tiegħu innota li l-awtoritajiet 
setgħu ħabirku aktar u investigaw aktar bir-reqqa, qabel ma ċaħdu t-talba oriġinali 
tal-complainant li jutilizza t-time off in lieu li kellu.  F’dan ir-rigward il-complainant 
kellu raġun u l-kwistjoni ġiet solvuta immedjatament wara l-intervent tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman.

L-Ombudsman hu tal-fehma li meta l-awtoritajiet ikollhom talbiet fuq bażi ta’ 
saħħa għandhom juru aktar ħeġġa anke meta minħabba l-esiġenzi tas-servizz 
jew sitwazzjonijiet oħra jkun jidher li hemm diffikultajiet kbar biex tali talbiet jiġu 
aċċettati.  Dan ma jfissirx jew m’għandux jiġi interpretat li talbiet simili jintlaqgħu 
a skapitu tas-servizz.  L-awtoritajiet fl-ewwel lok għandhom dritt li jivverifikaw 
l-assentiżmu minħabba mard skont ma jipprovdu l-policies u l-proċeduri dwar is-
servizz pubbliku.  Madanakollu, jeħtieġ li l-awtoritajiet jaġixxu kemm jista’ ikun malajr 
u jieħdu deċiżjonijiet li huma ekwi u ġusti meta jkunu qed jittrattaw kwistjonijiet ta’ 
mard tal-impjegati tagħhom mingħajr ma jiġu injorati l-esiġenzi tas-servizz.
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru P 0242
Transport Malta

Il-kundizzjoni ta’ saħħtu ma 
tippermettilux li jsuq

L-ilment
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) talbet lill-Ombudsman jassistiha 
dwar talba li saritilha minn Transport Malta li tipprovdi prova medika li tiċċertifika 
li l-kundizzjoni ta’ saħħa kienet tali li tippermettilha ssuq vettura.  Din it-talba saret 
wara li l-awtorità irċeviet rapport anonimu li fih ġibed l-attenzjoni tal-Awtorità 
dwar il-kundizzjoni fiżika tal-complainant.

Il-fatti
Il-complainant ikkontesta l-mod ta’ kif Transport Malta trattat il-każ tiegħu 
minħabba li:
1. Transport Malta ma kinitx konsistenti dwar kemm-il rapport kienet irċeviet 

jekk hux wieħed jew aktar;
2. kellu jkun hu li jġib l-provi meħtieġa dwar saħħtu;
3. Transport Malta ma iddikjaratx jekk kinitx wettqet xi forma ta’ verifiki dwar dan 

ir-rapport/i; u
4. Transport Malta ma tatx tifsira adegwata dwar xi tfisser li tipprovdi ċertifikat 

mediku “sodisfaċenti”.

Il-complainant staqsa ukoll min kien ser iħallas il-kont mediku jekk jirriżulta li hu 
kien f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba u x’passi kienu ser jittieħdu minn Transport Malta 
jekk ir-rapport ikun ippruvat li huwa falz.
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L-investigazzjoni
L-Ombudsman ikkunsidra l-ilment u informa lill-complainant li l-Uffiċċju jifhem 
li Transport Malta kellha l-funzjoni u r-responsabbiltà li tassigura sigurtà fit-toroq 
inkluż dak li tassigura li l-persuni kollha li jingħataw liċenzja tas-sewqan ikunu 
f’kundizzjoni ta’ saħħa li jistgħu jagħmlu dan mingħajr periklu għalihom u għal 
terzi. Paragrafu 2 tal-Artiklu 33 tar-Regolamenti dwar vetturi bil-mutur (Liċenzji 
tas-Sewqan) jipprovdi li:

“min ikollu liċenza tas-sewqan nazzjonali jista’ minn żmien għal żmien, 
jinħtieġ li jipproduċi ċertifikati mediċi oħra kif jista’ jkun preskritt.”

Għalkemm Transport Malta għandha r-responsabbiltajiet tagħha, min isuq huwa 
moralment u anke legalment responsabbli milli ma jkomplix jagħmel dan, jekk 
l-individwu wara li jkun ingħata liċenzja jiżviluppa xi kundizzjoni li skont il-
kriterji eżistenti twaqqfu milli jagħmel dan.  L-Ombudsman ġibed l-attenzjoni tal-
complainant għall-fatt li jeżistu implikazzjonijiet legali jekk applikant ta’ liċenzja 
tas-sewqan jonqos milli jiddikjara lit-tabib tiegħu dwar xi kundizzjoni medika 
li għandu li tista’ iżomm/tostakolalu l-ħruġ tal-liċenzja jew jekk l-persuna tagħti 
informazzjoni li taf li m’hijiex il-verità.

Mill-banda l-oħra, Transport Malta sostniet b’mod ċar il-pożizzjoni tagħha u qalet -

“Minħabba li l-liċenzja tas-sewqan ma tiġix imġedda kull sena, huwa 
possibbli li l-persuni liċenzjati matul iż-żmien tal-liċenzja, ikollhom 
tibdil fl-istat tas-saħħa tagħhom qabel it-tiġdid tal-imsemmija liċenzja.  
L-Awtorità hija fid-dmir li tagħmel il-verifiki neċessarji biex tassigura 
li l-istat ta’ saħħa tal-persuna liċenzjata li ippermettitlu l-ħruġ ta’ tali 
liċenzja għadu japplika għaż-żmien tal-validità tal-liċenzja tas-sewqan 
u li għaldaqstant ma jidhirx li jista’ jpoġġi fir-riskju lilu nnifsu jew lil 
ħaddieħor.”7

Barra minn hekk, Transport Malta ikkonfermat li tagħmel l-almu tagħha sabiex 
tassigura s-sigurtà fit-toroq:

7 Din is-silta mit-tweġiba ta’ Transport Malta ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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“F’dawn l-aħħar żminijiet ġraw numru ta’ każijiet fejn kien hemm inċidenti 
(sfortunatament anke b’konsegwenzi fatali) li fihom kien stabbilit li 
l-kawża ta’ dawn l-inċidenti illi  seħħew kien minħabba l-istat ta’ saħħa 
tas-sewwieqa involuti, li kellhom stat ta’ saħħa batut jew kienu qed ibatu 
minn kundizzjonijiet ta’ saħħa partikolari.  Għaldaqstant huwa d-dover 
tal-Awtorità li tittratta bl-akbar serjetà r-rapporti kollha li tirċievi dwar 
l-istat ta’ saħħa ta’ dawk li għandhom il-liċenzja, speċjalment meta, fid-
dawl taċ-ċirkostanzi tal-każ, l-Awtorità tħoss li tali rapport ikun fondat”8.

Transport Malta enfasizzat li r-rapport li tressaq dwar il-complainant kien jaqa’ 
f’din il-kategorija.  L-Awtorità assigurat lil dan l-Uffiċċju li hi ikkunsidrat il-fatt  jekk 
dan ir-rapport kienx wieħed ġenwin u ikkonkludiet li kien hekk. Transport Malta 
ikkonfermat ukoll li l-persuna li għamlet ir-rapport hija persuna magħrufa mal-
Awtorità u li saret il-verifika meħtieġa. Ġie ukoll assigurat li dan ir-rapport sar in 
buona fede.

L-Uffiċċju informa lill-complainant li ma kienx ser jidħol fil-kwistjoni dwar min 
kien responsabbli li jħallas l-ispejjeż jekk ir-rapport li tressaq kontrih ma jiġix 
konfermat.  Dan għaliex kien ġie stabbilit li l-azzjoni meħuda minn Transport Malta 
kienet meqjusa bħala waħda li hija amministrattivament korretta. 

Il-complainant ma ressaq ebda kummenti dwar il-pożizzjoni meħuda minn 
Transport Malta u għalhekk l-Ombudsman għalaq il-każ. 

8 Ibid.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0239
Kummissjoni Maltija għall-Films

Impjieg irregolari 
ma’ entitajiet pubbliċi

L-ilment
Persuna li taħdem bħala cleaner fuq bażi part time mal-Kummissjoni tal-Films 
ta’ Malta ressqet ilment lill-Ombudsman li l-impjieg tagħha mal-Kummissjoni, 
li hija entità pubblika, ma kienx ġie reġistrat mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u 
t-Taħriġ (ETC) u li kienet ukoll naqset milli tibgħat il-Formola tal-Bidu ta’ Impjieg 
għall-persuna impjegata.  Minħabba dan in-nuqqas il-complainant ma kienet qed 
tirċievi ebda pensjoni anke meta hi dejjem ħallset b’mod regolari il-kontribuzzjoni 
tas-sigurtà soċjali (il-bolla).  Il-complainant ilmentat ukoll li l-Kummissarju l-ġdid 
tal-Films li nħatar wara Marzu tal-2013 kien qiegħed jirrifjuta li jirregolarizza 
l-pożizzjoni tagħha. 

Il-fatti
Waqt l-investigazzjoni ġie stabbilit li l-complainant kienet korretta meta insistiet li 
ma kien sar ebda kuntratt ta’ impjieg regolari u bil-miktub meta ngħatat l-impjieg 
tagħha.  Fil-fatt il-Kummissarju tal-Films attwali informa lil dan l-Uffiċċju kif ġej: 

1. L-impjieg tagħha ma kienx sar skont il-proċedura stabbilita tal-Gvern, 
għaliex ma kienx hemm l-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti tal-
Ministeru ikkonċernat, ma kienx hemm approvazzjoni mill-PAHRO (OPM) u 
l-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ ma kienetx ġiet involuta; 

2. Jien ma sibt ebda kuntratt relatat mal-impjieg tagħha
3. L-impjieg tagħha qatt ma ġie reġistrat mal-ETC.”9

9 Din is-silta mill-ittra tal-Kummissarju tal-Films ta’ Malta ġiet tradotta minn dan l-Uffiċċju.
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L-investigazzjoni interna kienet stabbiliet li l-Kummissarju ta’ qabel ma kienx 
segwa l-proċedura stabbilita meta impjega lill-complainant.

Kunsiderazzjonijiet u konklużjoni
L-Ombudsman stħarreġ il-liġijiet u regolamenti dwar l-impjieg ma’ entitajiet 
pubbliċi.  Hu għamel referenza għas-Sub Artiklu 6 tal-Artiklu 110 tal-Kostituzzjoni 
ta’ Malta li kien jgħid espressament illi “Dħul f ’impiegi ma’ kull korp stabbilit bil-
Kostituzzjoni jew b’xi liġi oħra, u ma’ kull soċjetà jew korp ieħor li fih il-Gvern ta’ 
Malta, jew xi korp kif intqal qabel, ikollhom sehem biżżejjed biex jikkontrollaw jew 
li fuqu jkollhom kontroll effettiv, għandu kemm-il darba dak id-dħul ma jkunx 
sar wara eżami pubbliku li jkun ġie avżat kif imiss, isir permezz tas-servizz għall-
impjegar kif provdut fis-subartikolu (2) ta’ dan l-artikolu.”  Is-servizz għall-impjegar 
li tagħmel referenza għalih il-Kostituzzjoni hija l-Korporazzjoni għax-Xogħol u 
t-Taħriġ (ETC).

M’hemmx dubbju li l-complainant kienet ġiet impjegata fis-settur pubbliku u li 
l-ingaġġ tagħha għalhekk kellu jsir bili jiġu segwiti proċeduri stabbiliti permezz tal-
ETC.

Dawn il-proċeduri ta’ impjegar jeħtieġ li jiġu segwiti b’mod formali irrispettivament 
minn jekk il-persuna tkunx ser tiġi impjegata fuq bażi full time jew part time, jew 
għal perjodu definit jew indefinit, jew għall-perjodu ta‘ prova. Mill-istħarriġ irriżulta 
li l-complainant ma kienetx ġiet impjegata b’mod regolari.  L-impjieg tagħha kien 
meqjus bħala wieħed informali u għalhekk irregolari, anke jekk l-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali tagħha kienu kollha tħallsu b’mod regolari.

L-Ombudsman sab li l-Kummissjoni tal-Films kienet naqset li tosserva l-proċeduri 
stabbiliti u dan seta’ wassal biex jippreġudika d-dritt tal-complainant li tirċievi 
pensjoni tal-età.  Dan in-nuqqas kiser il-provvedimenti tal-Kostituzzjoni u 
l-Ombudsman jikkunsidrah bħala nuqqas serju li jistħoqqlu ċ-ċensura ta’ dan 
l-Uffiċċju.  L-Ombudsman ikkonkluda li l-Kummissarju tal-Films attwali kellu 
d-dover li jirrimedja s-sitwazzjoni.  Ma kienx ġust li impjegata, li għal snin twal 
tat servizz leali u qdiet id-dmirijiet tagħha b’responsabbiltà, ikollha d-dritt tagħha 
għall-pensjoni diċenti preġudikat.
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Rakkomandazzjoni 
L-Ombudsman irrakkomanda li l-Kummissarju tal-Films għandu jieħu l-passi 
meħtieġa u jirrimedja s-sitwazzjoni.  Hu irrakkomanda ukoll li l-impjieg tal-
complainant jiġi reġistrat kif suppost mal-ETC u li hi tingħata kuntratt formali 
ta’ impjieg flimkien mal-kundizzjonijiet u l-benefiċċji relatati kif titlob il-liġi.  
L-Ombudsman irrakkomanda li dan jiġi effettwat bid-data tal-ewwel ġurnata li din 
il-persuna ġiet impjegata mal-Kummissjoni, u li d-drittijiet tal-pensjoni tagħha 
għandhom jiġu mħarsa u garantiti.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0260
Kummissjoni  dwar is-Servizz Pubbliku

PSC- Monitoraġġ ta’ Proċess 
ta’ Għażla żbaljat10

L-ilment
Persuna ressqet ilment quddiem l-Ombudsman wara li kienet għamlet petizzjoni 
lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u ma kinitx sodisfatta bir-riżultat.  Il-
petizzjoni kienet dwar sejħa għall-applikazzjonijiet għall-post ta’ Kap ta’ taqsima 
partikolari fid-Dipartiment tas-Servizzi Edukattivi.  Hi weħlet fl-intervista għal 1.5% 
tal-marki, filwaqt li l-kandidati kollha li għaddew kienu ġew appuntati fil-kariga.  
Il-complainant sostniet li, li kieku għaddiet kienet tingħata l-ħatra hi ukoll għaliex 
skonta kien għad fadal post battal.

Il-fatti
Fil-petizzjoni oriġinali tagħha lill-Kummissjoni hi kienet ressqet diversi argumenti 
u paġni sħaħ ta’ argumenti għalfejn il-marki tagħha għall-kriterji u sub-kriterji 
li fuqhom kienu ibbażati l-intervisti kellhom ikunu  ogħla.  Żiedet tgħid ukoll li 
f’intervista preċedenti għall-istess pożizzjoni kienet kisbet 66.5%.  Il-complainant 
ma aċċettatx il-fatt li sentejn wara, b’aktar esperjenza wara dahara l-potenzjal tagħha 
kien naqas.  Hi allegat ukoll li kien hemm preġudizzju fil-konfront tagħha u li l-marki 
li ngħatawlha kienet tikkunsidrahom bħala offensivi u umiljanti.

Il-Kummissjoni eżaminat il-petizzjoni tagħha iżda ma sabet ebda raġuni valida 
biex tiġġustifika bidla fir-riżultat tal-proċess tal-għażla.  Madanakollu, offriet lill-
complainant l-opportunità li tippreżenta fatti materjali min-naħa tagħha dwar il-
punti kif diġà kienet għamlet fil-petizzjoni oriġinali tagħha li setgħu forsi  jiġġustifikaw 
bidliet fil-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

10 F’dan id-dokument il-complainant qed titqies bħala waħda femminili imma mhux neċessarjament 
il-complainant hija mara.  Barra minn hekk, kemm il-complainant kif ukoll dik li ressqet il-petizzjoni 
huma l-istess persuna. 
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Il-Kummissjoni tatha ukoll tweġiba dettaljata dwar ħafna mill-argumenti tagħha 
għall-marki li ngħatawlha għall-kriterji/sub-kriterji u b’hekk iġġustifikat il-
konklużjonijiet tal-Bord.

Madanakollu, l-complainant reġgħet kitbet lura u reġgħet tenniet l-argumenti 
oriġinali tagħha.  Hi ippreżentat lill-Kummissjoni numru ta’ referenzi li kienu 
jissostanzjaw id-dikjarazzjonijiet tagħha dwar il-ħiliet u l-kompetenzi li kellha 
u li kienu rilevanti għall-pożizzjoni.  Fil-fatt hi staqsiet għaliex uħud mill-kisbiet 
li kellha fil-post sostantivi tagħha ġew rikonoxxuti għal xi kriterji iżda mhux għal 
oħrajn.

Il-complainant staqsiet ukoll għaliex kandidati oħra li ma kellhomx l-esperjenza 
tagħha ngħataw marki għal dan is-sub-kriterju.

Il-PSC tikkonferma l-proċess tal-għażla
Il-Kummissjoni ma aċċettatx l-argumenti miġjuba mill-complainant dwar il-fatt li 
kienet kisbet riżultat aħjar f’intervista preċedenti għaliex ma setgħetx tikkumpara 
l-marki għall-istess kriterji u għall-istess pożizzjoni ma’ dawk li  kisbet fl-intervista ta’ 
qabel.  Dan għaliex il-metodi u standards ta’ assessjar li jiġu applikati minn bordijiet 
differenti jistgħu jvarjaw.  Barra minn hekk, il-prestazzjoni tal-applikant tista’ tkun 
differenti minn proċess ta’ għażla għall-ieħor.  Il-Kummissjoni wriet riservi dwar 
wieħed mill-argumenti tal-complainant li fit-twettieq ta’ dmirijietha qatt ma kien 
hemm ilmenti dwarha. Fil-fatt il-Kummissjoni għamlet referenza għal transfer li 
kienet ingħatat proprju minħabba numru ta’ ilmenti.  Il-Kummissjoni ċaħdet ukoll 
l-istqarrija tal-complainant dwar ir-rwol importanti li kienet wettqet fi programm 
partikolari.  Is-superjuri tagħha ma kienux ikkonfermaw dak li stqarret hi.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ċaħdet it-talba tal-complainant għall-marki 
ogħla f’kull sub-kriterju, kif ukoll ilment dwar kif kien kompost il-Bord tal-Għażla.  
Il-Kummissjoni sostniet li l-kompożizzjoni tal-Bord kienet skont l-policies u 
regolamenti rilevanti. Il-Kummissjoni ċaħdet ukoll l-istqarrija tagħha dwar allegat 
konflitt ta’ interess minn wieħed mill-membri tal-Bord tal-Għażla fir-rigward ta’ 
wieħed mill-applikanti magħżula.  Il-Kummissjoni saħqet li ladarba dak imsemmi 
applikant ma kienx ġie fl-ewwel post, u kien hemm biss post wieħed disponibbli, 
dan ma kienx essenzjalment jagħmel differenza.
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Il-Kummissjoni informatha ukoll li ma setgħetx tilqa’ argumenti ġodda li ma 
kienux issemmew fil-petizzjoni oriġinali.  Lanqas ma setgħet taċċetta ripetizzjoni 
tal-oġġezzjonijiet tagħha li għalihom il-Kummissjoni kienet diġà tatha risposta.  Il-
Kummissjoni ikkunsidrat li l-argumenti li qajmet il-complainant fil-kontro risposta 
tagħha kien fiha diversi kwistjonijiet ta’ natura suġġettiva li l-Kummissjoni kienet 
diġà indirizzathom.  Il-Kummissjoni żiedet tgħid kif ġej:

“Il-Kummissjoni titlob li jkun hemm ġustifikazzjoni partikolari sabiex 
tissostitwixxi l-assessment ta’ Bord ta’ Għażla b’dak ta’ assessment magħmul 
mill-istess kandidati.  Iżda f’dan il-każ tali ġustifikazzjoni ma teżistix”.11 

Il-Kummissjoni irrifjutat ukoll li taċċetta referenzi li ippreżentat il-complainant 
għaliex skont is-sejħa għall-applikazzjonijiet dawn kellhom jintbagħtu qabel id-
data tal-għeluq tas-sejħa.  Għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni ikkonfermat id-
deċiżjoni preliminari tagħha u għalqet il-każ.

L-investigazzjoni
Matul waħda mil-laqgħat li saru f’dan l-Uffiċċju l-complainant talbet lill-
Ombudsman sabiex jisma’ x-xhieda tal-persuna li qalet li kienet ġiet trasferita 
minħabba numru ta’ ilmenti, kif ukoll tal-persuna li ipprovdiet il-programm u li 
dwaru hi kienet kisbet marki addizzjonali.  Dan sabiex tkun tista’ kuntrarju għal 
dak li sostnew is-superjuri tagħha, turi l-kontribuzzjoni vitali li kienet tat f’dan il-
programm.

Il-Kap tat-Taqsima fejn kienet taħdem qabel il-complainant ikkonferma li fil-files 
tagħha ma kien hemm xejn li jindika li kien hemm xi ilmenti dwarha. Skont din il-
persuna hi qatt ma talbet biex il-complainant tiġi trasferita anke jekk il-complainant 
kienet waħda assertiva.

Dwar il-programm partikolari, li s-superjuri tagħha kienu sostnew li s-sehem  kien 
wieħed li ma kellux importanza, l-Ombudsman irnexxielu jikseb konferma bil-
miktub li r-rwol tagħha f’dan il-programm kien wieħed kruċjali u kien proprju bis-
saħħa ta’ hekk li dan il-programm ingħata bla ħlas lill-awtoritajiet tal-Edukazzjoni 
mill-fornituri.

11 Din is-silta ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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Talba għal aktar kjarifika
L-Ombudsman irċieva ukoll żewġ dikjarazzjonijiet separati minn għand terzi (li lesti 
jikkonfermawhom b’ġurament) li sostnew li l-attitudni taċ-Chairman tal-Bord tal-
Għażla fir-rigward tal-complainant kienet negattiva.  Tant hu hekk li wieħed minn 
dawn il-persuni stqarr li ċ-Chairman kien ta parir lil wieħed mill-kollegi tagħha 
biex toqgħod attenta minnha. Filwaqt li l-persuna l-oħra stqarret li dan l-istess 
Chairman kien għajjat magħha.

L-Ombudsman għarraf lill-Kummissjoni b’din l-informazzjoni u talabha li tikkjarifika 
dawn il-kwistjonijiet minħabba li dawn il-provi ma kienux jaqblu mal-verżjoni li 
ngħatat mill-Kummissjoni.  Barra minn hekk kien tqajjem dubju dwar l-allegat 
konflitt ta’ interess min-naħa taċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla. L-Ombudsman 
irrefera ukoll għad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li qalet li ma kienx rilevanti il-
kumment li seta’ kien hemm ħjiel ta’ konflitt ta’ interess fuq kandidat li ntgħażel, 
ġaladarba dan ma ġiex fl-ewwel post għaliex kien hemm post wieħed biss battal.  Il-
fatti miġbura minn dan l-Uffiċċju urew li l-complainant kienet korretta meta qalet 
li kien hemm vakanzi oħrajn u li l-kandidati kollha li għaddew kienu ġew maħtura, 
filwaqt li hi kienet weħlet biss minħabba 1.5% tal-marki totali.  Li kieku għaddiet 
kienet hi ukoll tingħata l-ħatra.

L-Ombudsman talab ukoll aktar kjarifiki mill-Kummissjoni dwar ir-rifjut tagħha li 
tikkunsidra r-referenzi ippreżentati mill-complainant meta l-complainant kienet 
qed tagħmel dan sabiex tiġġustifika l-argumenti tagħha għal dak li ntqal dwarha 
mill-Bord tal-Għażla u li kien wassal biex il-Kummissjoni tiċħad il-petizzjoni 
oriġinali tagħha. L-Ombudsman innota li l-complainant ma setgħetx tkun taf ir-
raġuni għalfejn il-Bord tal-Għażla kien ta daqshekk marki baxxi.  F’dan ir-rigward 
l-Ombudsman informa lill-Kummissjoni li l-Uffiċċju tiegħu ma setax jifhem id-
dikjarazzjoni tal-Bord tal-Għażla li stqarr li ma setax jiddistingwi jekk dawn ir-
referenzi kienux evalwazzjonijiet pożittivi jew mod kif jeħilsu minnha bil-pulit 
(“postive evaluations and polite good byes”). L-Ombudsman ikkunsidra l-fatt li 
dawn id-dikjarazzjonijiet kienu pożittivi ferm u kienu jixhdu ħidma tal-ogħla 
livell mill-complainant, li bl-ebda mod ma seta’ wieħed iqis li kienu maħsuba biex 
jeħilsu minnha bil-pulit għaliex kienu ċari kristall.  Skont l-Ombudsman din id-
dikjarazzjoni min-naħa tal-Bord tal-Għażla ma tantx kienet tirrifletti tajjeb fuq il-
persuna li għamlithom.
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L-Ombudsman talab ukoll lill-Kummissjoni tiċċara dwar kif l-Bord tal-Għażla 
kien iddeċieda li jinjora l-esperjenza tal-complainant f’oqsma li kienu barra 
mill-pożizzjoni sostantiva tagħha iżda fil-istess waqt, l-istess Bord kien qiegħed 
jippremja din l-esperjenza u jiġġustifika l-marki mogħtija lill-kandidati oħra.  
Barra minn hekk, l-istqarrija tal-complainant li uħud mill-kandidati magħżula 
kellhom nuqqas ta’ esperjenza ma kinitx ġiet miċħuda.  Kien meħtieġ ukoll li ssir 
kjarifika dwar il-marki li ngħataw fuq is-sub-kriterju ‘kwalifiki oħra rilevanti għall-
pożizzjoni’ minħabba li l-complainant kienet issottomettiet diversi kwalifiki oħra u 
li kopji tagħhom kienu mehmuża mal-applikazzjoni tagħha (kif verifikat minn dan 
l-Uffiċċju).  L-Ombudsman żied jgħid li ħafna mill-applikanti l-oħra ngħataw marki 
ogħla għal dan is-sub-kriterju milli ngħatat il-complainant.

Iż-żmien li fih jibqa’ validu riżultat ta’ proċess ta’ għażla jiġi estiż 
Fl-aħħar nett minħabba li l-kwistjonijiet involuti kienu serji, dan l-Uffiċċju talab 
lill-Kummissjoni li testendi ż-żmien li proċess ta’ għażla jibqa’ validu sakemm tiġi 
konkluża l-investigazzjoni dwar dan il-każ.

Fit-tweġiba tagħha l-Kummissjoni mill-ewwel qablet li testendi l-perjodu ta’ validità 
tar-riżultat tal-Bord tal-Għażla. Informat ukoll lill-Ombudsman li għalkemm kienet 
konvinta li l-Bord tal-Għażla kien mexa b’mod konsistenti u diliġenti matul il-
proċess sħiħ tal-intervisti u li l-Bord tal-Għażla kien wieġeb il-punti kollha li kienet 
qajjmet il-complainant.  Madanakollu, l-Kummissjoni talab lill-Bord sabiex jagħti 
tqassim dettaljat ta’ kif ingħataw il-punti taħt is-sub-kriterju ‘Kwalifiki oħra rilevanti 
għall-pożizzjoni’ għal kull wieħed mill-kandidati li ġew fl-ewwel sitt postijiet tar-
riżultat.

F’dan l-istadju l-Ombudsman eżamina bir-reqqa l-file tal-Kummissjoni u ma sab 
ebda prova li tindika li kien hemm taħditiet (jekk fil-fatt kien hemm) min-naħa tal-
Kummissjoni dwar il-punti li qajjem dan l-Uffiċċju, anke jekk l-Ombudsman kien 
ressaq dawn il-punti lill-membri kollha tagħha.  Fil-fatt fl-ittra tal-Kummissjoni 
fejn talbet liċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla sabiex jagħtiha aktar informazzjoni 
m’hemmx referenza għall-kjarifika mitluba mill-Ombudsman.  Madanakollu 
fit-tweġiba tiegħu ċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla kien allega li l-complainant 
kienet gidbet lill-Bord u li kien hemm differenza sostanzjali bejn il-marki li ġabet 
il-complainant u l-kandidati li ntagħżlu.  Dwar il-marki li ngħataw għall-kwalifiki 
addizzjonali, iċ-Chairman żied jgħid li l-Bord kien ta każ x’effett kellha kwalifika 
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partikolari għall-pożizzjoni in kwistjoni.  L-Ombudsman innota li dan ifisser li 
b’dan il-mod sub-kriterju li kien oġġettiv inbidel f’evalwazzjoni pjuttost suġġettiva.  
Il-Bord kien evalwa l-kwalifiki addizzjonali tal-complainant fl-iktar livell baxx u 
għalhekk ingħatat 5 marki meta l-kandidati l-oħra ngħataw marki ta’ bejn l-10 u 15.

Kunsiderazzjonijiet u kummenti 
L-Ombudsman qies li l-Kummissjoni kienet tat kunsiderazzjoni lill-punti kollha li 
tqajmu fil-petizzjoni li ressqet il-complainant, jekk l-informazzjoni kollha rilevanti 
ġietx meqjusa, jekk kienx hemm xi ħaġa fil-proċess tad-deliberazzjoni dwar din 
il-petizzjoni li setgħet twassal lill-Ombudsman li jikkonkludi li kienet kontra l-liġi 
jew irraġonevoli jew inġusta, oppressiva jew improprjament diskriminatorja, jew 
jekk kinitx b’mod sħiħ jew parzjalment ibbażata fuq żball ta’ liġi jew fatt jew kienet 
ħażina mod ieħor.

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-punti kollha li tressqu mill-complainant fil-
petizzjoni tagħha
L-Ombudsman ħass li skont ma hija l-prassi, l-Kummissjoni talbet lill-Bord tal-
Għażla biex jagħtiha kummenti speċifiċi dwar il-punti li jkunu tqajmu minn dawk 
il-persuni li jressqu l-petizzjonijiet u li jkunu relatati mad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-Bord.  Il-Kummissjoni kienet iddiskutiet internament it-tweġibiet li rċeviet 
mingħand iċ-Chairperson tal-Bord u informat lill-complainant bid-deċiżjoni 
tiegħu, kif ukoll tatha r-raġunijiet għal tali deċiżjoni.  Meta ċaħdet il-petizzjoni 
l-Kummissjoni xorta waħda offrietilha li jkollha t-tieni opportunità sabiex 
tippreżenta provi materjali relatati mal-punti li qajmet oriġinarjament.

Wieħed mill-argumenti li reġgħet qajmet il-complainant kien dak li f’intervista 
preċedenti għall-istess pożizzjoni u abbażi tal-istess kriterji hi kienet kisbet marki 
ħafna ogħla minn dawk li ngħatat din id-darba.  Il-Kummissjoni ġustament spjegat 
li wieħed ma setax jikkompara ż-żewġ intervisti.

Il-Kummissjoni kienet wieġbet lill-complainant u ibbażat ir-risposta tagħha fuq id-
dikjarazzjonijiet tal-Bord tal-Għażla.  Meta wieħed iqis li ħafna mill-kriterji u sub-
kriterji kienu suġġettivi fin-natura tagħhom u li l-marki mogħtija kienu jiddependu 
prinċipalment fuq l-evalwazzjoni suġġettiva tal-membri tal-Bord u fuq il-mod kif 
iġib ruħu l-kandidat waqt l-intervista, il-Kummissjoni f’dak l-istadju, ma kellhiex 
raġuni għalfejn tiddubita mill-validità ta’ dak li iddikjara l-Bord.  Għaldaqstant 
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wieħed jaċċetta li l-Kummissjoni tat kunsiderazzjoni xierqa lill-argumenti tal-
complainant.

Kunsiderazzjoni tal-informazzjoni kollha
Is-sitwazzjoni ikkomplikat ruħha meta l-complainant ikkontestat id-
dikjarazzjonijiet tal-Bord u ressqet provi li tefgħu dubju dwar uħud mill-istqarrijiet 
tal-Bord tal-Għażla.

L-Ombudsman ma qabilx mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrifjuta li tikkunsidra 
r-referenzi li ippreżentat il-complainant li kienu intenzjonati speċifikament sabiex 
tipprova materjalment dak li ntqal lill-Kummissjoni min-naħa tal-Bord.  Barra 
minn hekk, lanqas ma tat raġuni għaliex ma tatx kunsiderazzjoni tal-provi miġjuba 
lilha minn dan l-Uffiċċju, dwar il-fatt li f’dan il-każ intefa’ dubju dwar jekk fil-fatt 
kienx hemm konflitt ta’ interess min-naħa taċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla.  Dan 
minbarra li ntefa’ ukoll dubju serju dwar waħda mid-dikjarazzjonijiet tal-Bord 
rigward ir-rwol tal-complainant fit-twettiq ta’ programm partikolari li kien rilevanti 
għall-pożizzjoni li applikat għaliha.  L-Ombudsman lanqas ma kien sodisfatt li 
kien hemm ġustifikazzjoni ċara għaliex il-Kummissjoni ma ikkunsidratx aktar il-
fatt li l-complainant sostniet li l-Bord kien injora l-esperjenza tagħha f’uħud mill-
kriterji  lil hinn mid-doveri sostantivi fil-grad tagħha, meta fl-istess waqt l-Bord kien 
qiegħed jikkunsidra tali esperjenza biex jiġġustifika l-marki mogħtija lill-applikant 
ieħor.  L-Ombudsman lanqas ma kien sodisfatt bl-ispjegazzjoni mogħtija mill-Bord 
dwar is-sub-kriterju ‘kwalifiki oħra rilevanti mal-pożizzjoni’ li l-Bord biddel minn 
kriterju oġġettiv għal wieħed suġġettiv.

Fil-fatt il-Kummissjoni naqset li tagħti l-kjarifiki li ntalbet tagħti fuq numru ta’ 
punti u għalqet il-każ billi sostniet li hi kienet sodisfatta bil-mod kif mexa l-Bord tal-
Għażla, mingħajr ma tat ebda raġuni għaliex baqgħet ma iċċaratx il-punti li qajjem 
l-Ombudsman.

Għalkemm l-Ombudsman huwa konxju li l-Kummissjoni hija intitolata li skont il-
mandat tagħha tasal għall-konklużjonijiet tagħha anke meta dawk ikunu ta’ natura 
suġġettiva, l-Ombudsman jikkunsidra li tali mandat jġorr miegħu responsabbiltà u 
huwa l-obbligu tagħha li tkun trasparenti fid-deċiżjoni tagħha u li tagħti r-raġunijiet 
li wassluha għalihom filwaqt li tosserva l-obbligazzjoni tagħha skont il-liġi li tagħti 
l-kjarifiki meħtieġa lill-Ombudsman.
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F’dan il-każ, il-Kummissjoni naqset li tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha għalfejn 
irrifjutat l-petizzjoni tal-complainant.  Dan  meta ġiet iffaċċjata bi provi oġġettivi 
jew mistoqsijiet li tefgħu dubju dwar il-kredibilità ta’ uħud mill-istqarrijiet tal-
Bord u li fuqhom il-Kummissjoni kienet tat ir-reazzjoni tagħha billi ħadet deċiżjoni 
suġġettiva u ċaħdet il-petizzjoni tal-complainant.

Kien hemm xi ħaġa fil-proċess tad-deliberazzjonijiet li tista’ twassal lill-
Ombudsman li jikkonkludi li din kienet kontra l-liġi, jew irraġonevoli jew inġusta, 
oppressiva jew improprjament diskriminatorja, jew jekk kinitx b’mod sħiħ jew 
parzjalment ibbażata fuq żball ta’ liġi jew fatt jew kienet ħażina mod ieħor?
L-Ombudsman ikkonkluda li f’dan il-każ ħareġ biċ-ċar li fil-kunsiderazzjonijiet 
tagħha l-Kummissjoni baqgħet temmen dak li kien qed jgħidilha l-Bord tal-Għażla 
u baqgħet tinjora t-talba tal-Ombudsman biex tagħti spjegazzjoni għal diversi 
punti speċifiċi, inkluż prova oġġettiva li kien esponiet għad-dubju l-istqarrija tal-
Bord.  Dan il-fatt wassal lill-Ombudsman biex jikkonkludi li ma kienx sodisfatt li 
d-deliberazzjonijiet tal-Kummissjoni kienu tassew bilanċjati u ekwi.  Il-proċess 
kien ħażin.  Fost in-nuqqasijiet, l-Ombudsman elenka l-istqarrija tal-Bord li 
l-complainant kienet ġiet trasferita minħabba ilmenti kontriha meta l-Kap tagħha 
ta’ dak iż-żmien ċaħad li kien hemm ilmenti dwarha.  Iżda meta l-Kummissjoni 
nġibditilha l-attenzjoni li dan kien żbaljat xorta waħda baqgħet tinsisti li l-Bord ma 
għamel xejn ħażin.  Din l-istess attitudni reġgħet ġiet addottata mill-Kummissjoni 
dwar l-allegazzjonijiet ta’ konflitt ta’ interess fir-rigward taċ-Chairman tal-Bord 
tal-Għażla.  L-Ombudsman ġab għall-konjizzjoni tal-Kummissjoni evidenza 
dwar l-attitudni negattiva li wera ċ-Chairman tal-Bord kontra l-complainant, fejn 
żewġ persuni kien lesti li jikkonfermaw b’ġurament  dan l-aġir.  Għal darb’oħra 
l-Kummissjoni għażlet li tinjora din il-prova li kienet tixħet dubji fuq kemm 
verament kienu imparzjali u suġġettivi d-deċiżjonijiet tal-Bord.

L-istess ġara dwar l-prova miġjuba mill-Ombudsman dwar dikjarazzjoni negattiva li 
saret mill-Bord tal-Għażla fuq il-kisbiet tal-complainant fir-rigward tal-programm 
li kien rilevanti ferm għal din il-pożizzjoni. Għal’darba oħra l-Kummissjoni irrifjutat 
taċċetta li kien hemm xi ħaġa żbaljata min-naħa tal-Bord.

Il-Kummissjoni naqset ukoll li tindirizza l-mistoqsija tal-Ombudsman għalfejn 
din irrifjutat li taċċetta provi (referenzi) biex isaħħaħ l-argument tal-complainant 
meta issottomettiet il-kontro-kummenti tagħha għal dak li ntqal mill-Bord tal-
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Għażla fil-petizzjoni oriġinali tagħha.  L-Ombudsman ma setax jifhem il-loġika tal-
Kummissjoni dwar dan l-aspett.   

Aktar minn hekk l-Ombudsman ma qabilx mal-policy riġida tal-Kummissjoni li 
ma taċċettax provi ġodda jekk dawn ma jkunux ġew preżentati mal-petizzjoni 
oriġinali.  L-Ombudsman irrikonoxxa l-fatt li xi drabi jista’ jiġri li wieħed jiskopri 
l-informazzjoni li ma tkunx mgħarrfa qabel u speċjalment jekk din tkun, ingħatat 
mill-Bord tal-Għażla nnifsu u setgħet tiġi ikkontestata kif fil-fatt ġara f’dan il-każ.  
L-Ombudsman ikkunsidra li meta wieħed jiġi biex jiddeċiedi jekk għandux jieħu 
konjizzjoni ta’ tali evidenza, għandu joqgħod attent li ma tiġix applikata policy 
b’mod riġidu meta l-ekwità  jew iċ-ċirkostanzi jirrikjedu mod ieħor.  Dan għaliex tali 
riġidità tista’ twassal biex tkompli twettaq inġustizzja hi stess.

L-Ombudsman fl-aħħar nett irrefera għat-talba tiegħu lill-Kummissjoni sabiex 
din tispjega għaliex il-Bord tal-Għażla ma tax importanza lill-mistoqsija tal-
complainant dwar il-fatt li l-Bord kien injora l-esperjenza tagħha lil hinn mill-grad 
sostantiv tagħha, filwaqt li fl-istess ħin il-Bord kien iġġustifika l-għoti tal-marki lill-
kandidat ieħor għal din l-istess esperjenza.

Konklużjoni
Għal dawn ir-raġunijiet imsemmija hawn fuq l-Ombudsman ma kienx sodisfatt li 
l-Kummissjoni kienet wettqet investigazzjoni xierqa dwar dan il-każ.  Il-complainant 
ma kinitx ingħatat smigħ xieraq tant li dan il-każ kien jistħoqqlu investigazzjoni 
aktar fil-fond u ma kellhiex titqies bħala bibbja, d-dikjarazzjoni  tal-Bord tal-Għażla, 
speċjalment meta kienu qed jintefgħu dubji dwar kemm kienu korretti jew le uħud 
mill-istqarrijiet tal-Bord.

L-Ombudsman għamilha ċara li l-fatt li hu kien qed isostni l-ilment ma kellux ifisser 
li l-opinjoni tiegħu kellha tiġi interpretata li għandu jinbidel ir-riżultat.  Ma kinitx 
il-funzjoni tal-Ombudsman li jissostitwixxi r-rwol tal-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ jekk il-complainant kellhiex tgħaddi jew teħel mill-intervista.  Madanakollu, 
kien dritt tiegħu skont l-Att dwar l-Ombudsman, li jinsisti li jingħata tweġibiet ta’ 
kwalità u spjegazzjoni għall-mistoqsijiet tiegħu.  F’dan il-każ il-Kummissjoni naqset 
li tipprovdihomlu u b’hekk ma setax  jiddetermina jekk il-complainant ingħatatx 
smigħ xieraq.
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L-Ombudsman finalment irrakkomanda li l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
terġa’ tikkunsidra mill-ġdid id-deċiżjoni tagħha fid-dawl ta’ dan ir-rapport.

Żvilupp li seħħ wara dan ir-rapport 
Wara li l-Kummissjoni irċeviet r-Rapport tal-Ombudsman informatu li kienet 
eżaminat b’mod intensiv u analizzat il-punti kollha mqajjma minnu u mill-
complainant fil-petizzjonijiet tagħha. Talbet ukoll lill-Bord tal-Għażla sabiex 
jirrevedi l-marki mogħtija lill-complainant għal kull kriterju u biex jissottometti 
rapport ulterjuri fuq id-deċiżjoni meħuda.  Il-Bord tal-Għażla ikkonkluda li 
l-complainant kien ħaqqha tgħaddi mill-intervista.  Permezz ta’ din id-deċiżjoni 
il-complainant ġiet maħtura fil-pożizzjoni u eventwalment l-ħatra ġiet ukoll datata 
b’lura (backdated) biex tkun bħal dik tal-kandidati l-oħra li kienu ġew appuntati 
aktar qabel.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P0096
Direttur tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u l-Espatrijati

Immigrant jingħaqad 
mal-familja tiegħu

Il-Kummissjoni Emigranti talbet l-għajnuna tal-Ombudsman sabiex jitħaffef il-
proċess ta’ immigrant irregolari biex jingħaqad mal-familja tiegħu.  Il-Kummissjoni 
ilmentat dwar id-dewmien esaġerat biex jinħarġu l-permessi meħtieġa.

Il-fatti
Persuna ta’ nazzjonalità Etjopika li kienet waslet Malta fis-16 ta’ Ġunju 2013 u 
applikat biex tingħata status ta’ refuġjat, ingħatat dan l-istatus fil-11 ta’ Jannar 
2014. Dan l-immigrant kiteb lid-Direttur tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u 
l-Espatrijati ta’ dak iż-żmien u talab li jgħinuh biex jinħarġu l-permessi meħtieġa 
biex ikun jista’ iġib Malta lil martu.  Hu qal li kien iżżewweġ lil martu fi Frar 2007.  
Għal sena sħiħa din l-applikazzjoni ftit li xejn sar progress dwarha.  Ir-raġunijiet li 
d-dipartiment ta għal dan id-dewmien kien, li kien qiegħed jiffaċċja diffikultajiet 
buròkratiċi, fosthom tibdil fl-uffiċċjali li kienu jieħdu ħsieb tali applikazzjonijiet.  
Il-Kummissjoni Emigranti sostniet li l-UNHCR kienet tqis bħala fundamentali 
l-prinċipju li familja tingħaqad u li huma bħala Kummissjoni kienu japprezzaw 
jekk l-Uffiċċju tal-Ombudsman seta’ jintervjeni mad-dipartiment ikkonċernat u 
jirrakkomanda li din il-koppja jerġgħu jingħaqdu f’Malta mingħajr dewmien.

Konklużjoni
Dan l-Uffiċċju investiga l-ilment u ġibed l-attenzjoni tas-Segretarju Permanenti fil-
Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali għad-dewmien mhux ġustifikat u talab 
li jingħata deċiżjoni formali dwar l-applikazzjoni tal-persuna li ilmentat.

L-Ombudsman għamel enfasi dwar il-fatt li l-immigrant kien ingħata status ta’ 
refuġjat u li għaldaqstant kellu dritt li jingħaqad mal-familja tiegħu anke a bażi 
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ta’ dak provdut fid-Direttiva tal-Unjoni Ewropeja li tirregola dawn il-kwistjonijiet.  
Din id-Direttiva kienet ġiet inkorporata fil-liġi ta’ Malta u għaldaqstant kienet 
infurzabbli bħala parti mill-leġislazzjoni domestika.

Eventwalment is-Segretarju Permanenti informa lill-Ombudsman li t-talba tal-
complainant ġiet milqugħha u li l-individwu kien ser jirċievi konferma bil-miktub.  
Id-dokument kien ser jiffaċilita l-proċess meħtieġ sabiex il-mara tal-complainant 
tkun tista’ tidħol u tgħix f’Malta.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0117
Grievances Unit

L-Uffiċċju tal-Ombudsman 
u l-Grievances Unit 

L-ilment
Persuna li ħass li kien intitolat li jingħata pensjoni tas-servizz ressaq ilment mal-
Ombudsman għaliex allega li kien ġie trattata ħażin bid-deċiżjoni tal-Grievances 
Unit meta ġiet ikkalkulata l-pensjoni tat-Teżor tiegħu. 

Il-fatti
Il-complainant fl-ilment ma tax informazzjoni dettaljata dwar id-dati tal-irtirar 
tiegħu mis-servizz pubbliku u lanqas id-data ta’ meta beda jirċievi l-pensjoni.  
Madanakollu, ġie stabbilit li l-ilment kien imur lura numru ta’ snin u l-complainant 
iddeċieda li jressqu quddiem il-Grievances Unit meta din twaqqfet wara l-aħħar 
elezzjoni ġenerali.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ġibed l-attenzjoni tal-complainant għall-provvedimenti tas-Sub-
artiklu 2 tal-Artiklu 14 tal-Att dwar l-Ombudsman li jipprovdi li:

“(2) Ma għandhiex tittieħed konjizzjoni ta’ ilment taħt dan l-Att kemm-il 
darba dan l-ilment ma jsirx mhux iktar tard minn sitt xhur wara li min 
jagħmel l-ilment sar għall-ewwel jaf bil-kwistjonijiet li jkun qed jilmenta 
dwarhom;...”.

Il-liġi tipprovdi li l-Ombudsman jista’ fid-diskrezzjoni tiegħu jagħmel investigazzjoni 
dwar ilment li ż-żmien li fih kellu jitressaq ikun skada, jekk jidhirlu li jkun hemm 
ċirkostanzi speċjali li jkun xieraq li jagħmel dan. 
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Fil-fatt l-Ombudsman f’numru ta’ okkażjonijiet wera l-fehma tiegħu dwar din id-
diskrezzjoni rigward iż-żmien li fih jista’ jitressaq ilment, għaliex iqis li għandu 
jkun hemm perjodu raġonevoli li fih persuna tista’ tilmenta.  Dan speċjalment 
meta jkunu għadhom għaddejjin diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat u jkun hemm 
lok li tinstab soluzzjoni. Madanakollu, dan ma jfissirx li jgħaddu numru ta’ snin 
qabel wieħed jiddeċiedi li jirreġistra l-ilment tiegħu.  L-Ombudsman ikkunsidra 
ukoll il-fatt li dan il-każ ma kellux ċirkostanzi speċjali li jiġġustifikaw li jkun hemm 
eżenzjoni fiż-żmien ta’ preskrizzjoni skont kif jispeċifika l-Att.

L-unika kwistjoni li setgħet tiġi aċċettata biex tiġi investigata kienet dwar jekk il-
Grievances Unit segwiex il-proċedura xierqa meta ikkunsidra l-applikazzjoni tal-
complainant.  F’każijiet bħal dawn, ir-rwol tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ikun li 
jistħarreġ il-proċess u mhux il-mertu tal-każ, għaliex kif diġà intqal qabel, dan kien 
preskritt skont l-Att dwar l-Ombudsman.

L-investigazzjoni dwar jekk il-mod kif ipproċediet il-Grievances Unit kienx wieħed 
ġust u ekwu jfisser li l-Ombudsman ried jistabbilixxi jekk - a) il-Grievances Unit tax 
kunsiderazzjoni xierqa lill-petizzjoni tal-complainant u jekk il-prinċipji ta’ smigħ 
xieraq ġewx rispettati u; b) jekk il-Unit spjegax kif wasal għad-deċiżjoni tiegħu meta 
din ġiet ikkomunikata lill-complainant.

Fl-istħarriġ tiegħu ta’ dan il-każ l-Ombudsman ma sab xejn li jissuġġerixxi li 
l-Grievances Unit ma osservax il-prinċipji dwar smigħ xieraq.  Fil-fatt, fit-tweġiba 
tiegħu hu indirizza l-elementi prinċipali tal-petizzjoni u ta ukoll ir-raġuni 
għal dik id-deċiżjoni.  L-Ombudsman fehem li d-deċiżjoni kienet ibbażata fuq 
l-interpretazzjoni tal-provvediment applikabbli fl-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li 
kien semma l-complainant stess meta ressaq il-petizzjoni tiegħu.

L-Ombudsman ikkonkluda li ma irriżulta l-ebda att ta’ amministrazzjoni ħażina 
min-naħa tal-Grievances Unit u għaldaqstant l-ilment ma setax jiġi sostnut.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0003
Fakulta tal-Edukazzjoni – Università ta’ Malta

Eżaminaturi jissotovalutaw 
l-isforzi ta’ student waqt 
il-prattika fit-tagħlim

Student12 fil-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta ilmenta li l-eżaminaturi 
li osservawh matul it-Teaching Practice (TP) kienu stmaw l-isforzi tiegħu anqas milli 
kien tassew ħaqqu.  L-istudent deherlu li ma kienx jistħoqqlu jeħel minn din il-parti 
tal-kors fit-taħriġ tiegħu biex isir għalliem. 

L-ilment
L-istudent (il-complainant) ressaq ilment kontra l-Università ta’ Malta u sostna 
li t-tutors tiegħu tal-Fakultà tal-Edukazzjoni kienu trattawh b’mod inġust matul 
l-aħħar sena ta’ taħriġ bħala għalliem (TP). Il-complainant ġibed l-attenzjoni li l-ebda 
eżaminatur ma kien preżenti fl-aħħar ġimgħa tiegħu ta’ taħriġ bħala għalliem (TP) u 
għaldaqstant ħadd ma seta’ jara u jevalwa l-isforzi u t-titjib li sar min-naħa tiegħu.  Dan 
in-nuqqas wassal li nġustament hu weħel minn din it-taqsima tat-TP.  L-istudent qal 
ukoll li wieħed mill-eżaminaturi tiegħu ma kellux biżżejjed esperjenza bħala assessur 
fit-taħriġ tal-għalliema u għaldaqstant ma setax jevalwa b’mod akkurat il-prestazzjoni 
tiegħu waqt li kien qiegħed jgħallem.

L-istudent kompla jiddikjara li fl-assessment bil-miktub kien jidher li l-livell tal-
prestazzjoni tiegħu b’mod globali kien wieħed sodisfaċenti. Dan kien ukoll ikkonfermat 
mill-Eżaminatur Estern li kien żaru fil-klassi waqt it-taħriġ tiegħu bħala student-
għalliem.    Il-complainant iħoss li abbażi tar-rispons li kien qiegħed jingħata mill-
erba’ eżaminaturi li segwewh waqt it-taħriġ tiegħu bħala student-għalliem, kemm 
b’mod verbali kif ukoll bil-miktub, kien jidher li t-TP kellu jingħata marka ta’ Pass.

12 Biex jiġi evitat li jintużaw il-pronomi għall-femminili u maskili (bħal per eżempju tiegħu/tagħha) 
il-persuna li ressqet l-ilment ser jitqies li kien raġel anke jekk m’huwiex il-każ.
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Il-fatti 
Il-complainant daħal għall-kors 2011-2015 ta’ Baċellerat tal-Edukazzjoni (Honours) 
(B.ED. (Hons)) fil-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta.  Hu temm 
l-ewwel tliet snin tal-kors b’suċċess, kemm fit-taqsima akkademika kif ukoll f’dik 
prattika.  It-taqsima prattika li tissejjaħ Teaching Practice (TP) tikkonsisti f’perjodu 
ta’ bejn ħames ġimgħat u nofs u sitt ġimgħat ta’ prattika bħala għalliema f’waħda 
mill-iskejjel ewlenin. It-tutors tal-Fakultà iżuru lill-istudenti waqt it-taħriġ tagħhom 
u f’dan il-perjodu u matul iż-żjarat tagħhom it-tutors josservaw u jevalwaw 
l-istudenti-għalliema fl-ippjanar tal-lezzjonijiet, fit-tekniċi li jintużaw fil-klassi u 
l-attivitajiet li jwettqu bħala follow-up tal-lezzjoni.  It-TP fin-natura tiegħu huwa 
kemm formattiv kif ukoll kollettiv, jiġifieri dan tal-aħħar iwassal għal rapport dwar il-
prestazzjoni finali ta’ student fi tmiem it-taħriġ tiegħu. Fl-ewwel sena t-TP huwa fil-
biċċa l-kbira tiegħu formattiv u dan isir billi l-istudenti jkunu iggwidati mit-tutors, 
filwaqt li fir-Raba’ Sena u fit-TP Finali dan ikun aktar fil-forma ta’ evalwazzjoni 
fejn it-tutors jaġixxu bħala assessuri u eżaminaturi.  F’dan ir-rapport qed nirreferi 
għalihom bħala Eżaminaturi.

Il-complainant weħel fir-Raba’ Sena jew fit-TP tal-aħħar sena li sar bejn Novembru 
u Diċembru 2014 fl-iskola Primarja tan-Naxxar.  Għal din ir-raġuni l-istudent ġie 
mitlub jirrepeti dan l-element tal-kors tiegħu u jtemm b’suċċess il-prattika bħala 
għalliem.  Wara din il-fażi jkun jista’ jiggradwa bħala Għalliem.  Il-fatt li weħel u li 
ser ikollu jirrepeti l-aħħar TP, ser iħalli impatt negattiv fuq il-klassifika tad-degree 
tiegħu u anke fuq il-prospettivi futuri li jkompli bl-istudji aktar avvanzati aktar 
’l quddiem.  Aktar minn hekk, minn Settembru 2015 sakemm jikseb b’suċċess 
l-elementi kollha tal-kors tiegħu, id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni kienet ser timpjegah 
bħala għalliem temporanju mhux bħala wieħed regolari. Dan l-aspett jista’ ukoll 
ikollu impatt negattiv fuq l-impjieg tiegħu u fuq il-prospetti futuri.

It-Teaching Practice tal-istudenti li jinsabu fl-aħħar sena beda f’Novembru 2014 u 
ntemm fit-22 ta’ Diċembru tal-istess sena. Matul dawn il-ġimgħat erba’ eżaminaturi 
josservaw u jevalwaw it-tagħlim li jkunu qed jagħtu l-istudenti- għalliema.  Lill-
complainant osservawah f’sitt okkażjonijiet separati:
•	 Eżaminatur A fis-17 ta’ Novembru 2014;
•	 Eżaminatur B fl-24 ta’ Novembru 2014;
•	 Eżaminatur A fl-1 ta’ Diċembru 2014;
•	 Eżaminatur B fil-5 ta’ Diċembru 2014;
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•	 Eżaminatur Estern fl-10 ta’ Diċembru 2014; u
•	 Eżaminatur Ċ (sabiex tingħata it-tielet opinjoni) fil-11 ta’ Diċembru 2014.

Il-prassi normali hija li żewġ eżaminaturi jżuru u josservaw lil kull student.  Il-
Fakultà tikseb l-opinjoni tat-tielet eżaminatur meta ż-żewġ eżaminaturi l-oħra 
ma jaqblux dwar il-marka finali jew meta l-istudent ikun maħsub/imdendel li ser 
jeħel.  L-Eżaminatur Estern jagħmel żjarat u jevalwa wħud mill-istudenti li jinsabu 
fl-aħħar sena tal-kors fosthom l-istudenti kollha li ma jkunux laħqu l-livell meħtieġ 
u jkunu ser jeħlu.

Il-Bord tal-Eżaminaturi tat-TP iltaqa’ fl-aħħar tas-sessjoni tat-TP u fuqu kien hemm 
il-membri li ser insemmi:
a. Il-Koordinatur tat-TP kien iċ-Chairperson (li kien ukoll wieħed mill-eżaminaturi 

tal-complainant);
b. It-tieni eżaminatur, qed nagħmel referenza għalih bħala Eżaminatur B;
ċ.  L-Eżaminatur li ta t-tielet opinjoni qed nirreferi għalih bħala Eżaminatur ; u
d. Il-Kap tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Primarja.

L-Eżaminatur Estern la kien preżenti għal-laqgħa tal-Bord tal-Eżaminaturi u lanqas 
ma ħejja rapport bil-miktub dwar l-osservazzjonijiet tiegħu u kif evalwa t-tagħlim 
mogħti mill-complainant.  Madanakollu, il-Koordinatur tat-TP qara sommarju 
mill-osservazzjonijiet tal-Eżaminatur Estern13.

Il-Bord wasal għall-konklużjoni li l-complainant ma kienx laħaq il-livell mixtieq 
bħala student tal-aħħar sena u ddeċieda li t-TP finali tiegħu kellha tkun immarkata 
bħala li  weħel. Wara kosultazzjoni mad-Dekan tal-Edukazzjoni, Il-Pro-Rettur għall-
Istudenti u Affarijiet Istituzzjonali ta r-raġunijiet għaliex ingħata din il-marka.

Ir-rapporti li ġew preżentati minn kull eżaminatur kull meta żaru lill-istudent 
jagħtu ħarsa lejn il-kwalitajiet tajbin u l-progress li student ikun qiegħed jagħmel 
minn darba għall-oħra. Madanakollu, hemm ħafna elementi oħra li juru biċ-ċar 
fejn wieħed ikun anqas tajjeb jew ikun jeħtieġlu ħafna biex jilħaq il-livell mistenni.  
Dan għaliex huwa importanti ferm li wieħed jirnexxielu jkun effettiv meta jgħallem 
biex iwassal il-messaġġ lill-istudenti tiegħu u dawn  jitgħallmu.  Dawn l-elementi 

13 Email mibgħuta lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni mingħand id-Dekan tal-Fakultà tal-
Edukazzjoni.
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huma kruċjali biex student-għalliem jilħaq għalliem u l-complainant diversi drabi 
ngħata parir dwar fejn kien jeħtieġ li jsaħħaħ il-ħila tiegħu.  

Uħud minn dawn in-nuqqasijiet huma pjuttost serji speċjalment meta wieħed 
iqis li l-complainant kien jinsab fl-aħħar sena tal-istudji tiegħu u l-eżaminaturi 
kienu qed jagħrblu x’deċiżjoni ser jieħdu fil-konfront tiegħu jekk kellux jingħata 
marka pass jew fail. L-eżaminaturi kellhom ukoll jixtarru jekk l-istudent kienx lest 
li jiffaċċja klassi bħala għalliem ġdid li kien ser ikollu ftit li xejn sapport u gwida 
ladarba jkun laħaq għalliem.  Ir-rapporti li saru waqt li kien qiegħed jiġi osservat 
fit-teaching practice jixhdu li kien hemm qbil dwar il-fatt li ma ntlaħaqx il-livell 
mixtieq, u dan irrispettivament mil-liema eżaminatur kien preżenti waqt il-prattika 
tiegħu. Kienu proprju dawn il-preokupazzjonijiet li ikkonvinċew lill-eżaminaturi li 
l-istudent kellu jeħel, anke sabiex jingħata opportunità oħra li jkollu perjodu ieħor 
ta’ gwida fil-prattika bħala għalliem14.  

Il-Bord kien ser jagħti ċans lill-complainant jirrepeti l-prattika tiegħu bħala għalliem 
bejn Ottubru u Novembru 2015.

Wara li l-complainant ġie mgħarraf bir-riżultat tiegħu li hu kien weħel saru diversi 
laqgħat bejnu u bejn l-eżaminaturi, id-Dekan tal-Fakultà u l-Pro-Rettur tal-Istudenti 
u l-Affarijiet Istituzzjonali.  Madanakollu, il-complainant ma kienx sodisfatt bir-
raġunijiet li ngħata minn dawn l-uffiċjali għaliex weħel u għalhekk iddeċieda li 
jressaq l-ilment tiegħu lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni dwar trattament inġust 
fil-konfront tiegħu.

Osservazzjonijiet
Fil-bidu l-complainant ilmenta li l-ebda eżaminatur ma ġie josservah fl-aħħar 
ġimgħa tal-prattika tiegħu bħala student-għalliem proprju meta kien fl-aqwa 
tiegħu.  Iżda dan l-argument m’huwiex validu.  Bħala student fl-aħħar sena tal-
istudji tiegħu żgur jaf li l-aħħar fażi tal-prattika huwa differenti minn dawk li saru 
fis-snin ta’ qabel, proprju għaliex dan jiġbor fih kollox u jieħu forma ta’ eżami 
fejn fl-aħħar jikseb ir-riżultat mistħoqq. Fl-aħħar sena l-istudenti-għalliema 
huma mistennija li juru l-ħiliet tagħhom mill-ewwel ġurnata tal-prattika, u mhux 
jistennew li jilħqu l-qofol tal-prestazzjoni tagħhom fl-aħħar ġimgħa. Barra minn 

14 Ittra datata 16 ta’ Marzu 2015 indirizzata lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni mingħand il-Pro-
Rettur tal-Istudenti u l-Affarijiet Istituzzjonali. 
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hekk, l-aħħar ġimgħa nzertat li ħabtet mal-aħħar ġimgħa skola qabel il-vakanzi tal-
Milied meta l-istudenti jkunu mħabbta b’diversi attivitajiet bħal ma huma l-kunċert 
tal-Milied u r-reċita tan-Natività, il-festin tal-Milied u oħrajn, aktar milli lezzjonijiet 
bħas-soltu. Li kieku l-istudenti-għalliema kellhom jiġu evalwati f’din il-ġimgħa żgur 
li jilmentaw li dan huwa skorrett u inġust fuqhom.  Għal din ir-raġuni, l-argument 
tal-complainant li l-eżaminaturi naqsu milli josservawh fl-aħjar żmien m’huwiex 
validu.

Fit-tieni ilment li ressaq l-istudent, hu esprima dubji dwar il-kompetenza tal-
Eżaminatur B għaliex fl-opinjoni tiegħu ma kellux biżżejjed esperjenza biex 
jevalwa l-kapaċitajiet tiegħu.  Il-Bord tat-Teaching Practice ħatar lill-Eżaminatur B 
abbażi tal-kwalifiki li kellu bħala għalliem, l-esperjenza tiegħu bħala għalliem fl-
iskejjel Primarji, kif ukoll il-ħidma tiegħu bħala Psikologu fl-Edukazzjoni fl-iskejjel 
Primarji u Sekondarji.  F’dan ir-rigward kellu tnax-il sena esperjenza fejn osserva u 
evalwa numru ta’ għalliema f’diversi aspetti. Ikun xieraq li jingħad li kienet l-ewwel 
esperjenza tal-Eżaminatur B bħala assessur tat-teaching practice tal-istudenti 
fil-Baċellerat tal-Edukazzjoni (B.Ed. (Hons) TP). Madanakollu, mill-kummenti 
perspikaċi tiegħu dwar il-kapaċità tal-istudent-għalliem waqt il-prattika tiegħu 
joħroġ biċ-ċar kemm huwa tutor u eżaminatur ta’ ħila. Dawn il-kwalitajiet ħarġu 
ukoll waqt id-diskussjoni li kellna dwar dan il-każ.  Għalhekk it-tieni ilment tal-
complainant m’huwiex sostnut.

It-tielet ilment tal-complainant kien dwar il-kummenti bil-miktub li kellu mill-
Eżaminaturi wara li osservawh waqt il-prattika tiegħu bħala għalliem fil-klassi.  Hu 
argumenta li b’mod ġenerali l-marki fuq dawn il-karti kienu jindikaw li kellu aktar 
kategoriji immarkati bħala sodisfaċenti minn dawk mhux sodisfaċenti.  Żied jgħid 
ukoll li l-kummenti bil-miktub tal-Eżaminaturi ukoll kienu jindikaw din ix-xejra 
pożittiva.

Il-complainant huwa korrett fuq dak li sostna fl-ewwel lok iżda huwa inqas preċiż 
fuq it-tieni wieħed.  Meta wieħed jieħu konjizzjoni tal-270 assessment15 li sarulu 
fil-ħames drabi li ġie osservat mill-eżaminaturi, jidher li għandu 184 li huma 
sodisfaċenti, filwaqt li għandu 83 fejn ġie indikat li huwa meħtieġ li jsir titjib u 3 
li m’humiex sodisfaċenti. Il-kummenti tal-eżaminaturi jidher li huma taħlita ta’ 

15 Ma ttieħditx konjizzjoni ta’ taqsimiet fejn ma kienx meħtieġ li jingħataw marki jew ma kienux 
applikabbli. 
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kummenti pożittivi u negattivi, madanakollu ebda kumment negattiv ma kien 
daqshekk gravi li jipprevedi li kien ser jeħel.  Jekk l-eżaminaturi riedu javżaw jew 
iwiddbu lill-complainant li kien hemm ċans li jeħel, dan ma għamluhx.

Qabel ma nkompli bl-osservazzjonijiet tiegħi nixtieq nispjega ftit il-proċedura li 
teżisti dwar it-Teaching Practice (TP) u dan biex forsi l-kunċett jinftiehem aħjar.  It-
TP huwa element mill-kors tal-Baċellerat tal-Edukazzjoni (B.Ed. (Hons)). Wieħed 
irid ikun konxju u jieħu konjizzjoni tad-diversi elementi li m’humiex kostanti u li 
jvarjaw.  Huwa proprju għalhekk li dan il-proċess ta’ evalwazzjoni huwa diffiċli.  
L-eżaminaturi jridu jieħdu ħsieb li jinnotaw il-kwalità tal-iskola, il-lokalità tagħha, 
il-mod kif titmexxa, kif ukoll il-kwalità ta’ studenti li jinsabu fil-klassi fejn l-istudent-
għalliem qed jagħmel il-prattika tiegħu. Is-suġġett li qiegħed jiġi mgħallem, kif ukoll 
il-ħin li fih qed tingħata l-lezzjoni, kollha huma elementi li jvarjaw.  Biex nagħti 
eżempju, l-istudenti fil-klassi ħafna drabi jippreferu li jipparteċipaw; lezzjonijiet li 
jkunu qabel il-brejk meta l-istudenti jkunu bil-ġuħ u jkollhom f’rashom il-logħob ta’ 
waqt il-brejk ħafna drabi jfisser li l-għalliem irid jistinka aktar biex ikollu l-attenzjoni 
tat-tfal, dan jiġri ukoll fil-lezzjonijiet ta’ wara l-brejk fejn l-istudenti jieħdu aktar 
ħin biex jikkonċentraw.  Elementi oħra li jvarjaw huma kemm l-istudent-għalliem 
ikun ipprepara tajjeb il-lezzjoni, kemm qed jaħdem bis-sħiħ u x’ħila  għandu biex 
jikkomunika u  jħeġġeġ lill-istudenti fil-klassi. Kif wieħed jimmaniġġja klassi u 
l-metodi li jintużaw biex jikkoreġi, it-tnejn jeħtieġu taħriġ tekniku u importanti.  
Flimkien ma’ dawn, hija ukoll importanti l-ħila tagħhom kif jiffaċċjaw dak kollu 
li jista’ jinqala’ waqt il-ħin tal-lezzjoni li jistgħu ukoll jittestjaw l-abbiltajiet tal-
istudenti-għalliema li jkun għad m’għandhomx esperjenza biżżejjed.

Il-Fakultà tal-Edukazzjoni rnexxielha tissimplifika dan il-proċess billi l-ħiliet 
ġew miġbura f’numru ta’ kompiti li jistgħu jiġu verifikati u b’hekk hemm modus 
operandi li huwa ftit jew wisq uniformi u jnaqqas in-natura suġġettiva fl-assessjar 
ta’ ħafna mill-attivitajiet involuti meta wieħed jgħallem u jitgħallem.  L-eżaminaturi 
jevalwaw kull wieħed minn dawn il-kompiti u jistabbilixxu l-ġudizzju tagħhom f’dan 
ir-rigward.  Kif spjegat qabel student (tal-PGCE) jista’ jitqies bħala Sodisfaċjenti 
Ħafna, ‘Sodisfaċenti’, ‘Bżonn ta’ titjib’, u ‘mhuwiex sodisfaċenti’. L-eżaminaturi 
jispjegaw il-marki mogħtija permezz ta’ kummenti u rimarki li jagħtu tagħrif fejn 
l-istudenti jkunu marru tajjeb jew ħażin, ħafna drabi jsiru ukoll suġġerimenti kif 
jistgħu jtejjbu t-teknika tagħhom.
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Din it-tip ta’ evalwazzjoni tidher li kienet suċċess u għenet sabiex titnaqqas 
l-ambigwità li qabel kienu jqajjmu l-assessments tal-eżaminaturi tat-Teaching Practice 
(TP). Madanakollu, ma jfissirx li m’għadx hemm diffikultajiet.  Waħda mill-problemi 
li tippersisti hija dwar il-fatt li l-istudenti għandhom tendenza li jagħtu l-istess 
valur lil kull waħda minn dawn il-kompetenzi, irrispettivament mill-importanza 
li din għandha fil-proċess ta’ meta wieħed qiegħed jgħallem u jitgħallem fl-istess 
ħin.  Jiġifieri jekk fir-reġistru tal-assessments student ikollu mniżżel li ngħata għaxra 
‘Sodisfaċenti Ħafna’ u tlieta ‘Mhux Sodisfaċenti’ awtomatikament dan jikkonkludi 
li sejjer tajjeb, meta fil-fatt jista’ ikun sejjer ħażin.  Hekk per eżempju, għalkemm 
student ikun kiseb għaxar marki ‘Sodisfaċenti’  dan jista’ jkun ikunu importanti 
imma mhux kruċjali għall-proċess ta’ għalliem, bħal ngħidu aħna kemm wieħed ikun 
organizzat f’dak li huma noti tal-lezzjonijiet jew kif wieħed ikun liebes.  Filwaqt li 
l-marki ‘Mhux Sodisfaċenti’ jistgħu jkunu dwar elementi essenzjali bħal per eżempju 
fl-Immaniġġjar tal-klassi, kemm wieħed għandu ħila biex jgħallem u t-teknika li juża 
biex jistaqsi.  Ikun żball jekk dawn il-ħiliet kollha jingħataw l-istess valur meta l-aħħar 
tlieta huma ferm aktar importanti mill-għaxra l-oħra li fihom ingħata marka ta’ 
‘Sodisfaċenti Ħafna’.  Fost l-istudenti jidher li dan l-aspett mhux dejjem jinftiehem u 
xi drabi jqanqal konflitt, u fil-fatt kien proprju fuq dan il-punt li tressaq dan l-ilment.

Dwar dan il-każ wieħed jinnota li t-tlett assessments li ngħata bħala ‘Mhux 
Sodisfaċenti’ minn total ta’ 270 ma kienux ta’ natura gravi tant li jegħlbu l-ġudizzju 
tal-kumplament tal-assessments.  Fil-fatt dawn it-tlett elementi ngħataw marki ogħla 
waqt il-lezzjonijiet ta’ wara meta kien qiegħed jiġi osservat minn żewġ eżaminaturi 
oħra.  Barra minn hekk, kif intqal qabel, għalkemm kien hemm diversi kummenti 
negattivi f’uħud mill-evalwazzjonijiet, ma kien ingħata ebda ħjiel li kien il-każ jew 
kien hemm il-possibbiltà li jeħel. Wieħed jinnota ukoll li fit-tlett TPs preċedenti 
l-complainant kien wera li għandu l-kwalitajiet meħtieġa biex ikun għalliem tajjeb.

Huwa sinjifikanti r-rispons verbali li l-istudent ingħata mit-Tielet Eżaminatur u mill-
Eżaminatur Estern wara li dawn għamlu ż-żjarat tagħhom fil-klassi fejn kien qiegħed 
jgħallem. Il-complainant bagħat email lill-Koordinatur tat-TP u ta l-verżjoni tiegħu ta’ 
dak li ġara waqt il-lezzjoni u dwar x’qallu t-Tielet Eżaminatur.  Meta mar l-Eżaminatur 
Ċ kien qiegħed jagħti lezzjoni tal-Matematika fejn kien qed juża l-Carrol Diagrams. 
Spjega li l-Eżaminatur Ċ seta’ jara b’għajnejh li s-suġġerimenti li kien għamillu qabel 
kien ta kashom u li kien qiegħed jagħmel sforz kbir fejn jidħlu il-preparamenti tal-
lezzjonijiet. Il-file tiegħu tat-TP kien organizzat u l-evalwazzjonijiet kienu itwal.  
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Barra minn hekk qgħadt attent li jagħti spjegazzjoni ċara tal-kunċett u talab il-
parteċipazzjoni tat-tfal fil-klassi. Il-lezzjoni ħadet aktar fit-tul għaliex kellu jispjega. 
L-Eżamintur Ċ issuġġerixxa li matul il-lezzjoni jsir aktar użu tax-xogħol fi gruppi jew 
anke tnejn, tnejn, u jingħata xogħol differenti lil dawk l-istudenti li l-aktar jeħtieġu 
attenzjoni.  Jidher li din iż-żjara marret tajjeb u kien ser isegwi s-suġġerimenti tal-
Eżaminatur Ċ16.

Wieħed jista’ jargumenta li l-verżjoni tal-complainant dwar il-kummenti tal-
Eżaminatur Ċ hija selettiva sabiex jagħti stampa tajba tiegħu.  Madanakollu it-
TP Coordinator wieġbet li din kienet aħbar tajba u li kien jidher li ż-żjarat mill-
Eżaminaturi kienu pożittivi u li kien kuntent li l-kollega tiegħu kien sodisfatt 
bil-prestazzjoni tiegħu waqt il-lezzjoni li ta u li dan kien sinjal tajjeb17.

Kien hemm aktar skambji bħal dawn wara li mar l-Eżaminatur Estern.  Il-
complainant interpreta l-evalwazzjoni li ngħata b’dan il mod: li l-eżaminatur Estern 
kien irrikonoxxa l-attitudni pożittiva fil-klassi.  Jidher li apprezza l-fatt li aktar xogħol 
tal-istudenti kien jinsab għall-wiri fil-klassi u li l-file tiegħu kien kif suppost. Dwar 
il-lezzjoni, l-Eżaminatur Estern ikkummenta dwar il-fatt li l-istudent-għalliem kien 
qiegħed jagħmel ħiltu u li kien ta importanza lill-ispjegazzjoni tal-lezzjoni. Barra 
minn hekk kien staqsa mistoqsijiet varji u talab lill-istudenti sabiex jiġġustifikaw 
it-tweġibiet tagħhom.  L-Eżaminatur Estern għamillu suġġeriment dwar il-fatt li 
jeħtieġ jinvesti aktar ħsieb dwar l-ispjegazzjoni tal-lezzjoni u li seta’ juża flashcards 
biex jispjega aħjar uħud mill-kunċetti matematiċi li t-tfal mhux faċli jifhmuhom. 
Iżda b’mod ġenerali jidher li din iż-żjara marret tajjeb u kien l-Eżaminatur Estern 
stess li qallu li f’ċertu aspetti it-tagħlim tiegħu kien tajjeb ħafna18.    

Għal darb’oħra t-TP Coordinator ikkonferma l-interpretazzjoni tiegħu dwar 
l-osservazzjonijiet li għamel l-Eżaminatur Estern u wieġbu f’dan is-sens19.
 
Dawn l-iskambji ta’ informazzjoni bejn il-complainant u t-TP Coordinator fl-ebda 
waqt ma jagħtu ħjiel li l-prestazzjoni fil-klassi ta’ dan l-istudent kienet waħda ħażina 
u li kien hemm iċ-ċans li jeħel.

16 Email datata 11 ta’ Diċembru 2014 li l-complainant bagħat lit-TP Coordinator.
17 It-tweġiba tat-TP Coordinator f’email datata 16 ta’ Diċembru 2014.
18 Email mibgħuta mill-complainant lit-TP Coordinator datata 16 ta’ Diċembru 2014.
19 It-tweġiba tat-TP Coordinator mibgħuta lill-complainant fis-16 ta’ Diċembru 2014. 
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F’dan il-każ ir-rwol tal-Eżaminatur Estern li żar lill-complainant fil-klassi fejn kien 
qiegħed jgħallem m’huwiex daqstant ċar.  Jidher li hu osservah waqt li kien qiegħed 
jagħti lezzjoni u ikkummentalu fuq il-prestazzjoni tiegħu u dan it-tagħrif għaddieh 
ukoll lill-Koordinatur tat-TP.  Madanakollu, ma jidhirx li għamel evalwazzjoni 
bil-miktub ta’ dan u lanqas ma kien preżenti fil-laqgħa li saret mill-Bord tal-
Eżaminaturi biex jiddeċiedu dwar jekk il-complainant kellux jeħel jew le.  Id-Dekan 
permezz tal-Pro-Rettur għall-Istudenti u l-Affarijiet Istituzzjonali, spjega dan il-fatt 
billi qal li hija l-prassi tal-Fakultà tal-Edukazzjoni li l-eżaminatur estern ma jħejji 
ebda rapport fuq l-istudenti li jkun osserva hu.  Ftit snin qabel il-Fakultà kienet 
ħadet din id-deċiżjoni għal diversi raġunijiet fosthom li: 
a)  l-eżaminatur estern ma jżurx lill-istudenti kollha; 
b)  il-fatt li l-istudenti jkunu infurmati minn qabel bid-data u l-ħin ta’ meta jkun 

sejjer l-eżaminatur estern jagħti lill-istudenti ċ-ċans li jippreparaw irwieħhom 
sewwa u jippjanaw tajjeb għal-lezzjoni jew attività; u 

ċ)  il-Fakultà ma tixtieqx li ssib ruħha f’sitwazzjoni fejn ir-rapport jew l-opinjoni tal-
eżaminatur estern, jiddetermina r-riżultat finali. Barra minn hekk, l-eżaminatur 
estern jara lill-istudent ikkonċernat f’okkażjoni waħda meta dan ikun ippreparat 
għal din iż-żjara, filwaqt li l-eżaminaturi lokali jkunu segwew lill-istudenti minn 
tal-anqas erba’ okkażjonijiet matul dan il-perjodu u għaldaqstant ikunu jistgħu 
jikkonkludu jekk dak li ikkummenta dwaru l-eżaminatur estern kienx tipiku u 
setax jiġi sostanzjat.  Dan il-fattur kien importanti, speċjalment meta wieħed 
qed jittratta ma’ studenti fl-aħħar sena tal-kors u fejn id-deċiżjoni aħħarija tkun 
dwar jekk dawn l-għalliema kwalifikati ġodda għandhomx il-ħiliet meħtieġa 
biex joffru esperjenzi ta’ tagħlim ta’ kwalità bl-inqas superviżjoni possibbli20.

Waqt laqgħa li kellna d-Dekan li kien wasal biex jispiċċa spjega ukoll li l-Bord tal-
Fakultà tal-Edukazzjoni kien iddeċieda li r-rapporti tal-Eżaminaturi Esterni ma 
jingħatawx lill-istudenti. Iżda fl-opinjoni tiegħi dan l-argument ma jreġġix għal 
dawn ir-raġunijiet:
i. L-eżaminaturi kollha tat-TP josservaw biss numru ta’ studenti, ebda wieħed 

minnhom ma jżur u jassessja l-istudenti kollha, madanakollu hu mistenni 
li jagħmlu rapport bil-miktub dwar kull żjara li jagħmlu. Barra minn hekk, 
l-opinjoni tat-tielet eżaminatur li jżur darba waħda biss student  partikolari 

20 Ittra indirizzata lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni datata 17 ta’ April 2015 mingħand il-Pro-
Rettur għall-Istudenti u Affarijiet Istituzzjonali.
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huwa mitlub li jagħmel rapport bil-miktub. Għalhekk l-Eżaminatur Estern 
m’għandux ikun eżenti milli jirrapporta dak li jkun osserva waqt iż-żjara tiegħu. 

ii. L-Artikolu 20(2)(c) tar-Regolamenti dwar l-assessment tal-Università 
jistabbilixxi l-funzjoni li għandhom l-eżaminaturi esterni fit-teħid tad-
deċiżjonijiet meħuda mill-Bordijiet tal-Eżamijiet.  Dan l-artikolu jistabbilixxi li:

“(c) [External Examiners] moderate the results and/or recommend changes 
to unpublished marks of all compulsory final year Study-Units assessed 
at the end of the last semester, including the dissertation study-unit 
when one is required, provided that when the number of students 
is too large or in postgraduate programmes, it shall be sufficient for 
the External Examiner to moderate the Examination by seeing a 
reasonable sample of the assessed work, including assignments and/
or examination scripts from the top, the middle and the bottom of the 
ability range and including work of borderline students.”  21

iii. L-Eżaminaturi Esterni huma edukaturi ta’ esperjenza u fl-evalwazzjonijiet 
tagħhom jieħdu konjizzjoni tal-fatt li l-istudenti-għalliema jkunu avżati minn 
qabel biż-żjara tagħhom u għaldaqstant ikunu ħejjew ruħhom tajjeb għal 
dak il-waqt. Barra minn hekk, il-membri tal-Bord tal-Eżamijiet għandhom 
jassiguraw li l-kummenti u l-assessments tal-Eżaminaturi Esterni ma jegħlbux 
dawk magħmula mill-Eżaminaturi Lokali.

iv. L-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Edukazzjoni ġibdu 
l-attenzjoni tal-Università diversi drabi li bħala istituzzjoni kellha d-dmir li 
tagħti t-tagħrif u l-informazzjoni kollha disponibbli meħtieġa lill-istudenti, 
speċjalment meta dawn ikunu deċiżjonijet li ser iħallu impatt dirett fuq il-
ħajja u l-karrieri tagħhom. Għaldaqstant f’ġieħ it-trasparenza u l-kontabilità 
l-complainant (kif ukoll l-istudenti l-oħra kollha)  għandhom jingħataw il-
kummenti bil-miktub tal-Eżaminaturi Esterni bħalma jingħataw dawk tal-
Eżaminaturi Lokali. 

Fil-laqgħa li kellna l-Koordinatur tat-TP spjega li ma kienx sar rapport bil-miktub 
minn dan l-Eżaminatur Estern partikolari u li dan tal-aħħar kien ippreżenta 
l-kummenti u l-evalwazzjonijiet tiegħu b’mod verbali minn fuq noti li għamel hu 
stess fil-klassi waqt li kien qiegħed josserva lill-istudent-għalliem (il-complainant). 

21 University of Malta Assessment Regulations, 2009, Article 20 (2) (c).
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La darba m’hemmx dubju li l-azzjonijiet tal-Eżaminatur Estern saru in bona fide, 
il-Fakultà tista’ titlob li jsir rapport formali fuq dawk in- Notamenti. Irid jingħad 
li l-policy tal-Fakultà li r-rapporti tal-Eżaminaturi Lokali u dawk tal-Eżaminaturi 
Esterni jingħataw l-istess importanza hija ġusta u għandha tinżamm.  Dan għaliex 
f’każ fejn ikun hemm nuqqas ta’ qbil l-opinjoni tal-Eżaminatur Estern m’għandhiex 
tegħleb il-veduti tal-Eżaminaturi Lokali.

Jidher li hemm ukoll nuqqas ieħor fil-proċedura tal-assessment tat-TP li jeħtieġ li 
tingħata l-attenzjoni meħtieġa mill-Fakultà. It-Teaching Practice huwa wieħed mill-
ftit eżamijiet tal-Università fejn l-istudenti m’għandhomx id-dritt li jappellaw jew 
li jerġa’ isir assessment jew l-opportunità ta’ ‘revision of paper’.  Il-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni kien diġà ġibed l-attenzjoni tal-Università dwar dan in-nuqqas 
f’Opinjonijiet Finali preċedenti, u jidher li l-Fakultà tal-Edukazzjoni m’implimentatx 
ir-rakkomandazzjoni tiegħu li jitwaqqaf Bord tal-Appelli dwar it-TP.  Jekk il-Fakultà’ 
tal-Edukazzjoni tħoss li hemm raġunijiet validi għaliex dan il-Bord m’għandux 
jitwaqqaf dan l-Uffiċċju għandu jiġi mgħarraf bihom.  Madanakollu jekk il-Fakultà 
m’għandhiex raġunijiet li jiġġustifikaw tali nuqqas, din qed tmur kontra l-policy 
tal-Università li tagħti l-fakultà li jkun hemm forma ta’ appell jew opportunità ta’ 
‘revision of paper’ lill-istudenti li jeħlu mill-eżamijiet bil-mitkub, orali jew prattiċi.

Konklużjoni
Ir-rwol tiegħi bħala Kummissarju għall-Edukazzjoni m’huwiex li niddeċiedi jekk il-
complainant ħaqqux jgħaddi jew jeħel mit-teaching practice.  Jiena nħalli dan il-
kompitu f’idejn l-organu tal-Università li huwa mwaqqaf proprju għal dan il-għan.  
F’dan il-każ, il-Bord tat-Teaching Practice li huwa nominat mill-Bord tal-Fakultà tal-
Edukazzjoni u appuntat mis-Senat tal-Università, huwa responsabbli li jaqdi din il-
funzjoni. Barra minn hekk, jiena ġeneralment ma nindaħalx f’deċiżjonijiet meħuda 
minn organi mwaqqfa istituzzjonalment, bħal ma huma l-bordijiet tal-eżamijiet.  
Dan sakemm ma jirriżultalix li jkun hemm nuqqas fil-mod kif jiġu evalwati kriterji 
oġġettivi, jew hemm irregolaritajiet u diskrepanzi lampanti, jew diskriminazzjoni 
improprja.  Ir-responsabbiltajiet tiegħi huma iffokati li nassigura li d-deċiżjonijiet 
meħuda minn dawn il-bordijiet ikunu ikkunsidraw l-elementi kollha relevanti għall-
każ u li  dan ikun twettaq permezz ta’ proċess trasparenti, ekwu u ġust.  Jien nassigura 
li l-bordijiet ikunu eżerċitaw l-funzjoni tagħhom skont proċeduri stabbiliti, u dawn 
ġew segwiti b’mod li ma tinħoloq ebda diskriminazzjoni improprja.  Jien m’hiniex 
avukat tad-difiża għall-complainant jew prosekutur għall-istituzzjoni li dwarha sar 
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l-ilment.  Jiena nagħmel l-almu tiegħi li naġixxi ta’ medjatur onest u newtrali u li 
nsib l-aħjar soluzzjoni ġusta għall-partijiet kollha.

Mill-istħarriġ ta’ dan il-każ kollox jindika li l-complainant ġie trattat b’rispett u ma 
kienx hemm diskriminazzjoni kontrih.  Dan ħareġ kemm mid-dokumentazzjoni 
bil-miktub kif ukoll mill-iskambji bil-fomm li kien hemm bejni u bejn il-
complainant, kif ukoll mad-Dekan tal-Fakultà ta’ dak iż-żmien, id-Dekan li hemm 
bħalissa, il-Koordinatur tat-TP flimkien mat-tutors u l-eżaminaturi ikkonċernati.  
Fil-fatt ħareġ ċar li t-tutors u l-eżaminaturi għamlu l-almu tagħhom sabiex jgħinu 
u jiggwidaw lill-complainant sabiex ikollu suċċess fit-TP tiegħu.  Fil-fatt huwa ċar 
ukoll li l-eżaminaturi ma kellhom ebda intenzjoni ħażina anzi l-għan tagħhom kien 
nobbli għaliex f’moħħhom kellhom il-ġid u l-edukazzjoni xierqa għall-istudenti 
li l-complainant kien ser jgħallem fil-futur qarib.  Fl-opinjoni tiegħi hija proprju 
l-proċedura li wasslet għal grad finali ta’ Fail li jiena nħoss li m’hijiex tagħti r-riżultati 
mixtieqa.

Iż-żewġ eżaminaturi regolari ma kienux ċerti jekk il-complainant kellux jgħaddi 
jew jeħel u għalhekk talbu li jkun hemm opinjoni tat-tielet eżaminatur. Il-
kummenti u l-evalwazzjonijiet tat-tielet eżaminatur kienu simili għal dawk taż-
żewġ eżaminaturi regolari.   Min-naħa tiegħu għamel rimarki pożittivi u negattivi 
iżda aktar kellu minn dawk tal-ewwel milli mit-tieni.  Il-ħames dokumenti ta’ 
assessments tal-complaniant ma jagħtu ebda ħjiel li dan l-istudent-għalliem kien 
sejjer ħażin u kien fil-periklu jeħel.  Li kieku, kif qal l-Eżaminatur B, li matul iż-
żewġ okkażjonijiet li hu żar lill-complainant waqt li kien qiegħed jgħallem deherlu 
li t-tfal ma kienu tgħallmu xejn ġdid waqt dawn il-lezzjonijiet imsemmija, dan il-
livell baxx kellu jkun rifless fid-dokumenti tal-assessment u b’hekk il-complainant 
kien jintebaħ bil-gravità tas-sitwazzjoni.  Li kieku kien hemm indikazzjonijiet ċari 
u forsi anke ġie imwiddeb, il-fatt li student ma jagħtix widen ta’ dan, kien ikun 
qiegħed jagħmlu a skapitu tiegħu stess.  Madanakollu, l-ebda assessment tat-tlett 
eżaminaturi lokali ma wrew li kien jinsab f’qagħda daqshekk kritika li jista’ jindika li 
bħala student-għalliem ma kienx ser jirnexxielu jikseb grad tajjeb anzi li saħansitra 
kien ser jeħel. Jekk xejn, kien hemm aktar indikazzjonijiet li juru li kien sejjer tajjeb 
u li l-kummenti dwaru kienu pożittivi aktar milli negattivi. Barra minn hekk, il-fatt 
li l-evalwazzjoni tal-Eżaminatur Estern ma hija rekordjata imkien u qatt ma ġiet 
mogħtija lill-complainant huwa nuqqas serju fil-proċedura ta’ dan l-assessment. 
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Kif diġà stqarrejt qabel, l-ewwel talba tal-complainant li l-Fakultà tal-Edukazzjoni 
trattatu ħażin meta ebda eżaminatur ma kien mar josservah fl-aħħar ġimgħa tat-
TP m’hijiex sostnuta. Lanqas ma nsostni t-tieni talba li t-tutor/eżaminatur B kien 
nieqes mill-esperjenza xierqa sabiex jaġixxi ta’ eżaminatur finali fit-TP.

Madanakollu, dwar it-tielet talba tal-complainant, inħoss li verament fl-assessments 
u l-kummenti tal-eżaminaturi m’hemm xejn li juri li l-prestazzjoni tiegħu kienet 
waħda fqira u li kien ser jeħel.  Dan meta jien stess naqbel bl-aktar mod assolut u 
għandi kull rispett lejn l-isforzi tal-istaff tal-Fakultà tal-Edukazzjoni li jieħdu ħsieb li 
jinħatru għalliema ġodda biss dawk l-istudenti li huma kompetenti u li għandhom 
il-ħiliet meħtieġa. Għaldaqstant, jiena nsostni l-ilment f’dan ir-rigward abbażi tal-
assessments bil-miktub u li minn dan il-lat l-Università trattatu b’mod inġust meta 
hu weħel mit-TP finali.

Rakkomandazzjonijiet
Nirrakkomanda li l-Fakultà tal-Edukazzjoni għandha twaqqaf Bord tal-Appelli dwar 
it-TP u terġa’ tikkunsidra l-każ tal-complainant.  Dan għandu jsir mill-aktar fis sabiex 
tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn il-complainant ikun anzjuż jekk ir-riżultat aħħari 
huwiex ‘Pass’ jew ‘Fail’, u jkollu l-opportunità li japplika għall-post ta’ għalliem 
mal-Awtoritajiet Edukattivi.  Nirrakkomanda ukoll li, bħalma diġà tennejt f’każijiet 
oħra, jinħatar bord tal-appelli permanenti sabiex jikkunsidra l-ilmenti tal-istudenti 
li jkunu weħlu. Dan il-bord ikun jista’ ipoġġi l-proċedura li tintuża fl-assessment 
tat-TP fuq l-istess binarji tal-policies adottati mill-Fakultà u mill-Università dwar 
ir-‘revision of paper’.

Nirrakkomanda ukoll bħalma sar f’ilmenti oħra dwar it-TP li l-Eżaminaturi jkunu 
aktar ċari meta jagħtu l-marki tagħhom dwar il-ħiliet tal-istudenti u jevitaw li 
jkunu ambigwi fil-kummenti tagħhom.  Jekk l-Eżaminaturi iħossu li l-kompetenza 
tal-istudenti bħala għalliema m’hijiex sodisfaċenti u li l-prestazzjoni tagħhom ma 
jilħqux l-istandards meħtieġa, fl-assessments u fil-kummenti tagħhom għandhom 
jirriflettu b’mod ċar dawn il-fatti.  B’mod partikolari, fl-aħħar sena tat-TP dawn 
l-evalwazzjonijiet ikunu deċiżivi għar-riżultat tal-istudenti.  B’mod dirett u 
mingħajr tlaqliq, l-Eżaminaturi għandhom jinformaw lil dawk l-istudenti li l-ħiliet 
ta’ struzzjoni tagħhom huma batuti u li konsegwentement kien hemm probabbiltà 
qawwija li jistgħu jeħlu.  Tali aġir huwa ekwu għall-istudenti ikkonċernati u b’hekk 
il-Fakultà u l-eżaminaturi jevitaw kemm jista’ ikun li jkun hemm nuqqas ta’ qbil.
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Finalment, inħeġġeġ li l-Fakultà tal-Edukazzjoni terġa’ tikkunsidra l-funzjoni tal-
Eżaminaturi Esterni tat-TP skont il-policy tal-Università.  Ladarba l-Eżaminaturi 
Esterni josservaw u jassessjaw l-istudenti, dawn għandhom ikunu fid-dmir li 
jippreżentaw rapport bil-miktub dwar l-evalwazzjonijiet tagħhom lill-Bord tal-
Eżamijiet u dan jiġi diskuss flimkien ma’ dawk tal-eżaminaturi l-oħra. Ir-rapporti 
tal-Eżaminaturi Esterni għandhom ikunu disponibbli ukoll lill-istudenti bħalma 
huma dawk tal-Eżaminaturi lokali.

L-Eżitu
Il-Fakultà tal-Edukazzjoni qablet mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju għall-
Edukazzjoni u ħatret Bord tal-Appell apposta sabiex jara dan il-każ.  Dan il-Bord 
ikkonferma l-grad li kien ingħata qabel, jiġifieri dak ta’ ‘Fail’.  L-istudent irrepeta 
l-aħħar Teaching Practice, u rnexxielu jtemm din il-prattika bħala student-għalliem 
b’suċċess u illum jinsab impjegat bħala għalliem regolari.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0006
Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST)

Promozzjoni miċħuda

Membru akkademiku tal-istaff fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija, 
l-MCAST ilmenta li l-Kulleġġ b’mod inġust ċaħad it-talba tiegħu22 li jiġi promoss 
minn grad ta’ Assistant Lecturer għal Lecturer.

L-ilment
Il-Union tal-Għalliema (MUT) ressqet ilment kontra l-MCAST lill-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni għan-nom ta’ membru tagħha li huwa akkademiku.  Il-
complainant sostna li l-MCAST kien inġustament ċaħad it-talba tiegħu li jkun 
promoss jew li javvanza minn grad ta’ Assistant Lecturer għal dak ta’ Lecturer 
anke jekk kellu r-rekwiżiti neċessarji għal din il-promozzjoni f’kariga ogħla.  Il-
complainant afferma ukoll illi l-MCAST kien aġixxa b’mod diskriminatorju fil-
konfront tiegħu meta ta din il-promozzjoni fil-livell ta’ Lecturer lill-membri oħra 
tal-istaff li kellhom anqas kwalifiki minnu.

Il-fatti
Il-complainant daħal jaħdem l-MCAST fl-2009 bħala Assistant Lecturer fl-Istitut tal-
Agribusiness.  Fis-27 ta’ Novembru 2014 applika għall-promozzjoni minn Assistant 
Lecturer għal Lecturer.  Madanakollu, il-Kulleġġ ċaħad it-talba tiegħu għar-raġuni 
li l-kwalifiki akkademiċi tiegħu ma kienux skont dawk stipulati fil-Ftehim Kollettiv 
tal-20 ta’ Settembru 2012 kif maqbul bejn l-MCAST u l-Union tal-Għalliema.

22 Biex jiġi evitat li jintużaw il-pronomi għall-femminili u maskili (bħal per eżempju tiegħu/
tagħha) l-persuna li ressqet l-ilment ser jitqies li kien raġel anke jekk m’huwiex il-każ.
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L-argument li ġab il-Kulleġġ kien li l-complainant ma kellux fil-pussess tiegħu degree 
relevanti.  Fis-26 ta’ Marzu 2015 il-Prinċipal tal-Kulleġġ wieġeb lill-complainant li 
hu ma kellux il-kwalifiki minimi meħtieġa kif hemm stipulat fil-Ftehim Kollettiv ta’ 
bejn l-MCAST u l-MUT sabiex ikun jista’ jitla’ fil-grad ta’ lecturer skont il-paragrafu 
18.6 tal-imsemmi ftehim.  

Fil-fatt il-complainant la għandu first degree u lanqas degree ta’ Masters relevanti u 
għaldaqstant ma jaqax fil-parametri msemmija fil-paragrafu 18.6.1. Mandanakollu, 
l-MCAST tirrikonoxxi l-fatt li l-complainant jinsab f’sitwazzjoni sfortunata fejn 
qiegħed jitħalla barra għaliex ma jaqax fil-parametri stipulati fil-Ftehim Kollettiv, 
u għaldaqstant l-MCAST ippruvat issib mezz kif tista’ issolvi din il-qagħda.  Iżda 
f’dan l-aspett il-Ftehim Kollettiv ma tantx iħalli lok għal interpretazzjoni differenti. 
L-MCAST issuġġeriet lill-complainant sabiex jara jekk jistax itejjeb id-diploma 
tiegħu fl-animal production li hija ta’ livell 7 u jeħtieġ  60 credits biex tiġi fil-livell 
ta’ Masters23.

Il-paragrafu 18.6.1 tal-Ftehim Kollettiv bit-titlu Lecturer Grade jistipula li l-kwalifiki 
minimi sabiex persuna tinħatar fil-grad ta’ Lecturer huma a) first degree relevanti 
flimkien ma’ kwalifika professjonali ta’ taħriġ bħala għalliem u mill-inqas tlett snin 
esperjenza full-time bħala lecturer fil-qasam relevanti jew fil-qasam tal-industrija 
relevanti; jew b) first degree relevanti jew Masters degree relevanti u tal-inqas tliet 
snin full-time fl-industrija relevanti u/jew esperjenza bħala lecturer fil-qasam 
relevanti; jew ċ) kwalifika relevanti fil-livell 5 tal-MQF (120 ECTS) flimkien ma’ 
kwalifika professjonali ta’ taħriġ bħala għalliem u tal-inqas sbatax-il sena full-
time fil-grad ta’ Assistant Lecturer.  Staff li jkunu avvanzaw permezz ta’ dan il-
provvediment m’humiex intitolati għal din il-ħatra.

Meta l-complainant applika kellu l-kwalifiki li ġejjin:
a. GTC (Graduate Teaching Certificate) fl-Edukazzjoni Vokazzjonali u Taħriġ 

(Vocational Education and Training (VET)) miksuba mill-MCAST f’Livell 6 tal-
Qafas Malti għall-Kwalifiki (MQF);

b. Diploma fil-Management miksuba mill-Università ta’ Malta li f’Livell 5 tal-
MQF;

23 Ittra datata 26 ta’ Marzu 2015 indirizzata lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni mingħand il-
Prinċipal tal-MCAST.
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ċ. Diploma fl-Animal Husbandry/Vocational Education and Training miksuba 
mill-Kulleġġ tal-Agrikoltura, li f’Livell 4 tal-MQF; u

d.  Diploma fl-Agrikultura miksuba mill-Università ta’ Malta f’Livell 5 tal-MQF; u
e. Diploma post graduate fl-Animal Production miksuba mill-International Centre 

for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) f’Livell 7 tal-MQF.

L-esperjenza relevanti ta’ xogħol tiegħu hija:
a. ħames snin jgħallem fl-MCAST;
b. ħmistax-il sena bħala Senior Agricultural Officer fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-

Agrikoltura għar-Riċerka u Żvilupp f’Ħal Luqa; 
ċ. snin twal ta’ esperjenza f’karigi maniġerjali mal-privat f’intrapriżi agrikoli.

Osservazzjonijiet
Jidher li f’dan l-ilment hemm tliet kwistjonijiet; li huma:
i. Jekk il-Ftehim Kollettiv għandux l-intenzjoni li jikkunsidra jinkludi l-proviso li 

normalment jagħti lok li fejn ikun hemm degree bħala rekwiżit, ikun hemm ukoll 
‘jew kwalifiki ekwivalenti’, u jekk iż-żewġ firmatarji ta’ dan il-Ftehim Kollettiv 
humiex lesti li jaċċettaw jew jaqblu dwar dan il-proviso li mhuwiex imsemmi 
jew miktub f’dan id-dokument; 

ii. Jekk il-kwalifika li għandu l-complainant tas-CIHEAM hijiex ekwivalenti għal 
first jew second degree skont ma jipprovdi l-paragrafu 18.6.1 (b) tal-ftehim; U

iii. Jekk il-complainant jikkwalifikax biex jinħatar Lecturer skont l-Artikolu 18.6.1(ċ) 
tal-Ftehim Kollettiv abbażi tal-kwalifiki li għandu jiġifieri tnejn f’Livell 5, 
waħda f’Livell 7 tal-MQF, it-taħriġ tiegħu bħala għalliem u l-għoxrin sena bħala 
għalliem u/jew esperjenza fl-industrija.

Ir-reazzjoni/L-interpretazzjoni/l-ispirtu tal-Ftehim Kollettiv
Is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għalliema wieġeb li r-risposta tiegħu għall-
ewwel mistoqsija hija żgur “IVA”. Fit-tweġiba tiegħu qal li skont l-Artikolu 18.6.1, 
il-complainant għandu jilħaq il-grad ta’ lecturer minħabba li għandu kwalifika 
akkademika li hija rikonoxxuta u hija ogħla minn first degree, għandu kwalifika 
rikonoxxuta ta’ taħriġ bħala għalliem u għandu ukoll esperjenza bħala għalliem u/
jew fl-industrija ta’ aktar minn tliet snin (u dan huwa stabbilit mill-Curriculum Vitae 
tiegħu)24.

24 Din hija silta tradotta mill-ittra datata 6 ta’ Marzu 2015 li ntbagħtet mill-MUT lil dan l-Uffiċċju.
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Il-Prinċipal tal-MCAST, madanakollu ma kellux l-istess reazzjoni, fil-fatt fl-ittra 
tiegħu kif ukoll waqt il-laqgħa li kellna dwar dan il-każ, it-tweġiba tiegħu għall-
ewwel mistoqsija hija fin-negattiv.  Il-Prinċipal jirrikonoxxi li l-complainant huwa 
persuna li jaħdem ħafna u huwa lecturer dedikat, li jgawdi minn stima kbira kemm 
min-naħa tal-istudenti kif ukoll mill-kollegi tiegħu. Madanakollu, żied jgħid li 
l-Progressions Board tal-Kulleġġ kien mexa strettament ma’ dak stipulat fil-Ftehim 
Kollettiv fejn Lecturer huwa meħtieġ li jkollu “degree”.  Għaldaqstant fl-opinjoni 
tiegħu bħala Prinċipal kien marbut b’dak il-Ftehim, li ma jagħmel l-ebda referenza 
għall-kwalifiki oħra ekwivalenti.

Wieħed jista’ jargumenta, u dan bir-raġun li, li kieku l-firmatarji riedu li kwalifiki oħra 
ekwivalenti jiġu ikkunsidrati kienu jieħdu ħsieb li dan jitniżżel fil-Ftehim. Argument 
ieħor li jista’ jinġieb huwa li l-firmatarji insistew li jinkludu l-kelma “degree” u naqsu 
milli jsemmu “jew kwalifiki oħra ekwivalenti” għaliex kienu jippreferu li l-MCAST 
lecturers ikollhom Baċellerat jew Masters tradizzjonali u jeskludu l-kwalifiki l-oħra.  
Fil-verità, is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għalliema enfasizza li l-complainant 
seta’ jitla’ għall-grad ta’ Lecturer abbażi tal-kwalifika tiegħu tas-CIHEAM li 
għalkemm fiha nfisha ma kienetx degree, l-MQF kien jikkategorizza din il-kwalifika 
f’Livell 7 u għaldaqstant hija ekwivalenti għal second degree.  Hu ressaq l-ilment 
għan-nom tal-complainant meta kien konxju li dan tal-aħħar ma kellux degree u 
argumenta li l-complainant kien qiegħed jinżamm fil-grad ta’ Assitant Lecturer biss 
minħabba l-kwistjoni ta’ kwalifika.

Il-Progressions Board stess kien ta parir lill-complainant sabiex jitlob li dik il-
kwalifika tiġi rikonoxxuta u evalwata mill-NCFHE. Dan il-fatt huwa msemmi f’email 
tal-Acting HR Director tal-MCAST fejn kien informa lill-complainat li t-talba tiegħu 
sabiex jiġi promoss għal grad ta’ Lecturer ġiet miċħuda u jżid jgħidlu li l-Bord kien 
iddiskuta fit-tul it-talba tiegħu u jissuġġerilu li jitlob lill-Kummissjoni Nazzjonali 
għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE) sabiex tevalwa u tistabbilixxi l-valur 
tal-kwalifiki tiegħu biex ikun jista’ jissodisfa l-kriterji tal-kwalifiki li hemm stipulati 
fil-Ftehim Kollettiv. F’din l-email il-complainant ġie mgħarraf ukoll dwar il-kriterji 
tal-kwalifiki li jinsabu mniżżla fil-paragrafu 18.6.1 u għaldaqstant kien jeħtieġ li 
jipprova li l-kwalifiki tiegħu kienu ekwivalenti għal degree25.

25 Email datata 9 ta’ Diċembru 2014 indirizzata lill-complainant mingħand l-Aġent Direttur tal-Uffiċċju 
tar-Riżorsi Umani tal-MCAST ta’ dak iż-żmien.
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Għalhekk minn dak li ssemma aktar ’l fuq jidher ċar li għalkemm fil-Ftehim 
Kollettiv hemm stipulat il-ħtieġa li l-applikant ikollu ‘degree’, il-firmatarji tal-istess 
ftehim bla dubju jaċċettaw li d-dokument għandu jinftiehem li jinkludi ukoll ‘jew 
kwalifiki ekwivalenti’.  Is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għalliema talab sabiex 
id-Diploma tas-CIHEAM tal-complainant tiġi rikonoxxuta li hija ekwivalenti għal 
dik ta’ degree  u dan jikkonferma l-ħsieb tal-Ftehim Kollettiv dwar l-ekwivalenza.  
Il-Progressions Board tal-MCAST juri ukoll li anke hu kien tal-istess fehma meta lill-
complainant tah parir li jitlob li n-NCFHE tipprovdielu ċertifikat ta’ ekwivalenza fuq 
il-kwalifika li kiseb.

L-Ekwivalenza tal-Post-Graduate Diploma  
Ladarba il-firmatarji jidher li jaċċettaw il-kunċett fejn il-‘kwalifiki ekwivalenti’ 
jistgħu jiġu ikkunsidrati, il-kwistjoni li jmiss tiġi indirizzata hija dik li semmejt 
fit-tieni mistoqsija dwar jekk il-kwalifika tas-CIHEAM tal-complainant hijiex 
ekwivalenti għal degree.

Il-Kunsill Malti għall-Kwalifiki evalwa il-Post-Graduate Diploma f’Livell 7 tal-
Qafas Malti għall-Kwalifiki.  Fl-1 ta’ Settembru 2009, l-Acting Head tal-Kunsill kiteb 
li ċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (MQRIC) 
jikkonferma li l-‘International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 
(CIHEAM)’ hija organizzazzjoni intergovernattiva li għandha 13-il pajjiż membru 
mill-Mediterran.  Is-CIHEAM hija rikonoxxuta bħala awtorità fil-qasam tagħha 
fosthom: l-agrikoltura fil-Mediterran, l-ikel u s-sostenibbiltà tal-iżvilupp rurali.  Dan 
iċ-Ċentru Internazzjonali jorganizza attivitajiet li fihom jassigura li jiġu integrati 
b’mod sħiħ l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-kooperazzjoni. Is-CIHEAM ġie mwaqqaf 
fl-1962 b’inizjattiva konġunta bejn l-OECD u l-Kunsill tal-Ewropa.  Għaldaqstant 
il-kwalifika tiegħu ġiet rikonoxxuta f’Livell 7 tal-Qafas Malti għall-Kwalifiki (MQF). 
Saħaq ukoll li tajjeb wieħed jinnota li mill-2005 permezz tal-implimentazzjoni tal-
proċess ta’ Bologna; l-istudji fil-livell ta’ Masters ġew introdotti fl-Universitajiet 
Spanjoli kollha.  Filwaqt li fl-2006 l-awtoritajiet Spanjoli irrikonoxxew uffiċjalment 
il-kwalifika tas-CIHEAM Master of Science degree mogħtija minn MAI Zaragoza26.

26 Din hija traduzzjoni tal-istqarrija ta’ evalwazzjoni tal-Kwalifika maħruġa mill-Kunsill Malti 
għall-Kwalifiki (MQC) fl-1 ta’ Settembru 2009.
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Din l-istqarrija t’hawn fuq hija ftit ambigwa. Wara li l-qarrej ingħata tagħrif dwar 
l-oriġini taċ-Ċentru Spanjol, dan ikompli billi jevalwa l-Post-Graduate Diploma li 
kiseb il-complainant mill-istess Ċentru f’Livell 7 tal-Qafas Malti għall-Kwalifiki.  
Madanakollu, fl-aħħar sentenza tal-istqarrija hemm dikjarat li tliet snin qabel, 
l-awtoritajiet edukattivi Spanjoli kienu irrikonoxxew l-ekwivalenza tad-degree 
tas-CIHEAM tal-Master of Science maħruġa minn MAI Zaragoza iżda dan ir-
rikonoxximent ma sarx fir-rigward tal-Post-Graduate Diploma.   Għalhekk b’mod ċar 
dan ifisser li kienet qed issir distinzjoni bejn il-Post-Graduate Diploma u l-Master 
of Science degree.  U wieħed allura jistaqsi: Jekk iċ-Ċentru deherlu li l-Post-Graduate 
Diploma kienet ekwivalenti għall-Masters degree, għaliex din il-kwalifika ma ħarġitx 
mill-ewwel bħala Masters? 

It-tweġiba għal din il-mistoqsija tinsab fil-linji gwida tal-Proċess ta’ Bologna dwar 
l-ewwel (Baċellerat) u t-tieni (Masters) degrees. Fir-rapport ta’ Helsinki intitolat 
Il-Konklużjonijiet u r-Rakkomandazzjonijiet tal-Konferenza li jittratta dwar ‘The 
Bologna Process Conference on Master-level Degrees’ iddikjara li kien hemm taħlita 
fit-tul li jieħdu programmi ta’ studju differenti li jwasslu għal degree ta’ Masters, iżda 
kien jidher li hemm tendenza fejn wieħed irid ikollu 300 ECTS credits biex jikseb 
Masters degree.  Fil-prattika dan ifisser li jeħtieġ ħames snin ta’ studju full-time bejn 
il-Baċellerat u l-Masters.  Ir-Raba’ u s-Seba’ Konklużjoni u r-Rakkomandazzjonijiet 
Finali tar-Rapport jgħidu hekk:

4. Programmi ta’ Baċellerat u Masters għandhom jiġu deskritti abbażi 
tal-kontenut, kwalità u t-tagħlim relevanti mal-kors, mhux biss skont 
kemm huwa twil il-programm jew karatteristiċi oħra. 

7. Għalkemm normalment programmi li jwasslu għal Masters degree 
ikollhom bejn 90 u 120 ECTS credits, l-inqas credits li jista’ ikollu kors 
li jilħaq livell ta’ Masters huwa 60 ECTS.27

Torsten Dunkel spjega aktar dawn il-prinċipji fil-paper tiegħu intitolata ‘Il-proċess 
ta’ Bologna konverġenza strutturali u diversità istituzzjonali’. Silta tradotta minn 
din il-paper tgħid hekk:

27 Il-Proċess ta’ Bologna:  Konferenza dwar id-degrees li jwasslu għal-livell ta’ Masters li saret bejn 
l-14 u l-15 ta’ Marzu 2003 ġewwa Ħelsinki, l-Finlandja. 
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Masters degree - it-tieni fażi:

Fil-prinċipju, fl-Ewropa jeżistu żewġ tipi ta’ programmi li jwasslu għal 
Masters: wieħed huwa programm qasir li fih bejn 60 u 120 ECTS credits li 
jdum bejn sena u sentejn.  Dan isegwi l-programm ta’ undergraduate li jdum 
bejn tlieta u erba’ snin b’ECTS credits ta’ bejn 180 u 240.  Programmi oħra 
huma dawk li jieħdu  ħames snin li jkunu jinkorporaw fihom Masters bi 
300 ECTS credits jew anke aktar f’uħud mill-pajjiżi. Imma ġeneralment MA 
degree tieħu sentejn b’120  ECTS credits28.

Eventwalment, l-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet Ewropej (AEU) aċċettat il-proposti 
ta’ Ħelsinki u ikkonfermat li :

Żewġ degrees bażiċi dawk li jwasslu għall-Baċellerat u Masters issa ġew 
adottati mill-pajjiżi parteċipanti kollha; xi drabi flimkien ma’ degrees 
oħra eżistenti waqt il-perjodu ta’ transizzjoni fejn dawn anke jiġu 
sostitwiti kompletament.  Bħalissa l-universitajiet Ewropej jinsabu fil-
fażi ta’ implimentazzjoni u aktar gradwati qed jiksbu dawn id-degrees.  
Normalment, degree li jwassal għal Baċellerat jeħtieġ 180-240 ECTS credits 
u programm ta’ Masters bejn 90-120 ECTS credits, b’minimu ta’ 60 ECTS 
credits f’livell ta’ Masters. B’dan il-mod hemm element ta’ flessibilità meta 
jiġu definiti t-tul tal-programmi li jwasslu għall-Baċellerat u Masters29.

Is-siltiet t’hawn fuq jispjegaw li s-CIHEAM setgħet tagħti lill-complaiant 
kwalifika ta’ Post-Graduate Diploma permezz ta’ 60 credits f’Livell 7, iżda 
mhux id-degree ta’ Masters fix-Xjenza għaliex ma kellux biżżejjed credits, 
fil-fatt kien jeħtieġ 60  credits oħra għal din il-kwalifika.  Dan fil-fatt huwa 
ukoll ikkonfermat fis-CV tiegħu fejn ma jidhirx li għandu ebda credits 
fil-livell ta’ Baċellerat jew f’Livell 6.  Għaldaqstant, f’dan ir-rigward il-
Progressions Board tal-MCAST kien korrett meta insista li sabiex il-kwalifika 
tal-complainant tilħaq il-livell ta’ degree kien jonqsu jikseb 60 credits tal-
inqas f’Livell 6 tal-Qafas Malti għall-Kwalifiki.  Fi ftit kliem il-complainant 
ma kellux degree u lanqas kwalifika ekwivalenti.

28 Torsten Dunkel, 2009: European journal of Vocational Training - No 46 - 2009/1 - ISSN 1977-0219 
Page 181.

29 L-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet Ewropej: Xogħol u Policy - Bologna, Ħarsa ġenerali lejn 
l-Elementi Prinċipali, 2014.



Każijiet fil-Qosor 2015 77

L-esperjenza tal-complainant bħala għalliem u fil-qasam industrijali

Il-complainant sostna li irrispettivament minn jekk il-kwalifika tiegħu mill-
CIHEAM kinitx ser tiġi ikkunsidrata bħala degree jew le, hu kellu biżżejjed kwalifiki 
u esperjenza kemm bħala għalliem u kemm fil-qasam industrijali, u faċilment seta’ 
jiġi promoss għall-grad ta’ Lecturer abbażi tas-Sub-Artikolu 18.6.1 (ċ) tal-Ftehim 
Kollettiv.  Hu saħaq li ħafna mill-kollegi tiegħu ġew promossi għall-grad ta’ Lecturer 
proprju għal din ir-raġuni anke bi kwalifiki anqas (jiġifieri f’Livell 5 tal-Qafas Malti 
għall-Kwalifiki).  Is-Segretarju Ġenerali tal-MUT qabel mat-talba tal-complainant 
u kiteb li l-argument tal-MCAST huwa inġust u preġudikat fil-konfront tal-
complainant u li dan qed iwassal għal sitwazzjoni fejn kollegi - sakemm kollox ikun 
indaqs (ceteris paribus) - li għandhom kwalifiki inqas minnu ser jilħqu jew laħqu 
l-grad ta’ Lecturer filwaqt li hu qed jibqa’ staġnat fil-grad ta’ Assistant Lecturer fuq 
nomenklatura ta’ kwalifika.

Il-complainant ipprefera li ma jsemmix l-ismijiet tal-kollegi biex jissostanzja 
l-argument tiegħu.  Madanakollu, meta wieħed jaqra bir-reqqa dak li jgħid il-Ftehim 
Kollettiv jidher ċar li l-mod kif inhu miktub qiegħed jostakola lill-complainant 
milli javvanza.  Din il-persuna kellha 120 credits f’Livell 5 jew ogħla, kwalifika fit-
taħriġ bħala għalliem u total ta’ 20 sena esperjenza relevanti bħala għalliem u/
jew esperjenza fl-industrija.  Madanakollu, għall-kuntrarju ta’ dak stipulat fis-
subartikoli 18.6.1 (a) u (b), subartikolu (ċ) jitlob li l-applikant jeħtieġ tal-inqas 17-il 
sena esperjenza bħala full-time fil-grad ta’ Assistant Lecturer.  Għaldaqstant, għandu 
jiġi innutat li hemm diskrepanza kbira bejn l-esperjenza meħtieġa bħala Lecturer, 
apparti t-tul ta’ żmien esaġerat li huwa mitlub, għal dak li jeħtieġ min għandu 
degree fejn dawn qed jintalab li jkollhom tliet snin full time lecturing relevanti u/
jew esperjenza industrijali relevanti30.  Il-complainant għandu total ta’ għoxrin 
sena lecturing relevanti u/jew esperjenza industrijali iżda ħames snin biss bħala 
Assistant Lecturer. Għalhekk skont is-subartikolu 18.6.1 (ċ) tal-Ftehim Kollettiv 
il-complainant ma kienx eliġibbli għall-promozzjoni. Dwar dan il-punt kemm il-
Prinċipal tal-MCAST kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għalliema kienu 
tal-istess fehma li s-sitwazzjoni tal-complainant kienet waħda sfortunata għaliex 
hu ma kienx jaqa’ fil-parametri stipulati fil-Ftehim Kollettiv u dan kien qiegħed 
jippreġudikah milli javvanza fil-karriera tiegħu.

30 Sub-artikolu 18.6.1 (a) u (b) tal-Ftehim Kollettiv imsemmija fil-paragrafu 3.
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Jekk iż-żewġ naħat ta’ dan il-Ftehim Kollettiv huma tal-istess opinjoni li dak mitlub 
fl-Artikolu 18.6.1 huwa inġust u li qed ikun ta’ ħsara għall-complainant (u forsi għall-
membri oħra tal-istaff tal-MCAST), hija l-Union (li għandha għall-qalbha l-ġid tal-
membri tagħha) li għandha tieħu ħsieb li din is-sitwazzjoni tinbidel flimkien mal-
MCAST (li għandu l-għan li jkun mudell għal dawk li jimpjegaw) u bejniethom jaslu 
fi qbil li din il-kwistjoni tissolva billi jsiru l-emendi meħtieġa fil-Ftehim Kollettiv.

Konklużjoni
Bħala Kummissarju għall-Edukazzjoni m’hijiex il-funzjoni tiegħi li niddeċiedi 
fuq kwistjonijiet akkademiċi, bħal fil-każ tal-complainant jekk il-kwalifika tiegħu 
għandiex tiġi rikonoxxuta bħala degree jew le.  Jien nħalli li dawn id-deċiżjonijiet 
jittieħdu mill-awtoritajiet li huwa stabbiliti proprju għal dan il-għan.  F’dan il-każ 
dan il-kompitu jaqa’ taħt il-Kunsill Malti għall-Kwalifiki fi ħdan il-Kummissjoni 
Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla.  Barra minn hekk, jiena 
normalment qatt ma nindaħal f’deċiżjonijiet meħuda minn istituzzjoni stabbilita 
bħalma huwa l-Progressions Board tal-MCAST sakemm ma nsibx li l-evalwazzjonijiet 
tal-kriterji oġġettivi jkunu żbaljati, hemm irregolaritajiet u diskrepanzi sfaċċati jew 
diskriminazzjoni.   Il-funzjoni tiegħi hija li nassigura li d-deċiżjonijiet li jittieħdu 
minn dawn il-Bordijiet ikunu twettqu permezz ta’ proċess fejn l-elementi kollha 
relevanti mal-każ jiġu ikkunsidrati u dan il-proċess ikun wieħed trasparenti, ġust u 
ekwu.  Nassigura ukoll li dawn il-Bordijiet ikunu wettqu l-funzjoni tagħhom skont il-
proċeduri stabbiliti u li dawn ikunu ġew segwiti b’mod li ma jkunux improprjament 
diskriminatorji.  Jiena la naġixxi bħala l-avukat tal-complainant u lanqas bħala 
prosekutur tal-istituzzjoni konċernata.  Nagħmel ħilti sabiex nipprova insib jew 
nilħaq bilanċ onest u newtrali u nasal għal soluzzjoni li hija ġusta għall-partijiet 
kollha konċernati.

Matul din l-investigazzjoni, ħareġ ċar li l-proċessi li ntużaw mill-Progressions’ Board 
li wasslu biex tittieħed id-deċiżjoni meħtieġa kienu skont ir-regoli u regolamenti 
tal-MCAST u skont il-Ftehim Kollettiv bejn l-MCAST u l-MUT, u dawn saru b’mod 
miftuħ u trasparenti.  Il-Bord kien konxju tal-fatt li l-complainant kellu 60 credits 
f’Livell 7 tal-Kunsill Malti għall-Kwalifiki u skont il-Ftehim Kollettiv kien jonqsu 60 
credits oħra u għaldaqstant ma setax jitqies li kellu l-kwalifiki meħtieġa.  F’dan ir-
rigward jien tal-fehma li d-deċiżjoni tal-Progressions’ Board kienet waħda korretta 
u l-allegazzjoni tal-complainant li kien ġie trattat b’mod inġust m’hijiex sostnuta. 
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Madanakollu, nħoss li l-Artikolu 18.6.1 (ċ) fejn l-applikant meħtieġ li jkollu 17-il sena 
esperjenza bħala lecturer ma taqbilx u saħansitra nasal ngħid tistona mal-Artikoli 
18.6.1 (a) u (b) fejn r-rekwiżit huwa dak ta’ tliet snin bħala Lecturer u/jew esperjenza 
industrijali.  Għaldaqstant dan l-aspett tal-ilment huwa ġustifikat.

Il-complanaint ma ġab ebda prova li tissostanzja l-allegazzjoni tiegħu li l-MCAST 
iddiskrimina kontrih meta kollegi tiegħu li kellhom kwalifiki akkademiċi anqas 
minnu ġew promossi għall-grad ta’ Lecturer.

Għaldaqstant, l-Opinjoni Finali tiegħi hija li dan l-ilment huwa ġustifikat parzjalment.

Rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ma jindaħalx jew jintervjeni fi Ftehim Kollettiv.  
Madanakollu minħabba li f’dan il-każ, l-MCAST u l-MUT it-tnejn kienu qed 
jikkunsidraw li uħud mill-aspetti tal-Artikolu 18.6.1 tal-Ftehim Kollettiv iffirmat bejn 
iż-żewġ partijiet kien qed ikollu konsegwenzi inġusti fuq il-karriera tal-complainant, 
nirrakkomanda li:

(a) l-MCAST u l-MUT jikkunsidraw li jemendaw dan l-Artiklu u jeliminaw 
minnu kull forma ta’ inġustizzja u diskriminazzjoni li tista’ tkun qed 
toħloq lill-complainant u lill-membri oħra tal-istaff;

(b) ladarba l-Artikolu jiġi emendat, il-Progressions’ Board għandu 
jikkunsidra t-talba tal-complainant li jilħaq Lecturer; u

(ċ) l-complainant għandu jieħu l-parir li tah il-Prinċipal tal-MCAST u 
jkompli bl-istudji tiegħu sabiex il-kwalifika mis-CIHEAM tkun tista’ 
tilħaq il-grad ta’ degree u b’hekk ikun eliġibbli għall-promozzjonijiet 
ogħla.

Eżitu
Kemm l-MCAST kif ukoll il-Union tal-Għalliema aċċettaw ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissarju għall-Edukazzjoni li l-każ tal-complainant kellu jerġa’ jiġi ikkunsidrat 
fid-dawl ta’ dak li ħareġ mill-investigazzjoni.  Wara negozjati fit-tul bejn l-istituzzjoni 
u l-union biex jiġi stabbilit kif kienu ser jieħdu konjizzjoni ta’ dan il-każ u l-impatt 
li dan kien ser iħalli fuq il-Ftehim Kollettiv, iż-żewġ naħat qablu li t-talba tal-
complainant għall-promozzjoni kellha tiġi aċċettata.  Fil-fatt illum il-complainant 
jinsab jagħti s-servizzi tiegħu fil-grad ta’ Lecturer.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0025
Fakulta tal-Edukazzjoni – Università ta’ Malta

Student jallega li kien 
ħaqqu marki għola 
fil-prattika tat-tagħlim

L-ilment
Student ressaq ilment kontra l-Università ta’ Malta u allega li l-Fakultà tal-
Edukazzjoni kienet trattatu31 b’mod inġust meta l-Bord li jeżamina l-istudenti waqt 
il-prattika ta’ għalliema (Teaching Practice (TP)) iddeċieda li l-mod kif wettaq il-
prattika waqt li kien qed jgħallem ma kinitx tilħaq l-aspettattivi tad-dipartiment u 
għaldaqstant weħel u ingħata l-grad ta’ ‘Fail’.

Hu sostna li t-tutors li eżaminaw il-prestazzjoni tiegħu waqt li kien qiegħed jgħallem 
bħala student-għalliem (TP), taw importanza lin-nuqqasijiet tiegħu u naqsu milli 
jaraw aspetti pożittivi bħal ma huma kemm ħadem bis-sħiħ u kemm għamel l-almu 
tiegħu biex jagħti l-aħjar riżultat. 

Il-fatti 
F’Ottubru 2014 il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) daħal għall-kors post-
graduate fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fejn is-suġġett li kien ser jispeċjalizza fih kien 
l-Ingliż. Hu kiseb riżultati tajbin fl-oqsma teoretiċi tal-kors iżda ma marx daqshekk 
tajjeb fil-parti fejn tidħol il-prattika.

Fit-18 ta’ Frar 2015 l-istudent beda t-tieni prattika (TP) bħala student-għalliem  
tiegħu u temm din il-fażi fis-27 ta’ Marzu 2015 fejn kien qiegħed jgħallem l-Ingliż 
lill-istudenti tal-Form 1 fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi.  Żewġ persuni li huma tutors u 
assessuri regolari u lokali osservaw lill-istudent waqt il-prattika tiegħu ta’ għalliem 
f’erba’ okkażjonijiet differenti.  It-tielet eżaminatur lokali għamillu żjara sabiex tkun 

31 Biex jiġi evitat li jintużaw il-pronomi għall-femminili u maskili (bħal per eżempju tiegħu/
tagħha) il-persuna li ressqet l-ilment ser jitqies li kien raġel anke jekk m’huwiex il-każ.
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tista’ tingħata evalwazzjoni ulterjuri u jkun hemm it-tielet opinjoni dwar il-prattika 
tiegħu.  Filwaqt li Eżaminatur Estern osserva l-prestazzjoni tiegħu f’okkażjoni 
waħda biss. Mill-ħames evalwazzjonijiet tal-eżaminaturi lokali, tlieta tawh marka 
ta’ ‘marginal pass’ u tnejn bħala ‘mhux sodisfaċenti’. Sfortunatament l-assessment 
tal-Eżaminatur Estern ma kienx disponibbli.

Il-Bord li jeżamina lill-istudenti waqt il-prattika tagħhom ta’ għalliema ikkunsidra 
l-kummenti u l-evalwazzjonijiet li saru mill-eżaminaturi lokali u ikkonkluda li ma 
kienx ħaqqu li jgħaddi għaliex ma rnexxielux jilħaq l-aspettattivi mistennija bħala 
għalliem.  Id-Dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni spjega dan il-fatt lill-istudent u 
qallu li hu  kien qiegħed jikkonferma li l-proċess tal-eżami kien ġie konkluż b’mod 
korrett u li matul il-prattika bħala student-għalliem kien ingħata s-sapport meħtieġ. 
Qallu ukoll li hemm biżżejjed provi li juru li fir-rapporti li jsiru waqt li l-istudent ikun 
qed jiġi evalwat waqt il-prattika tiegħu ta’ għalliem, l-eżaminaturi ntebħu b’numru 
ta’ nuqqasijiet u li kieku l-istudent ħa ħsieb li jsegwi dak li l-eżaminaturi ġibdulu 
l-attenzjoni għalih kien ikun jista’ jikseb riżultat sodisfaċenti32.

Id-Dekan żied jgħidlu ukoll illi xtaq jassigurah li kontra dak li tenna hu fl-ittra 
tiegħu, il-proċeduri kollha kienu tmexxew bl-aktar mod ekwu u li dawk li jħarrġu 
l-għalliema kellhom reputazzjoni għolja u kienu jgawdu rispett kemm lokalment 
kif ukoll internazzjonalment.  Żgurah ukoll li qatt ma kien hemm ebda tentattiv li xi 
wieħed minn dawn l-eżaminaturi jinfluwenza l-ġudizzju tal-ieħor u li għaldaqstant 
kien qed jitolbu jirtira l-istqarrija u l-akkużi li għamel fl-ittra tiegħu33.

Id-Dekan informa ukoll lill-complainant li wara li kien investiga din il-kwistjoni, 
kien wasal għall-konklużjoni li l-grad ta’ Fail kien korrett u r-riżultat kellu jibqa’ kif 
inhu.

Osservazzjonijiet
Fil-passat għamilt diversi osservazzjonijiet dwar kemm hija kumplessa l-fażi li 
fiha l-istudenti jkunu qed jiġu evalwati matul il-prattika34 tagħhom ta’ għalliema, 
u m’hiniex ser nirrepetihom f’dawn ir-rapport.  Jiena nista’ nikkonferma li l-marki 

32 Ittra datata 11 ta’ Ġunju 2015 mid-Dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni lill-complainant.
33 Ibid.
34 Dawn l-osservazzjonijiet intbagħtu ukoll lill-complainant meta ġew mehmuża flimkien mar-

rapport.
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li ngħataw lill-complainant qabel preċiżament mal-kummenti li saru dwaru.  Fil-
fatt nixtieq ukoll nagħmel din l-osservazzjoni li meta f’żewġ okkażjonijiet speċifiċi  
l-istudent ingħata assessment ta’ ‘marginal pass’ mit-tutors, jiena nħoss li kienu 
kemxejn ġenerużi meta dan l-assessment jitqabbel mal-kummenti negattivi li 
huma għamlu dwaru.  F’dan il-każ, l-istudent kien avżat minn qabel, kemm waqt li 
kien qed jiġi evalwat u anke fil-kummenti li jekk ma kienx ser itejjeb il-prestazzjoni 
tiegħu kien hemm probabilità li jista’ jeħel mit-TP.  Il-complainant argumenta li hu 
deċiż li jieħu l-professjoni ta’ għalliem u kien qed jagħmel minn kollox biex jilħaq 
l-aspettattivi meħtieġa.  Anke jekk dan huwa minnu, fl-opinjoni tal-eżaminaturi 
l-almu tiegħu m’huwiex biżżejjed u jien m’għandi ebda intenzjoni li niddubita mill-
ġudizzju tagħhom.

Matul il-laqgħa li kellna l-complainant għamel aċċenn għall-fatt li hu kien tal-
opinjoni li l-assessment negattiv li kellu seta’ kien minħabba li kien Għawdxi u/jew 
għaliex kien jiġi minn politiku prominenti Għawdxi.  Madanakollu fl-investigazzjoni 
tiegħi ma sibt ebda ħjiel li dawn iż-żewġ raġunijiet b’xi mod setgħu influwenzaw 
l-opinjoni tal-eżaminaturi jew l-assessments tagħhom.  Għaldaqstant, dan l-aspett 
tal-ilment mhux sostnut.  Barra minn hekk, fl-istħarriġ ta’ dan il-każ ma nstabet 
ebda prova dwar il-fatt li l-complainant talab parir jew assistenza mingħand it-
tutors tiegħu u dawn naqsu li jipprovdulu din l-għajnuna kif stqarr l-istudent fl-
email tiegħu tal-21 ta’ Awwissu 2015.

Il-complainant argumenta li t-tliet ‘Marginal Passes’ li kiseb kienu aħjar miż-żewġ 
assessments li iddikjaraw li x-xogħol tiegħu ma kienx sodisfaċenti u għaldaqstant 
ippretenda li kellu jingħata marka aħjar.  Iżda dan l-argument ma jreġġix għaliex 
il-prattika bħala student-għalliem m’hijiex eżerċizzju fejn tingħata marka fuq il-
medja tal-assessments. Meta wieħed jara l-ħames assessments f’daqqa (flimkien 
mal-kummenti li kull darba jagħmlu l-eżaminaturi) jidher ċar li l-prestazzjoni tal-
istudent bħala għalliem kienet fqira u ma kinitx aċċettabbli.

Il-complainant tenna ukoll li għalkemm kien ġie jarah Eżaminatur Estern sabiex 
josservah waqt il-prattika tiegħu bħala student-għalliem, qatt ma ngħata kopja 
tal-osservazzjonijiet u l-assessment tiegħu.  Jiena nħoss li dan l-element tal-ilment 
huwa sostnut.  Huwa dritt ta’ kull individwu li jkollu aċċess għall-kummenti, 
osservazzjonijiet u assessments li jħallu impatt fuq il-ħajja tagħhom kemm dik 
normali kif ukoll dik professjonali.  Fl-opinjoni tiegħi, li ċċaħħad student minn din 
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l-informazzjoni huwa nuqqas serju min-naħa tal-Fakultà’ tal-Edukazzjoni.  Għal 
darb’oħra nirrakkomanda li l-osservazzjonijiet u l-evalwazzjonijiet li jsiru mill-
Eżaminaturi Esterni għandhom jingħataw lill-istudenti konċernati. L-argument tal-
uffiċjali tal-Fakultà tal-Edukazzjoni huwa li l-evalwazzjonijiet tal-Eżaminaturi Esterni 
m’għandhomx jiġu ikkunsidrati minħabba l-fatt li dawn ma jżurux lill-istudenti 
kollha.  Iżda jien irribattejt li  bl-istess raġunament l-ebda eżaminatur lokali ma jżur 
u jassessja l-istudenti kollha, iżda l-assessments tagħhom jiġu ikkunsidrati.  Naqbel 
però li l-evalwazzjonijiet tal-Eżaminaturi Esterni m’għandhomx jegħlbu jew inkella 
jingħataw aktar importanza minn dawk tal-eżaminaturi lokali. Din hija prattika li 
fil-passat seta’ kien hemm drabi li ntużat, iżda żgur li l-bordijiet tal-eżamijiet jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet kollha biex jassiguraw li jinżamm bilanċ matul il-proċess 
kollu tal-assessjar.  Għalhekk inħeġġeġ lill-Fakultà tal-Edukazzjoni sabiex tirrevedi 
l-prattika li qed tintuża fil-preżent għaliex jidher li tqanqal mistoqsijiet dwar it-
trasparenza u l-kontabilità kif ukoll dwar l-għan li timpjega Eżaminaturi Esterni.

Konklużjoni
Ir-rwol tiegħi bħala Kummissarju għall-Edukazzjoni m’huwiex li niddeċiedi jekk il-
complainant ħaqqux jgħaddi jew jeħel mit-teaching practice.  Jiena nħalli dan il-
kompitu f’idejn l-organu tal-Università li huwa mwaqqaf proprju għal dan il-għan.  
F’dan il-każ, il-Bord tat-Teaching Practice li huwa nominat mill-Bord tal-Fakultà tal-
Edukazzjoni u appuntat mis-Senat tal-Università,  huwa responsabbli li jaqdi din il-
funzjoni. Barra minn hekk jiena ġeneralment ma nindaħalx f’deċiżjonijiet meħuda 
minn organi mwaqqfa istituzzjonalment, bħal ma huma l-bordijiet tal-eżamijiet.  
Dan sakemm ma jirriżultalix li jkun hemm nuqqas fil-mod kif jiġu evalwati kriterji 
oġġettivi, jew hemm irregolaritajiet u diskrepanzi lampanti, jew diskriminazzjoni 
improprja.  Ir-responsabbiltajiet tiegħi huma iffokati li nassigura li d-deċiżjonijiet 
meħuda minn dawn il-bordijiet ikunu ikkunsidraw l-elementi kollha relevanti għall-
każ u li  dan ikun twettaq permezz ta’ proċess trasparenti, ekwu u ġust.  Jien nassigura 
li l-bordijiet ikunu eżerċitaw l-funzjoni tagħhom skont proċeduri stabbiliti, u dawn 
ġew segwiti b’mod li ma tinħoloq ebda diskriminazzjoni improprja.  Jien m’hiniex 
avukat tad-difiża għall-complainant jew prosekutur għall-istituzzjoni li dwarha sar 
l-ilment.  Jiena nagħmel l-almu tiegħi li naġixxi ta’ medjatur onest u newtrali u li nsib 
l-aħjar soluzzjoni ġusta għall-partijiet kollha.

Investigajt l-aspetti ta’ dan il-każ bir-reqqa. Eżaminajt ir-rapporti tal-eżaminaturi 
bil-valutazzjonijiet u l-kummenti tagħhom u jidher ċar li dawn jaqblu.  Barra minn 
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hekk, l-istudent ġie mwissi minn ferm qabel, permezz ta’ pariri f’waqthom, li kien 
qiegħed jilgħab man-nar u jekk ma jtejjibx il-ħiliet tiegħu waqt li jkun qed jgħallem 
kien ser jeħel mit-teaching practice.  Fl-opinjoni tiegħi l-assessments kollha huma 
konsistenti mal-prestazzjoni tal-istudent waqt it-teaching practice u li dan ma laħaqx 
il-livelli mistennija.  Għaldaqstant, għalkemm nemmen li l-complainant ħadem 
bis-sħiħ, l-ilment tiegħu fejn allega li ġie trattat b’mod inġust u diskriminatorju 
meta weħel fit-Teaching Practice tiegħu m’huwiex sostnut.

Jiena nisħaq li l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni m’huwiex dak ta’ 
appell u li għaldaqstant il-complainant jista’ jiddeċiedi li japplika sabiex issirlu 
‘revision of paper’ jew jappella kontra l-grad li ngħata fejn weħel.  Alternattiva oħra 
hija li jieħu l-parir li tah id-Dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni li jekk tassew, kif 
stqarr l-istess student fl-ittra tiegħu,  għandu għall-qalbu li jsir għalliem għandu 
jieħu ħsieb li jieħu s-suġġerimenti li sarulu matul it-Teaching Practice u jaħdem 
aktar sabiex jagħti prestazzjoni aħjar fis-sessjoni li jmiss35.   

L-ilment m’huwiex sostnut, ħlief għall-fatt fejn jien ikkritikajt lill-awtoritajiet tal-
Università dwar il-kummenti tal-Eżaminatur Estern.  Jiena nħeġġeġ lill-awtoritajiet 
tal-Università sabiex jaċċettaw ir-rakkomandazzjoni tiegħi li l-kummenti li jsiru 
mill-Eżaminaturi Esterni waqt li jkunu qed josservaw lill-istudenti waqt il-prattika 
tagħhom ta’ għalliema, ikunu aċċessibbli għall-istess studenti.

L-eżitu tal-każ
Il-Fakultà tal-Edukazzjoni iddiskutiet u aċċettat ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissarju għall-Edukazzjoni li l-Eżaminaturi Esterni għanhom iħejju rapporti 
dwar l-osservazzjonijiet tagħhom meta jżuru lill-istudenti waqt il-prattika tagħhom 
ta’ studenti-għalliema u li dawn ir-rapporti jingħataw lill-istess studenti.  Din il-
prattika issa ġiet addottata għat-Teaching Practices kollha.

35 Ibid.
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Silta minn rapporti preċedenti dwar 

Kumplessitajiet fl-assessjar 
tat-Teaching Practice
 

Qabel ma nkompli bl-osservazzjonijiet tiegħi nixtieq nispjega ftit il-
proċedura li teżisti dwar it-Teaching Practice (TP) u dan biex forsi 
l-kunċett jinftiehem aħjar.  It-TP huwa element mill-kors tal-Baċellerat tal-
Edukazzjoni (B.Ed. (Hons)). Wieħed irid ikun konxju u jieħu konjizzjoni 
tad-diversi elementi li m’humiex kostanti u li jvarjaw.  Huwa proprju 
għalhekk li dan il-proċess ta’ evalwazzjoni huwa diffiċli.  L-eżaminaturi 
jridu jieħdu ħsieb li jinnotaw il-kwalità tal-iskola, il-lokalità tagħha, il-
mod kif titmexxa, kif ukoll il-kwalità ta’ studenti li jinsabu fil-klassi fejn 
l-istudent-għalliem qed jagħmel il-prattika tiegħu. Is-suġġett li qiegħed jiġi 
mgħallem, kif ukoll il-ħin li fih qed tingħata l-lezzjoni, kollha huma elementi 
li jvarjaw.  Biex nagħti eżempju, l-istudenti fil-klassi ħafna drabi jippreferu 
li jipparteċipaw; lezzjonijiet li jkunu qabel il-brejk meta l-istudenti jkunu 
bil-ġuħ u jkollhom f’rashom il-logħob ta’ waqt il-brejk ħafna drabi jfisser 
li l-għalliem irid jistinka aktar biex ikollu l-attenzjoni tat-tfal, dan jiġri 
ukoll fil-lezzjonijiet ta’ wara l-brejk fejn l-istudenti jieħdu aktar ħin biex 
jikkonċentraw.  Elementi oħra li jvarjaw huma kemm l-istudent-għalliem 
ikun ipprepara tajjeb il-lezzjoni, kemm qed jaħdem bis-sħiħ u x’ħila  għandu 
biex jikkomunika u  jħeġġeġ lill-istudenti fil-klassi. Kif wieħed jimmaniġġja 
klassi u l-metodi li jintużaw biex jikkoreġi, it-tnejn jeħtieġu taħriġ tekniku 
u importanti.  Flimkien ma’ dawn, hija ukoll importanti l-ħila tagħhom kif 
jiffaċċjaw dak kollu li jista’ jinqala waqt il-ħin tal-lezzjoni li jistgħu ukoll 
jittestjaw l-abbiltajiet tal-istudenti-għalliema li jkun għad m’għandhomx 
esperjenza biżżejjed.
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Il-Fakultà tal-Edukazzjoni rnexxielha tissimplifika dan il-proċess billi 
l-ħiliet ġew miġbura f’numru ta’ kompiti li jistgħu jiġu verifikati u b’hekk 
hemm modus operandi li huwa ftit jew wisq uniformi u jnaqqas in-
natura suġġettiva fl-assessjar ta’ ħafna mill-attivitajiet involuti meta 
wieħed jgħallem u jitgħallem.  L-eżaminaturi jevalwaw kull wieħed minn 
dawn il-kompiti u jistabbilixxu l-ġudizzju tagħhom f’dan ir-rigward.  Kif 
spjegat qabel student (tal-PGCE) jista’ jitqies bħala ‘Sodisfaċent Ħafna’, 
‘Marġinalment Sodisfaċenti’, ‘M’huwiex Sodisfaċenti’ u  ‘Sodisfaċenti.  
L-eżaminaturi jispjegaw il-marki mogħtija permezz ta’ kummenti u rimarki 
li jagħtu tagħrif fejn l-istudenti jkunu marru tajjeb jew ħażin, ħafna drabi 
jsiru ukoll suġġerimenti kif jistgħu jtejjbu t-teknika tagħhom.

Din it-tip ta’ evalwazzjoni tidher li kienet suċċess u għenet sabiex titnaqqas 
l-ambigwità li qabel kienu jqajjmu l-assessments tal-eżaminaturi tat-
Teaching Practice (TP). Madanakollu, ma jfissirx li m’għadx hemm 
diffikultajiet.  Waħda mill-problemi li tippersisti hija dwar il-fatt li 
l-istudenti għandhom tendenza li jagħtu l-istess valur lil kull waħda minn 
dawn il-kompetenzi, irrispettivament mill-importanza li din għandha fil-
proċess ta’ meta wieħed ikun qiegħed jgħallem u jitgħallem fl-istess ħin.  
Jiġifieri jekk fir-reġistru tal-assessments student ikollu imniżżel li ngħata 
għaxra bħala sodisfaċenti ħafna u tlieta mhux sodisfaċenti awtomatikament 
dan jikkonkludi li sejjer tajjeb, meta fil-fatt ikun sejjer ħażin.  Hekk per 
eżempju, għalkemm student ikun kiseb għaxar marki ‘Sodisfaċenti’ dawn 
jistgħu ikunu importanti imma mhux kruċjali għall-proċess ta’ għalliem, 
bħal ngħidu aħna kemm wieħed ikun organizzat f’dak li huma noti tal-
lezzjonijiet jew kif wieħed ikun libes.  Filwaqt li l-marki ‘mhux sodisfaċenti’ 
jistgħu ikunu dwar elementi essenzjali per eżempju fl-Immaniġġjar tal-
Klassi, Kemm wieħed għandu ħila biex jgħallem u t-teknika li juża biex 
jistaqsi.  Ikun żball jekk dawn il-ħiliet kollha jingħataw l-istess valur meta 
l-aħħar tlieta huma ferm aktar importanti mill-għaxra l-oħra li fihom 
ingħata marka ta’ ‘Sodisfaċenti Ħafna’.  Fost l-istudenti jidher li dan l-aspett 
mhux dejjem jinftiehem u xi drabi jqanqal konflitt36.

36 Din is-silta qed tiġi mehmuża mal-Opinjoni Finali ta’ dan l-ilment, Każ Nru UP 0025.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0034
Dipartiment tal-Edukazzjoni – Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol

Ġenituri jikkontestaw 
riżultat ta’ eżami

L-ilment
Il-complainant37 flimkien ma’ tmien ġenituri oħra u uliedhom ressqu ilment kontra 
d-Diviżjoni tal-Edukazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.  
Il-persuni li ressqu l-ilment esprimew dubju dwar il-validità tal-Benchmarking 
(BM) tar-riżultati  tal-eżami tal-Iskola Primarja tas-Sitt Sena fil-kitba tal-Ingliż, li 
kienet ferm anqas minn dik miksuba fir-riżultati tal-mid-term għall-istess suġġett.  
Il-ġenituri kienu konvinti li kull student kien ikollu l-marki tiegħu mtejjba, jekk 
isir eżerċizzju ta’ ‘revision of paper’ fil-preżenza tagħhom jew ta’ xi rappreżentat 
tagħhom.

Il-ġenituri jemmnu li minbarra li jogħlli l-moral tat-tfal tagħhom, titjib fil-marki 
kien ukoll iservi sabiex itejjbu b’mod ġenerali l-klassifika tagħhom biex ikunu minn 
ta’ quddiem fil-klassijiet tal-iskejjel sekondarji li kienu ser jattendu. Il-complainants 
ħassew li d-diskrepanza fir-riżultati kienet jew minħabba immarkar tal-karti strett 
jew inkella l-marki ġew, minħabba negliġenza, magħduda ħażin mill-eżaminaturi.  
Huma ma ikkontestawx ir-riżultati tal-BM fis-suġġetti l-oħra, iżda sostnew li meta 
ssir ir-revision of paper ir-riżultati tal-BM kienu ser iqarrbu dawk miġjuba mill-
istudenti fl-eżamijiet ta’ nofs is-sena (Half-Yearly).

Il-fatti
Dawn l-istudenti kienu fl-aħjar klassi tas-Sitt Sena, fi Skola Primarja lokali u 
f’Settembru ta’ din is-sena kienu ser jibdew jattendu Skola Sekondarja fi ħdan 
l-istess Kulleġġ.  Matul l-eżamijiet ta’ nofs is-sena d-disa’ studenti ikkonċernati 

37 Sabiex jiġi evitat l-użu tal-pronom maskil jew femminili (eż. tiegħu/tagħha), f’dan id-dokument 
ser tintuża l-verżjoni maskili, anke jekk il-complainant mhuwiex raġel.
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kisbu marki għoljin fis-suġġetti kollha, inkluż fil-kitba tal-Ingliż.  Madanakollu, il-
prestazzjoni tagħhom fl-eżamijiet tal-BM li saru f’Ġunju kienet kemxejn differenti.  
L-istudenti kisbu marki għoljin fis-suġġetti kollha għajr fil-kitba tal-Ingliż fejn kisbu 
marki pjuttost baxxi. Ir-riżultat medju f’dan is-suġġett fl-eżami ta’ nofs is-sena u 
l-BM kienu 29 marka u 19-il marka rispettivament minn total ta’ 30 marka li kellha 
din it-taqsima tal-karta.  Il-karta kollha tal-Ingliż kellha total ta’ 100 marka.    

Il-ġenituri, bis-sapport tal-għalliema tal-Klassi u l-Kap tal-Iskola, ilmentaw dwar id-
diskrepanzi fir-riżultati mad-Direttur tad-Dipartiment tal-Curriculum Management 
(DCM) fi ħdan id-Direttorat tal-Kwalità u l-Istandards fl-Edukazzjoni (DQSE) fil-
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.  Huma talbu ukoll l-intervent tal-Ministru 
ikkonċernat.  F’laqgħa li kellu mal-ġenituri d-Direttur DCM spjegalhom li kif kienet 
il-prassi x-xogħol tal-istudenti ġie evalwat minn żewġ eżaminaturi differenti u  
ngħataw il-marki li kien jistħoqqilhom. Id-Direttur informahom ukoll li, minħabba 
li kienu talbu li ssir reviżjoni tal-karta tal-eżami (‘revision of paper’) kien ser jiġi 
appuntat eżaminatur addizzjonali sabiex jirrevedi t-tweġibiet miktuba tal-kandidati 
fl-eżami, tal-istudenti kollha tal-klassi tagħhom.  Eventwalment l-eżaminatur 
addizzjonali tella’ il-marki ta’ tlett studenti fil-klassi, iżda ikkonferma l-marki tal-
BM li oriġinarjament kienu kisbu prattikament it-tfal kollha tal-complainants.

Dan l-iżvilupp kien ta’ diżappunt għall-ġenituri.  Il-fatt li tlieta mill-istudenti li ma 
kienux minn ta’ quddiem fil-klassi ngħataw marki għola minn dak li kienu kisbu 
qabel ma li saret ir-reviżjoni tal-karta mit-tielet eżaminatur, aktar ħasseb lill-
ġenituri li l-BM oriġinali kien żbaljat.  Wara li sar l-eżerċizzju tar-reviżjoni tal-karta 
jidher li issa dawn l-istudenti kienu laħqu l-medja ma’ dawk li kienu meqjusa minn 
ta’ quddiem fil-klassi.

Wara li ġie ippubblikat ir-riżultat tar-reviżjoni tal-karta tal-eżami, l-ġenituri talbu 
li l-karti jerġgħu jiġu riveduti u d-Direttur DCM aċċetta. Ir-raba’ eżaminatur 
ikkonferma r-riżultati tal-BM u għal darb’oħra l-ġenituri ma aċċettawx ir-riżultat.  
Fil-fatt il-ġenituri ma’ laqgħux tajjeb il-kritika ħarxa tal-aħħar eżaminatur li kellu 
kummenti opposti għal dawk pożittivi li għamel l-eżaminatur ta’ qablu.  Għal dawn 
it-talbiet biex issir reviżjoni waħda wara l-oħra uffiċjal għoli fil-Ministeru għall-
Edukazzjoni osserva li:
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“M’huwiex aċċettabbli li ġenituri jibqgħu jsostnu li ‘hemm xi żball fl-għoti tal-
marki’.  Huwa ċar li l-ġenituri jew uħud mill-ġenituri m’humiex lesti li jaċċettaw 
il-professjonaliżmu tal-għalliema involuti fl-għoti tal-marki u fil-proċess sħiħ tal-
benchmark.”38

Madanakollu, fit-tweġiba għall-aħħar oġġezzjonijiet tal-ġenituri, id-Direttur DCM, 
bl-approvazzjoni tad-Direttur Ġenerali DQSE, reġa’ ippropona li jsir assessment 
ieħor tal-klassi kollha għat-taqsima tal-kitba tal-Ingliż.  Dan ir-raba’ review kien 
ser isir minn żewġ ‘persuni fl-edukazzjoni li kienu jgawdu minn rispett sħiħ tal-
ġenituri’, jew kif issejħilhom id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni ‘professjonisti nominati’.  
Id-Direttur DCM insista li dan l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ kien ser jitmexxa skont 
il-proċeduri stabbiliti.

Id-Direttur Ġenerali tad-DQSE u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
stabbilixxa l-proċeduri kif regolati mid-Direttur DCM u talab lill-ġenituri biex 
jipproponu n-nomina ta’ żewġ professjonisti.  Il-ġenituri oġġezzjonaw għall-uħud 
mill-provvedimenti tal-proċeduri tar-reviews.

Eventwalment il-ġenituri aċċettaw dawn il-proċeduri u innominaw lill-Għalliema 
tal-Klassi u lill-Kap tal-Iskola Primarja sabiex josservaw dawn ir-review.

Sussegwentement, saret laqgħa bejn uffiċjali tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u 
l-ġenituri fil-preżenza tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni.

L-għan ta’ din il-laqgħa kienet li tinstab soluzzjoni ekwa.  Għal din il-laqgħa 
attendew il-complainant u ġenitur ieħor bħala rappreżentanti tal-ġenituri, id-
Direttur Ġenerali DQSE u d-Direttur DCM.  Wara diskussjoni fit-tul il-partijiet 
qablu li wara li jsir ir-review, il-professjonisti nominati kienu ser jibgħatu r-rapport 
tagħhom lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni, li min-naħa tiegħu kien ser iħejji 
l-Opinjoni Finali u r-rakkomandazzjonijiet dwar dan il-każ.

Osservazzjonijiet 
L-Uffiċċju tal-Ombudsman normalment ma jlaqqax lil min ikun ressaq ilment ma’ 
uffiċjali li jkun ilmenta kontrihom.  Madanakollu, f’dan il-każ, iż-żmien kien limitat, 

38 Din is-silta meħuda minn memo tal-Assistent Segretarju Privat tal-Ministeru għall-Edukazzjoni 
u Xogħol datat 19 ta’ Awwissu 2015 ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju. 
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għaliex l-iskola Sekondarja fejn kienu ser jattendu l-istudenti ikkonċernati kienet 
qed issirilha pressjoni sabiex tippubblika l-lista tal-klassifika tal-istudenti għas-
Sena skolastika li jmiss li kienet ser tibda f’Settembru.  Għaldaqstant, meta wieħed 
jikkunsidra ċ-ċirkostanzi, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni iddeċieda li jekk issir 
laqgħa għal dawk kollha ikkonċernati hemm ċans li tinstab soluzzjoni ġusta mill-
aktar fis.

Fil-bidu tal-laqgħa, il-Kummissarju stabbilixxa l-parametri għad-diskussjoni:
a. Li hija naturali li l-ġenituri kellhom dritt li jirreżistu proċeduri u deċiżjonijiet li 

kienu jemmnu li setgħu ifixklu l-interessi tat-tfal tagħhom.
b. Li l-uffiċjali tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, kif ukoll l-eżaminaturi involuti f’dan 

l-eżerċizzju huma lkoll speċjalisti f’dan il-qasam u konsegwentement sakemm 
ma jiġi provat mod ieħor, l-azzjonijiet tagħhom għandhom jitqiesu bħala 
professjonali u li d-deċiżjonijiet tagħhom ikunu magħmula b’intenzjoni tajba.

ċ. Il-parteċipanti kollha kienu qed jiltaqgħu fi spirtu pożittiv bil-għan li tinstab 
soluzzjoni ekwa fi żmien qasir.

d. Ir-rwol tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni m’huwiex li jiddeċiedi jekk 
l-istudenti ikkonċernati kellhomx jiksbu marki ogħla fl-eżami tagħhom fil-BM 
tal-kitba tal-Ingliż.  Dak huwa l-kompitu tal-eżaminaturi maħtura għal dan 
il-għan mill-awtoritajiet tal-edukazzjoni.  Barra minn hekk, il-Kummissarju 
normalment ma jindaħalx fid-deċiżjonijiet li jittieħdu minn korpi istituzzjonali 
stabbiliti bħal ma huma bordijiet tal-eżamijiet u dawk ta’ review sakemm ma 
jkunx hemm evalwazzjoni żbaljata ta’ kriterji oġġettivi, jew irregolaritajiet u 
diskrepanzi serji, jew diskriminazzjoni improprja.  Ir-responsabbiltajiet tal-
Kummissarju jiffokaw fuq il-proċess li jkun ittieħed biex intlaħqet id-deċiżjoni 
u jassigura li dawn il-bordijiet ikunu ikkunsidraw l-elementi kollha relevanti 
għall-każ, u li l-proċess kien wieħed trasparenti, ġust u ekwu.  Hu jassigura li 
l-bordijiet relevanti jkunu eżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom skont il-proċeduri 
approvati u stabbiliti, u li dawn jiġu segwiti b’mod li ma joħloqx diskriminazzjoni 
improprja.  Il-Kummissarju ma jaġixxix bħala avukat difensur għal min ressaq 
l-ilment jew għad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.  Hu jistinka sabiex ikun medjatur 
onest li jwassal għal soluzzjoni ekwa għall-partijiet kollha involuti.

Kien hemm qbil bejn il-partijiet u l-laqgħa mxiet b’mod armonjuż.
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Il-ġenituri enfassizaw il-punt li l-kummenti bil-miktub dwar ix-xogħol tat-
tfal tagħhom kienu jvarjaw b’mod sostanzjali speċjalment meta jitqabblu 
l-evalwazzjonijiet tat-tielet u r-raba’ eżaminatur, iżda l-marki mogħtija minnhom 
kienu kważi identiċi. Il-ġenituri huma konxji tal-fatt li jeżisti element qawwi 
suġġettiv meta jiġu ikkorreġuti kitbiet bħal ma huma komponimenti.  Saru diversi 
esperimenti minn numru ta’ eżaminaturi li kellhom jevalwaw l-istess tweġiba u 
r-riżultati kienu jvarjaw ferm, b’uħud minnhom jesprimu opinjoni kważi opposta 
għal ta’ xulxin.  Iżda xorta waħda l-ġenituri baqgħu jinsistu li ma setgħetx kienet 
koinċidenza li għalkemm il-kummenti tal-eżaminaturi kienu tant differenti 
l-marki baqgħu l-istess.  Id-Direttur Ġenerali DQSE qabel li l-kummenti tat-tielet 
u r-raba’ eżaminatur kienu jvarjaw b’mod konsiderevoli,  u anke fil-fehma tiegħu 
normalment dan jiġi rifless fil-marki li jingħataw, iżda min-naħa tiegħu ma kellux 
provi ta’ ebda aġir żbaljat.

Kunsiderazzjonijiet
F’dawn il-mistoqsijiet kollha li tqajmu kif ukoll fil-kontro-kummenti dwar dan 
il-każ huwa meħtieġ li ssir osservazzjoni importanti, b’mod speċifiku dwar il-fatt 
li meta wieħed ikun qed jagħmel paragun, dan jeħtieġ li jsir bejn żewġ affarijiet 
li huma l-istess.  Ħafna mill-provi statistiċi li ġew preżentati mill-ġenituri ma 
kienux konformi ma’ dan il-prinċipju.  Dan għaliex huma kienu qed jikkomparaw 
ir-riżultati miksuba mit-tfal tagħhom fl-eżami ta’ nofs is-sena fil-kitba tal-Ingliż 
ma’ dak li kisbu fl-aħħar tas-sena fl-eżamijiet tal-BM.  Għalkemm huwa fl-istess 
materja, l-eżami ta’ nofs is-sena kien ibbażat għall-iskola partikolari tagħhom, 
immexxi mill-istaff tal-iskola u evalwat għall-popolazzjoni ristretta tas-Sitt Sena 
f’dik l-iskola, jiġifieri ta’ xi ħamsa u ħamsin (55) student.  Mill-banda l-oħra, l-eżami 
tal-BM kien eżerċizzju fuq bażi nazzjonali li jinvolvi l-istudenti kollha tal-iskejjel 
Primarji ta’ Malta u Għawdex u dan ifisser bejn wieħed u ieħor tliet elef u seba’ mitt 
student.  

Jekk il-marki miksuba mill-istudenti ikkonċernati fiż-żewġ eżamijiet ma jaqblux, 
wieħed ma jistax jikkonkludi li xi wieħed minn dawn iż-żewġ proċeduri huwa 
żbaljat.  Il-fatt li r-riżultati ma jaqblux mhux bilfors ifisser li kien hemm xi forma 
ta’ qerq jew inkompetenza f’xi wieħed minnhom.  Din tfisser li l-istudenti jkunu 
kisbu l-marki f’kundizzjonijiet differenti.  Jekk issir analoġija fil-każ tal-istudenti 
li ipparteċipaw fil-kompetizzjoni tal-PISA fil-Matematika wieħed isib li jissaħħaħ 
dan il-punt.  Fl-2012, l-istudenti li fl-Istati Uniti kienu jiksbu l-ogħla marki fil-
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Matematika kellhom riżultati baxxi meta ġew ikkomparati mal-istudenti fil-pajjiżi 
Ażjatiċi.  L-Amerikani kienu diżappuntati ferm b’dan ir-riżultat imma irrikonoxxew 
il-fatt li tagħhom kien eżami fuq skala nazzjonali filwaqt li l-PISA kienet fuq bażi 
internazzjonali.  Għaldaqstant abbażi ta’ dawn ir-riżultati ħejjew strateġija sabiex 
itejbu l-edukazzjoni nazzjonali għall-Matematika.39     entiċi.-tielet u r-raba’eżat 
kollha involuti.ni. u stabbiliti, u aw l-

Matul il-laqgħa, il-ġenituri baqgħu jinsistu li huma kienu konvinti li l-Education 
Assessment Unit kienet imxiet b’mod inġust jew inkompetenti u dan l-aġir kien 
qiegħed iċaħħad lit-tfal tagħhom milli jiksbu marki aktar għoljin.  Dawn kienu 
allegazzjonijiet serji u ebda raġuni ma setgħet tipperswadihom li kellhom idea 
żbaljata.

L-uffiċjali għolja tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni enfassizaw il-fatt li erba’ eżaminaturi 
kienu taw l-istess riżultati, u kienu saru żewġ reviżjonijiet tal-karti tal-eżami tal-
istudenti meta normalment waħda biss hija permessa, u l-proċeduri kollha 
tmexxew b’mod trasparenti u miftuħ.

Eventwalment, iż-żewġ naħat qablu mal-proposta tal-Kummissarju li jsir tentattiv 
ieħor biex isir eżerċizzju ieħor ta’ monitoraġġ.  Iż-żewġ naħat qablu ukoll li l-ġenituri 
għal darb’oħra jitolbu lill-Kap tal-iskola Primarja u l-għalliema tal-Klassi tat-Tfal 
ikkonċernati sabiex ikunu l-professjonisti nominati.  Jekk dawn jirrifjutaw, il-
ġenituri kienu jinnominaw żewġ edukaturi oħra li kienu aċċettabbli għad-DCM.  Il-
Kummissarju kellu riservi dwar il-fatt li jiġu nominati professjonisti li kienu involuti 
daqshekk mill-qrib fl-edukazzjoni tal-istudenti ikkonċernati, iżda minħabba li ma 
xtaqx li jintefa’ xi dubju fuq dawn l-individwi u minħabba li kien jeħtieġ li jitlesta dan 
il-proċess, il-Kummissarju aċċetta.  F’dan ir-rigward, il-Kummissarju issuġġerixxa li 
fil-futur id-DQSE u d-DCM għandhom jieħdu ħsieb li jevitaw li tali sitwazzjoni terġa’ 
tirrepeti ruħha, u jiġu aċċettati biss edukaturi li huma kompletament indipendenti 
u li ma’ għandhom x’jaqsmu xejn mal-każ bħala professjonisti nominati.

39 Ir-Rapport ta’ Hechinger: Education by the Numbers “Studenti Amerikani ta’ l-għola livell jiksbu 
riżultati ħżiena fl-eżami fil-kitba tal-PISA, 25 ta’ Ottubru 2013.  Il-PISA (Program for International 
Student Assessment), eżerċizzju immexxi mill-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp Ekonomiku 
(OECD) għal studenti ta’ 15-il sena fid-dinja kollha. 
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Iż-żewġ naħat qablu ukoll li r-rapport mill-professjonisti nominati kien ser jiġi 
indirizzat lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni u tintbagħat kopja lill-ġenituri u 
lill-Uffiċjali fid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.  Qablu li għandu jkun il-Kummissarju 
li jiddeċiedi jekk il-proċess kienx sar b’mod korrett, u li kien ser jagħmel 
rakkomandazzjonijiet dwar ir-rapport tal-professjonisti nominati.  Il-Kummissarju 
għal darb’oħra enfasizza li hu kien ser jikkonċentra fuq l-aspett amministrattiv u 
mhux dak akkademiku tar-rapport.  Il-professjonisti nominati lestew ir-reviżjoni u 
ħejjew ir-rapport tagħhom li kien jgħid hekk:

“Ingħatajna mazz karti tal-eżamijiet li kien fih tletin karta tal-eżami li 
minnhom tmintax kienu ta’ studenti tal-Iskola Primarja (in kwisjtoni).  
Ġejna mogħtija ukoll 5 gruppi ta’ karti tal-eżamijiet sabiex inkunu nistgħu 
nagħmlu paragun, kull mazz kien miġbur skont faxxa ta’ marki partikolari.  

It-tletin karti tal-kitba li ngħatawlna (li kienu jinkludu dawk tal-istudenti 
tagħna) ġew moqrija kollha, diskussi u mogħtija marka u ġew ikkomparati 
ukoll tal-5 gruppi ta’ karti tal-eżamijiet.

Ħames studenti minn tletin ingħataw marka finali li kienet ogħla minn 
20. Wieħed irid iżomm f’rasu li l-ogħla marka miksuba minn wieħed minn 
dawk l-istudenti fl-Eżami tal-Benchmark kienet 19 minn 30”.40

Il-professjonisti nominati żiedu l-marki ta’ ħmistax-il student u ikkonfermaw il-
marki ta’ tlieta.  Iż-żieda fil-marki kienet tvarja minn marka waħda (1) sa tmienja 
(8), jiġifieri żieda medja ta’ 3.2 minn 30 marka fil-kitba tal-Ingliż.  Il-karta tal-Ingliż 
kellha total ta’ 100 marka.  Il-marki ta’ studenti li kienu ġejjin minn skejjel oħra 
tnaqqsu b’mod drastiku, f’ħamsa minnhom b’14-il marka (żewġ studenti), 12-il 
marka (żewġ studenti) u 11-il marka (student wieħed).

Osservazzjoni tal-aħħar: il-complainants jistgħu jħossu li dan ir-riżultat issostanzja 
sa ċertu punt it-talbiet tagħhom minħabba li żdiedu l-marki tal-maġġoranza tal-
istudenti fil-klassi in kwistjoni.  Iżda dan l-argument huwa wieħed dgħajjef għal 
żewġ raġunijiet.  L-ewwel waħda hija għaliex il-medja tal-marki (3 minn 30 marka 
fit-taqsima tal-kitba tal-Ingliż, u minn 100 għal karta sħiħa tal-eżami tal-Ingliż) 
m’humiex l-10 marki li kienu qed jippretendu l-ġenituri, u ma kinitx tagħmel 

40 Ir-rapport tal-professjonisti nominati datat 17 ta’ Settembru 2015.



Uffiċċju tal-Ombudsman94

kważi l-ebda differenza fil-klassifika għall-Iskola Sekondarja.  It-tieni raġuni hija 
evalwazzjoni oġġettiva tal-fatt li l-professjonisti nominati kienu l-Kap tal-Iskola u 
l-għalliema tal-Klassi tal-istudenti ikkonċernati jsarraf f’konklużjoni li fl-aħħar mill-
aħħar iż-żieda tal-marki hija insinjifikanti.  Il-fatt li l-kitbiet tal-istudenti kellhom 
in-numru tal-Index fuqhom u mhux ismijiet, ma jfissirx li għamilhom anonimi dan 
għaliex ebda għalliem diċenti ma jonqos milli jagħraf il-kitba u l-istil tal-istudenti 
tiegħu li jkun ilu jgħallimhom għal sena skolastika sħiħa.  

Konklużjoni
Wara kunsiderazzjoni bir-reqqa tal-kwistjonijiet kollha involuti, il-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni ma kellu ebda prova li tissostanzja t-talbiet oriġinali tal-
complainants.  Lanqas ma sab ebda evidenza li ż-żewġ eżaminaturi oriġinali li 
ikkorreġew il-karti tal-BM tal-kitba tal-Ingliż u t-tnejn l-oħra li wettqu r-reviżjoni 
tal-karta tal-eżami iddiskriminaw kontra l-istudenti in kwistjoni billi meta evalwaw 
ix-xogħol tagħhom kienu severi wisq jew differenti minn dawk tal-kumplament tal-
istudenti l-oħra fuq bażi nazzjonali.

Barra minn hekk,  il-Kummissarju  sostna li ma sab ebda nuqqas min-naħa tal-
uffiċjali tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, la li ma kienux professjonali u lanqas li 
kienu b’xi mod negliġenti fil-mod kif trattaw il-korrezzjoni tal-kitbiet jew l-ilmenti 
tal-ġenituri.  Il-Kummissarju innota li dawn l-Uffiċjali fid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni 
ħadu din il-kwistjoni bl-akbar serjetà u ħarġu barra minn triqthom sabiex jassiguraw 
li l-proċessi twettqu b’mod trasparenti.

Fid-dawl tal-fatti li irriżultaw mill-istħarriġ li sar dwar dan il-każ, il-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni ikkonkluda li l-ilment tal-complainants, li r-riżultati tal-eżami 
ma kienux ġusti jew li l-proċess tal-eżami kien ħażin, m’huwiex sostnut.  Il-fatt li 
l-professjonisti nominati taw marki ogħla minn dak tal-BM u tar-revision of paper 
jista’ jitqies li seħħ minħabba element suġġettiv li jindaħal meta jiġu ikkorreġuti 
kitbiet fil-forma ta’ komponiment u mill-fatt li huma kienu involuti b’mod dirett 
fl-edukazzjoni tal-istudenti.

Il-Kummissarju innota li hu ma kienx ser jinjora r-riżultati tal-professjonisti 
nominati u kien ser jonora l-qbil li ntlaħaq fl-Uffiċċju tiegħu miż-żewġ partijiet, 
prinċipalment li r-riżultati tal-professjonisti nominati kienu ser jingħataw 
l-importanza li jixirqilhom.  Soluzzjoni waħda tkun li wieħed sempliċiment jaċċetta 
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l-aħħar riżultati mill-professjonisti nominati u jinjora dawk ta’ qabilhom.  Tali 
deċiżjoni żgur li togħġob lill-ġenituri, iżda dan m’huwiex ġustifikat u lanqas huwa 
ekwu minħabba li tinjora l-evalwazzjonijiet ta’ erba’ eżaminaturi oħra li dwarhom 
ma nstabet ebda prova li turi li l-proċeduri u l-konklużjonijiet tagħhom huma 
żbaljati.  Tali azzjoni tpoġġi f’dawl ikrah u mingħajr ġustifikazzjoni x-xogħol ta’ erba’ 
eżaminaturi ta’ esperjenza li kienu involuti f’eżerċizzju fuq bażi nazzjonali.

Rakkomandazzjoni
Abbażi tal-konklużjoni tiegħu l-Kummissarju irrakkomanda li l-erba’ riżultati 
mogħtija minn eżaminaturi differenti kien jeħtieġ li jittieħed kont tagħhom.  
Għaldaqstant il-marki finali li kellhom jingħataw lill-istudenti tal-klassi primarja 
in kwistjoni kellhom ikunu ibbażati fuq marka medja mill-erba’ evalwazzjonijiet:
a. il-marka oriġinali tal-BM;
b. il-marki mogħtija miż-żewġ eżaminaturi tar-reviżjoni tal-karta tal-eżami; u
ċ. il-marki mogħtija mill-professjonisti nominati.

B’dan il-mod jinkiseb riżultat ġust.  Il-Kummissarju żied jgħid li hu kien ġie ukoll 
assigurat mid-Direttur DCM li r-riżultat ma kellux jaffettwa b’mod ħażin il-klassifika 
tal-Iskola Sekondarja tal-Istudenti l-oħra li ma kienux involuti f’dan l-ilment.

L-eżitu
Il-partijiet kollha qablu mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju, u l-istudenti 
kollha ikkonċernati llum qed jattendu l-iskejjel sekondarji u jsegwu l-istudji 
tagħhom kif xieraq.





Każijiet investigati  
mill-Kummissarju għas-Saħħa
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0052
Dipartiment tas-Saħħa

Il-Grad ta’ Nursing Aide 
mhux rikonoxxut

L-ilment
Impjegata li taħdem f’Dar tal-Anzjani tal-Gvern ħassitha li ġiet trattata ħażin 
minħabba li ċ-ċertifikat ta’ taħriġ maħruġ mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi 
(FMS) ma kienx rikonoxxut mid-Dipartiment tas-Saħħa meta hi applikat biex 
tingħata l-grad ta’ Nursing Aide.  Il-complainant sostniet li l-kwalifika ta’ uħud mill-
kollegi tagħha li ngħataw l-istess taħriġ ġiet rikonoxxuta.

Meta l-complainant talbet għal spjegazzjoni, id-Dipartiment tas-Saħħa wieġibha li 
ċ-ċertifikat ma kienx ġie rikonoxxut għaliex kien maħruġ mill-FMS.  Il-complainant 
sostniet li hi kienet l-unika impjegata li kellha dan iċ-ċertifikat u ma ngħatatx il-
grad ta’ Nursing Aide.

Il-fatti
Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lid-Dipartiment tas-Saħħa biex jispjega x’kienet 
ir-raġuni li kors li kien ġie reklamat mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ 
(ETC) u li permezz tiegħu wieħed kien jikseb ċertifikat mill-FMS, ma kienx qed jiġi 
rikonoxxut mid-Dipartiment u mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali 
(MFSS).

Id-Dipartiment tas-Saħħa spjega li l-complainant ma setgħetx tingħata l-grad ta’ 
Nursing Aide għaliex tali ħatra setgħet biss issir wara sejħa mill-Kummissjoni għas-
Servizz Pubbliku (PSC).  Id-dipartiment żied jgħid ukoll li l-grad ta’ Nursing Aide 
ma kienx ser jibqa’ jintuża, u kien għalhekk li għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena 
ma ħarġet ebda sejħa għal Nursing Aide. Dwar ir-rikonoxximent taċ-ċertifikat, 
id-Dipartiment tas-Saħħa ikkonferma li l-kors li attendiet il-complainant kien 
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organizzat għan-Nursing Aides mill-FMS u issuġġerixxa li l-complainant titlob 
rikonoxximent tal-kors mill-Kunsill Malti għall-Kwalifiki (MQC).

Il-Kummissarju talab li jingħata l-programm bis-suġġetti tal-kors li kienet attendiet 
għalih il-complainant.  Wara li ġew evalwati l-għanijiet tal-kors u l-kontenut 
tiegħu, l-Kummissarju talab lid-Dipartiment sabiex jipprovdielu aktar dettalji.  
Id-Dipartiment sostna li għalkemm il-kors li kienet attendiet il-complainant  ma 
kienx ekwivalenti għall-kors li snin qabel kien qed jiġi organizzat mid-Dipartiment 
tas-Saħħa, dak iż-żmien iż-żewġ korsijiet kienu jiġu rikonoxxuti biex wieħed jikseb 
il-grad ta’ nursing aide.  Madanakollu, d-Dipartiment spjega li minn dak iż-żmien 
l-affarijiet inbidlu għal żewġ raġunijiet; l-ewwel hija għaliex il-grad ta’ Nursing Aide 
ma kienx ser jibqa’ jintuża u t-tieni għaliex il-korsijiet kollha li jingħataw lis-support 
workers, paramediċi, nursing aides u care workers issa bdew jiġu akkreditati mill-
Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF).

Wara skambju ta’ korrispondenza, l-Kummissarju talab il-kummenti tal-
complainant għal din l-ispjega.  Il-complainant spjegat li kuntrarju għal dak li intqal 
mid-dipartiment, il-grad ta’ Nursing Aide kien għadu qed jiġi aċċettat.  Hi semmiet 
ukoll numru ta’ impjegati oħra li fl-2012 kienu iċaqalqu minn dipartiment għall-
ieħor u ingħataw il-grad li kienet qed titlob li tingħata hi.  Il-complainant informat 
ukoll lill-Kummissarju li bi qbil mal-unions, in-nursing aides kollha impjegati mal-
gvern kienu tpoġġew fuq l-iskala tas-Salarju 13.

Il-Kummissarju talab lid-dipartiment biex jivverifika u jikkummenta dwar dak li 
iddikjarat il-complainant iżda għal din tal-aħħar il-Kummissarju baqa’ ma rċieva 
ebda tweġiba.  Il-każ għalhekk għadu pendenti.  
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0007
Dipartiment tad-Dentistija – Sptar Mater Dei

Tifla li tgħix f’istitut mcaħħda 
minn trattament tas-snien

L-ilment
Tifla ta’ erbatax-il sena li tgħix f’istitut ġiet miċħuda trattament ortodontiku fl-Isptar 
Mater Dei (MDH) minħabba li d-Dipartiment tad-Dentistrija (Dental Surgery) 
sostna li l-kundizzjoni tagħha ma kienetx taqa’ taħt il-protokoll li jirregola każijiet 
bħal dawn.

Id-Direttur tal-istitut talab l-għajnuna ta’ dan l-Uffiċċju u l-Ombudsman iddeċieda 
li jinvestiga l-każ u rreferih lill-Kummissarju għas-Saħħa.

Il-fatti 
Id-Dipartiment tad-Dentistrija sostna li t-trattament meħtieġ mit-tifla kien jingħata 
biss lill-persuni li jkollhom problemi serji ta’ malformazzjoni tas-snien u għalhekk 
ikunu jeħtieġu t-trattament biex itejjbu il-funzjoni tas-snien.  Għal din ir-raġuni, fl-
opinjoni tad-dipartiment ma setgħux japprovaw li t-tifla tingħata dan it-trattament 
fl-Isptar Mater Dei għaliex il-każ tagħha ma kienx daqshekk serju.

Il-Kummissarju talab lid-Dipartiment tas-Saħħa biex jagħtih il-kummenti tiegħu 
dwar dan il-każ.  Hu sostna li din it-tifla kienet taħt l-età (minuri), u kienet tinsab 
f’istitut u għaldaqstant ma kellhiex min iħallsilha dan it-trattament fil-privat.  
Il-Kummissarju enfasizza l-fatt li diversi drabi kien ġibed l-attenzjoni dwar li 
l-protokolli m’għandhomx ikunu biex pazjent jiġi miċħud milli jingħata il-kura jew 
it-trattament meħtieġ iżda dwar raġunijiet mediċi u sabiex ma jkunx hemm abbużi.
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Id-Dipartiment tad-Dentistrija fit-tweġiba tiegħu spjega li t-trattament li kienet 
teħtieġ it-tifla normalment kien jingħata lill-pazjenti li jkollhom problemi kawżati 
b’konsegwensa ta’ malformazzjoni tas-snien, u t-tifla ma kinitx taqa’ f’din il-
kategorija.  Id-Dipartiment żied jgħid li jeżistu kriterji dwar min huwa intitolat għal 
dawn it-trattamenti u li huma kienu jesiġu li  josservawhom b’mod strett.

Il-Kummissarju għas-Saħħa baqa’ jinsisti li meta wieħed jikkunsidra ċ-ċirkostanzi 
ta’ din it-tifla, d-Dipartiment ma kellux jiċħad li tingħata t-trattament b’xejn 
provdut mill-kura tas-saħħa tal-Istat.  Barra minn hekk, wieħed irid jifhem u jieħu 
konjizzjoni tal-fatt li din it-tifla qiegħda f’istitut u ma kellhiex mezzi finanzjarji 
sabiex tkun tista’ tingħata dan is-servizz fi klinika privata.  Żied jgħid ukoll li 
l-protokolli li kienu jirregolaw dawn it-tip ta’ policies m’għandhomx jiġu applikati 
għall-pazjenti li jinsabu fil-qagħda ta’ din it-tifla.  Dan l-aġir jagħti x’wieħed jifhem 
li qed ngħixu f’soċjetà li ma tagħtix attenzjoni biżżejjed lil min huwa vulnerabbli u 
l-aktar li għandu bżonn.

Għall-kummenti tal-Kummissarju, id-Dipartiment wieġeb li l-imsemmi trattament 
kien wieħed li kien skont prassi segwiti ukoll f’pajjiżi barranin bħar-Renju Unit li 
ma jużawx is-sistema tal-means test imma minflok jaraw is-severità tal-każ.  Id-
Dipartiment żied jgħid ukoll li jekk jagħmel eċċezzjoni kien ser joħloq preċedent 
għall-każijiet oħra.

Konklużjoni
Fl-Opinjoni Finali tiegħu, l-Kummissarju għas-Saħħa insista li d-Dipartiment 
kellu jara kull każ b’mod individwali u jiddeċiedi fuq il-merti marbuta miegħu, 
speċjalment meta ikun hemm involuti persuni vulnerabbli.  Li jkollok policy li 
l-intenzjoni tagħha hija li tkopri lil kulħadd (one size fits all) mhux bilfors hija policy 
tajba.

Il-Kummissarju ddikjara li amministrazzjoni tajba titlob li l-management m’għandux 
jibża’ joħloq preċedenti jekk jkun hemm ċirkostanzi speċjali fejn ikun meħtieġ li ssir 
eċċezzjoni għall-policy.  Il-management għandu jieħu ħsieb li biex jevita l-abbużi 
għandu jkollu l-prerogattiva li jistabbilixxi kundizzjonijiet li jissodisfaw in-neċessità 
li jsiru eċċezzjonijiet għall-policies.
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Rakkomandazzjoni
Meta wieħed iqis iċ-ċirkostanzi speċjali ta’ din it-tifla li qiegħda tgħix f’istitut, il-
Kummissarju irrakkomanda li l-pazjenta tingħata b’xejn it-trattament meħtieġ.  
Hu ikkummenta li d-Dipartiment tas-Saħħa kien riġidu wisq fl-applikazzjoni tar-
regolamenti. 

L-eżitu 
Wara li d-Dipartiment wiżen il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissarju għas-Saħħa, u wara li saru diversi diskussjonijiet interni, ġie deċiż li 
din it-tifla tingħata l-kura meħtieġa fl-Isptar Mater Dei. 

Id-Dipartiment għas-Saħħa ikkonferma li l-complainant kienet bdiet tirċievi 
t-trattament fil-bidu tas-sena 2016.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0028
Kummissjoni  dwar is-Servizz Pubbliku

Il-Kummissarju ma’ jaqbilx  
mal-kriterji użati mill-PSC  
waqt proċess ta’ għażla

L-ilment
Professjonista fil-qasam tas-saħħa li kien jaħdem fl-Isptar Mater Dei (MDH) sostna 
li hu ma ngħatax il-pożizzjoni li kien applika għaliha ta’ infermier speċjalizzat, anke 
jekk, kien eliġibbli u kellu biżżejjed kwalifiki.  Il-complainant allega li minflok, kien 
inħatar individwu li kien għadu pjuttost ġdid minkejja li kellu inqas esperjenza u 
ħiliet minnu.

Il-complainant allega li ż-żewġ applikanti l-oħra, inkluż il-kandidat li ġie fl-ewwel 
post, lanqas biss kienu eliġibbli biex japplikaw għal din il-kariga.  Fl-ilment tiegħu, 
żied jgħid ukoll li wieħed mill-applikanti ma kienx jaħdem f’qasam speċjalizzat 
filwaqt li l-applikant l-ieħor ma kellux l-esperjenza meħtieġa.  Mill-banda l-oħra  
hu (jiġifieri l-complainant) kellu aktar esperjenza milli kienet mitluba fl-oqsma 
imsemmija u dan skont is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet li stipulat l-esperjenza  
mitluba sabiex l-applikanti jkunu eliġibbli.

L-investigazzjoni 
Mill-informazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) 
l-complainant sar jaf li hu kien ġie t-tieni post fl-ordni tal-mertu u wara li ngħata 
ukoll it-tqassim tal-marki mill-Bord tal-Għażla, ikkonferma is-suspett tiegħu li 
l-marki ma kienux ekwi.  Il-complainant kien konvint u kien qiegħed jinsisti li fl-
opinjoni tiegħu hu kien il-kandidat li l-aktar li kien kwalifikat għal din il-kariga.  
Minħabba li ma kienx sodisfatt bit-tagħrif dettaljat li pprovditlu l-PSC talab lill-
Uffiċċju tal-Ombudsman biex jistħarreġ l-ilment tiegħu.
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L-Ombudsman aċċetta li jinvestiga l-każ u assenjah lill-Kummissarju għas-Saħħa.  
Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lill-PSC sabiex ma jipproċedix bil-ħatra ta’ din il-
kariga sakemm titlesta l-investigazzjoni minn dan l-Uffiċċju.  Madanakollu, il-PSC 
ma qablitx għaliex sostniet li ladarba l-ħatra tal-kandidat li ġie l-ewwel kienet ilha 
miżmuma tliet xhur, id-Dipartiment li talab għal din il-ħatra ma kellux jibqa’ jbati 
dan in-nuqqas.  Għaldaqstant id-Dipartiment ġie awtorizzat li jipproċedi bil-ħatra 
msemmija.

Il-fatti
Dan l-Uffiċċju talab jara l-applikazzjonijiet kollha tal-applikanti li applikaw għal 
din is-sejħa biex ikun jista’ jivverifika l-eliġibilità tal-kandidati u jikkomparahom 
mal-kriterji stipulati fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet.

Din il-pożizzjoni speċjalizzata kienet titlob li l-persuna magħżula jkollha tnax-
il sena ta’ esperjenza f’dawn l-oqsma speċjalizzati kif speċifikat fis-Sejħa għall-
Applikazzjonijiet.  Għaldaqstant, fir-rigward tal-għan dwar l-eliġibilità, l-Bord tal-
Għażla kien jeħtieġ li jikkunsidra li l-kandidat kellu mill-inqas total ta’ tnax-il sena 
esperjenza.

Barra minn hekk, il-Kummissarju sostna li minħabba li l-pożizzjoni kienet għal 
żewġ oqsma speċjalizzati, l-Bord tal-Għażla kellu jikkunsidra li t-total ta’ tnax-il 
sena esperjenza jkun fiż-żewġ oqsma u mhux biss f’waħda jew l-oħra. Dwar dan il-
punt, il-Kummissarju kkonkluda li kieku l-Bord tal-Għażla ikkunsidra l-esperjenza 
twila li għandu l-complainant fiż-żewġ oqsma probabbilment il-marki li kien jikseb 
f’dan ir-rigward kien ikun differenti ferm.

Fil-fatt il-kwistjoni prinċipali f’dan il-każ kienet proprju l-interpretazzjoni tal-
kwalifiki meħtieġa fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet.

Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni tal-PSC dwar dan il-punt iżda fit-tweġiba tagħha 
l-PSC ikkonfermat li kienet sodisfatta bl-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-Bord tal-
Għażla u li ma kienet sabet ebda raġuni valida li tiġġustifika tibdil fir-riżultat tal-
proċess tal-għażla u għaldaqstant kienet qed tqis il-każ bħala wieħed magħluq.
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Konklużjoni 
Il-Kummissarju xtarr l-informazzjoni mogħtija mill-complainant u l-kummenti u 
tweġibiet tal-PSC u ikkonkluda kif ġej:
a. il-Bord tal-Għażla kellu jikkunsidra l-esperjenza taż-żewġ applikanti għaliex ir-

riżultat kien probabbilment ikun differenti;
b. il-Bord tal-Għażla u sussegwentement il-Kummissjoni ma għamlux 

evalwazzjoni korretta tal-marki mogħtija lill-kandidata għall-esperjenza 
tagħhom fl-oqsma li kienu mitluba fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet;

Rakkomandazzjoni
Fid-dawl ta’ dawn il-konklużjonijiet, il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda li 
l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku titlob li l-Bord tal-Għażla jerġgħu jagħmlu 
evalwazzjoni tar-rapport tal-għażla u jieħdu kunsiderazzjoni ta’ min kien eliġibbli 
skont is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet, kif ukoll tal-esperjenza totali li wieħed ikun 
kiseb fiż-żewġ oqsma tal-ispeċjalizzazzjoni kif kien speċifikament meħtieġ fis-Sejħa 
għall-Applikazzjonijiet.

L-Eżitu
Dwar ir-rapport tal-Kummissarju, l-PSC tat ir-reazzjoni tagħha u sostniet li 
l-interpretazzjoni tagħha tal-kwalifika kienet korretta u kienet konvinta li 
d-deċiżjoni tagħha dwar il-marki li ġew allokati lill-kandidati kienu ekwi u li ma 
kien hemm ebda raġunijiet validi li jiġġustifikaw bidla fir-riżultat tal-proċess tal-
għażla.

Il-Kummissarju ma qabilx mad-dikjarazzjoni tal-PSC.  Għaldaqstant skont l-Att 
dwar l-Ombudsman, hu bagħat kopja tar-rapport lill-complainant sabiex ikun jista’ 
jieħu l-azzjoni li jidhirlu xierqa biex iħares l-interessi tiegħu.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0030
Kummissajoni  dwar is-Servizz Pubbliku

Proċess tal-għaża għall-post 
maniġerjali kkontestat

Persuna li taħdem bħala healthcare professional fl-Isptar Mater Dei ressqet ilment 
lill-Ombudsman għaliex ħassitha li ġiet trattata ħażin meta ma ntgħażlitx għall-
pożizzjoni maniġerjali.  Il-complainant allegat ukoll li nħatret kollega tagħha li 
skont is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet lanqas biss kienet eliġibbli li tapplika.

L-ilment
Il-complainant allegat li l-proċess tal-għażla għall-pożizzjoni maniġerjali fl-Isptar 
Mater Dei kien irregolari għaliex il-kandidat li ntgħażel ma kienx eliġibbli li japplika.  
Il-complainant talbet ukoll li  tiġi mgħarrfa bil-marki li ngħataw lill-kandidat li ġie 
magħżul u dwar kemm kellu għarfien fil-qasam speċjalizzat ta’ din il-pożizzjoni.  
Dan għaliex skont hi l-kandidat kien ħadem biss tmien xhur bħala acting f’dan il-
qasam.

Fl-istess waqt din l-istess allegazzjoni ta’ nuqqas ta’ eliġibilità tal-kandidat magħżul 
issemmiet ukoll f’każ separat min-naħa ta’ complainant oħra li fil-proċess tal-
għażla ġiet fit-tielet post.

Il-fatti
Il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa ħareġ Sejħa għall-Applikazzjonijiet għal din 
l-pożizzjoni fuq kuntratt definit ta’ tliet snin.

Il-complainant kienet waħda minn tliet applikanti li ġew intervistati għal din il-
pożizzjoni, u hi ġiet fit-tieni post, meta ġabet tmien (8) marki anqas (minn total ta’ 
200)  mill-kandidat magħżul.   
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Sabiex tipprova tikseb rimedju, fl-ewwel lok, il-complainant ressqet petizzjoni 
quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC), li fiha l-complainant 
allegat li qabel ma ġew ippubblikati r-riżultati, l-kandidat li ġie fl-ewwel post  kien 
informa lilha u lill-kollegi tagħha li hu kien ġie l-ewwel.

Barra minn hekk, il-complainant sostniet li l-kandidat magħżul ma kienx jissodisfa 
l-kriterji tal-eliġibilità għaliex hu qatt ma kien wettaq dmirijiet f’pożizzjoni 
maniġerjali kif kien mitlub fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet.  Il-complainant 
iddikjarat ukoll li l-għarfien tal-persuna magħżula kienet limitata għall-qasam 
wieħed speċifiku.

Għall-PSC din l-allegazzjoni ta’ ħruġ ta’ informazzjoni kienet serja ħafna u għalhekk 
talbet lill-membri tal-Bord tal-Għażla sabiex jiddikjaraw taħt ġurament li huma ma 
żvelawx ir-riżultat. Il-PSC sostniet li hi kienet stretta dwar dan l-atteġġjament u 
kienet qed tikkunsidra li tieħu l-passi kollha neċessarji fir-rigward, anke li tikkanċella 
l-proċess kollu jekk jirriżulta li xi membru tal-Bord tal-Għażla żvela informazzjoni li 
kellu/ha d-dmir li jżomm sigriet.

Fir-rigward tat-talba tal-complainant li tingħata rendikont tal-marki tal-kandidati, 
il-PSC informatha li ma kienetx f’pożizzjoni li tagħti informazzjoni dwar il-kandidati 
lil terzi persuni għajr lill-kandidati nfushom.

Fil-kummenti finali tagħha dwar it-talbiet tal-complainant l-PSC saħqet li l-Bord 
tal-Għażla kien ikkonfermalha li l-kandidat li ġie fl-ewwel post kien eliġibbli.  Barra 
minn hekk, il-Bord tal-Għażla kien ukoll ipprovda provi dwar l-esperjenza ta’ xogħol 
li kellu dan il-kandidat u li kienu rilevanti għall-pożizzjoni in kwistjoni u li setgħu 
jiġu ikkunsidrati bħala ħila maniġerjali.

Madanakollu, l-complainant xorta waħda ma kienetx sodisfatta bit-tweġibiet tal-
PSC u reġgħet talbet spjegazzjoni kif l-kandidat li ġie fl-ewwel post seta’ jitqies li 
kien eliġibbli għal din il-pożizzjoni meta ma kienx impjegat f’pożizzjoni maniġerjali 
għal sena kif kien mitlub skont is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet.  Il-PSC sostniet li 
l-pożizzjoni tagħha kienet korretta u li għaldaqstant kienet qed tqis dan il-każ bħala 
wieħed magħluq.
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F’dan l-istadju l-complainant talbet l-intervent tal-Ombudsman biex jistħarreġ il-każ 
tagħha, li min-naħa tiegħu assenjah lill-Kummissarju għas-Saħħa sabiex jinvestiga 
l-ilment imressaq.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab il-kummenti tal-PSC dwar dan l-ilment.  Il-PSC 
baqgħet issostni l-verżjoni tal-fatti kif kommunikati lill-complainant u żiedet tgħid 
li hi kienet ikkunsidrat b’mod dettaljat il-punti mqajjma mill-complainant fil-
petizzjoni tagħha u ma kienx meħtieġ li jsiru investigazzjonijiet ulterjuri.

Kunsiderazzjonijiet
Il-kwistjoni prinċipali f’dan il-każ hija l-interpretazzjoni li ta l-Bord tal-Għażla lill-
kriterji dwar l-eliġibilità, interpretazzjoni li ġiet ikkonfermata mill-Kummissjoni 
meta trattat il-petizzjoni tal-complainant.  L-argument li ġabet il-complainant kien 
dejjem dwar il-fatt li l-kandidat li ġie fl-ewwel post ma kienx jissodisfa il-kriterji 
tas-Sejħa għall-Applikazzjonijiet, jiġifieri li wieħed irid ikun ilu sena f’pożizzjoni 
maniġerjali xi ħaġa li skont hi, dan il-kandidat qatt ma kien. Dwar dan l-argument 
il-PSC ikkonsultat mal-Bord tal-Għażla li ikkonferma li l-kandidat magħżul kien 
eliġibbli u li fl-opinjoni tal-Kummissjoni kellha provi li juru li l-esperjenza ta’ xogħol 
ta’ din il-persuna kienet rilevanti għall-pożizzjoni in kwistjoni u setgħet titqies bħala 
waħda f’livell maniġerjali.

Dan l-Uffiċċju analizza ukoll il-Job Description tal-pożizzjoni li kellu l-kandidat li 
ntgħażel, u fil-fehma tal-Kummissarju għas-Saħħa din il-persuna qatt ma okkupat 
kariga maniġerjali.

Dwar din il-kwistjoni, il-PSC ikkummentat li hi kienet fliet tajjeb id-dmirijiet li kien 
iwettaq il-kandidat magħżul u insistiet li dawn kienu ta’ livell maniġerjali.  Il-PSC 
innotat, fost affarijiet oħra, li bħala deputy, il-persuna li ġiet magħżula kienet tgħin 
lis-superjur tagħha biex jikkoordina lill-istaff u s-servizzi involuti biex l-pazjenti 
jingħataw il-kura meħtieġa.  Kien jipparteċipa fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u 
l-evalwazzjoni tal-inizjattivi, u kellu ukoll ir-rwol prinċipali li jħarreġ lill-istaff ġdid u 
lill-istudenti.  Dawn id-doveri żgur li kienu jitolbu li persuna jkollha ħiliet maniġerjali.

Il-Kummissarju irrimarka ukoll li l-persuna li ntgħażlet kellu pożizzjoni fi Skala 8.  
Peress li skont is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet, applikant ried ikun fi Skala 7 jew 
inqas, dan ma setax jitqies li kien eliġibbli.
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Dwar l-allegazzjoni li membru tal-Bord kien żvela r-riżultat tal-proċess tal-Għażla, 
l-Kummissarju kkummenta li l-PSC kienet għamlet sewwa li tieħu bis-serjetà tali 
allegazzjoni u li kienet anke lesta li tqis bħala null il-proċess kollu jekk ikollha provi 
li hekk ġara. Fil-fatt il-Kummissjoni kienet talbet li tingħata kjarifika u affidavits 
ġuramentati miċ-Chairman u l-membri tal-Bord tal-Għażla.  Dawn il-kjarifiki 
ġew aċċettati u għalhekk il-PSC għalqet il-każ.  Madanakollu, il-Kummissarju 
ikkummenta li l-kliem li intuża fl-affidavits individwali kienu juru li filwaqt li tnejn 
mill-membri ċaħdu b’mod ċar li ma kienu tkellmu ma’ ħadd dwar l-intervisti, 
ż-żewġ membri l-oħra ma kienux daqshekk speċifiċi.  Il-Kummissarju sostna li 
fl-opinjoni tiegħu l-Kummissjoni setgħet għarblet aktar fil-fond l-informazzjoni 
f’dawn id-dikjarazzjonijiet, aktar u aktar meta il-complainant kienet stqarret li hi 
kienet ġiet informata bir-riżultati u kellha x-xhieda.

Dwar it-talba tal-complainant li tiġi mogħtija rendikont tal-marki tal-Bord tal-
Għażla, il-Kummissarju qal li l-PSC kienet tatha tweġiba raġonevoli.  L-Uffiċċju kien 
konxju li l-marki marbuta mal-kriterji kienu suġġettivi għaliex kienu jiddependu 
fuq il-mod kif it-tweġibiet tal-kandidati jiġu evalwati mill-Bord tal-Għażla.

Konklużjoni
Fid-dawl tal-fatti u mill-investigazzjoni li saret il-Kummissarju għas-Saħħa 
ikkonkluda li -
a. L-interpretazzjoni tal-kriterju tal-eliġibilità
 Il-Bord tal-Għażla interpreta ħażin il-kriterju li sabiex persuna tkun eliġibbli 

kien meħtieġ li jkollha mill-inqas sena ta’ esperjenza rilevanti f’pożizzjoni 
maniġerjali u minflok ikkunsidrat biss l-esperjenza jew in-natura tax-xogħol 
tal-kandidat li ġie fl-ewwel post.  Filwaqt li l-Bord wasal għall-konklużjoni 
diskuttibbli fir-rigward tal-esperjenza tal-kandidat magħżul, injora l-element 
kwalifikanti jiġifieri l-esperjenza kif mitluba fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet 
- li kellha tkun f’pożizzjoni maniġerjali.  Il-kandidat li ġie fl-ewwel post qatt 
ma okkupa pożizzjoni maniġerjali rikonoxxuta minn tal-inqas għal sena.  Mill-
banda l-oħra l-PSC baqgħet tikkonferma d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla. Il-
Kummissarju għas-Saħħa ma qabilx mad-deċiżjoni tal-PSC.

b. L-allegat kxif tar-riżultat
 Filwaqt li dan l-Uffiċċju jikkunsidra, li jekk pruvata, l-allegazzjoni dwar il-kxif 

tar-riżultat tal-intervisti mhux bilfors taffettwa r-riżultat aħħari, il-Kummissarju  
innota b’sodisfazzjon li l-Kummissjoni tat importanza u ikkunsidrat serjament 
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dan in-nuqqas fl-iżvelar ta’ informazzjoni.  Il-Kummissjoni aċċettat id-
dikjarazzjonijiet ġuramentati tal-erba’ membri tal-Bord tal-Għażla, anke 
jekk meta wieħed jiflihom sew jintebaħ li kien meħtieġ li l-kliem li ntuża fid-
dikjarazzjonijiet imsemmija kellu jkun assigurat li jissodisfaw l-istqarrija tal-
complainant.

Rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda li l-Kummissjoni tirrevedi d-deċiżjoni 
tagħha dwar l-eliġibilità tal-kandidat li ġie fl-ewwel post skont l-istħarriġ u l-fatti kif 
stabbiliti minn dan l-Uffiċċju u, jekk taqbel fuq dawn il-fatti, tippubblika r-riżultat 
emendat u tieħu l-azzjoni meħtieġa dwar din il-kwistjoni.

L-eżitu
Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ma qablitx mar-rakkomandazzjoni tal-
Kummissarju għas-Saħħa u għaldaqstant hu informa lill-complainant b’dan it-
tagħrif sabiex tkun tista’ tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tissalvagwardja l-interessi 
tagħha.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0073
Sptar Mater Dei

Ħlas ta’ spejjeż legali mħallsa 
wara intervent tal-Kummissarju

L-ilment 
Healthcare Professional ta’ nazzjonalità barranija impjegat fl-Isptar Mater Dei 
(MDH) ressaq ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman minħabba li d-Dipartiment tas-
Saħħa naqas milli jwieġbu dwar it-talba tiegħu li jingħata rifużjoni għall-ispejjeż 
legali li kien għamel.

Il-fatti
Il-complainant flimkien ma’ professjonijist fil-kura tas-saħħa ġew akkużati li 
b’nuqqas ta’ prudenza u negliġenza waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Wara tmien snin ta’ proċeduri legali ngħatat is-sentenza tal-Qorti u l-complainant 
ma nstabx ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.  Fis-sentenza tagħha l-Qorti sostniet li 
l-complainant kien wettaq il-ħidma tiegħu b’mod diliġenti kif titlob il-professjoni 
tiegħu u ġie konfermat li kemm hu kif ukoll il-kollega tiegħu kienu taw servizz 
xieraq u ma setgħux taw servizz aħjar.

Wara s-sentenza tal-Qorti, l-complainant talab li jingħata lura il-flejjes li ħallas fi 
spejjeż legali li kien għamel biex jiddefendi ruħu.  L-ispejjeż kienu jammontaw għal 
aktar minn € 26,000.

Għal sentejn sħaħ il-complainant u r-rappreżentanti legali tiegħu talbu lill-
awtoritajiet tal-Isptar Mater Dei sabiex iħallsuh tal-ispejjeż legali li kien għamel.  
Madanakollu, l-awtoritajiet tal-isptar qatt ma wieġbu għat-talba tiegħu.  Il-
complainat żvela ukoll li, l-professjonist l-ieħor, li kien ta’ nazzjonalità Maltija kien 
ingħata lura l-ħlasijiet kollha.  Il-complainant ipprova diversi drabi jitlob li jiddiskuti 
din il-kwistjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa imma baqa’ qatt ma ngħata widen.
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Konklużjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa talab il-kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa dwar 
dan il-każ u wara l-intervent tal-Kummissarju d-Dipartiment tas-Saħħa informa lill-
complainant li l-fondi biex hu jitħallas lura tal-ispejjeż legali kienu ġew approvati.

L-eżitu
Il-Kummissarju baqa’ jsegwi dan il-każ maż-żewġ naħat involuti, mal-complainant 
u mad-Dipartiment tas-Saħħa, sakemm il-complainant tħallas l-ispejjeż kollha.



Każijiet investigati 
mill-Kummissarju  
għall-Ambjent u l-Ippjanar
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EN 0058
Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA)

Trattament inġust fil-qadi 
ta’ dmirijietha

L-ilment
Il-complainant sostniet li kienet ilha impjegata mal-MEPA mill-2010 u li kienet 
dejjem wettqet id-dmirijiet tagħha b’mod diliġenti u effiċjenti u li kienet qed 
tingħata xogħol ogħla mill-grad tagħha.  

Fl-2013 wara li kellha Annual Performance Appraisal Report negattiv, din l-impjegata 
ġiet trasferita u ngħatat dmirijiet ta’ livell aktar baxx li sarrfu f’anqas dħul finanzjarju.  
Barra minn hekk, il-complainant allegat li sofriet fastidju fuq il-post tax-xogħol fil-
pożizzjoni li kellha qabel, minħabba li l-persuna ta’ fuqha, li ħejjiet ir-rapport bil-
miktub dwarha, kienet tinjoraha u qatt ma tatha xogħol li kien skont il-Grad tagħha.

L-investigazzjoni 
Il-MEPA intalbet tagħti l-kummenti tagħha dwar dan l-ilment.  Fit-tweġiba tagħha 
l-MEPA qalet li fis-26 ta’ Lulju 2013, [il-persuna li ressqet l-ilment] kienet assenjata 
taħdem f‘Unit ġdid minħabba riorganizazzjoni interna.  Il-MEPA kompliet li fil-
laqgħa li l-complainant kellha mal-Assistant Director u l-Unit Manager kienet 
ġiet informata li d-dmirijiet tagħha kienu jinkludu ukoll dawk bħala Assistenta 
Personali għaliex hekk kien jinħtieġ u anke għaliex hija kienet diġà qed tirċievi 
l-allowance fi Grad 5 għal xogħol imwettaq fi grad ogħla.  Il-complainant kienet 
ukoll ġiet mgħarrfa li kienet ser tkompli twettaq ix-xogħol relatat max-xogħol 
tagħha preċedenti minħabba li għal darb’oħra dawn id-dmirijiet reġgħu kienu 
qed jaqgħu  taħt ir-responsabbiltà tal-Unit kif kienu qabel l-2010. Il-complainant 
informat lill-management li x-xogħol li kellu x’jaqsam mad-dmirijiet preċedenti 
kien qed jimpenjaha l-ħin kollu u għaldaqstant ma setgħetx twettaq dmirijiet 
oħra addizzjonali. Il-Management min-naħa tiegħu insista li ladarba hi kienet qed 
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titħallas l-allowance ta’ Grad 5 għal xogħol imwettaq fi grad ogħla, kien mistenni li 
hi tlaħħaq l-istess livell ta’ produzzjoni bħal kwalunkwe impjegati fl-istess Grad 5.

Meta beda jgħaddi ż-żmien ħareġ ċar li l-complainant kienet qed tieħu ħsieb 
biss ix-xogħol preċedenti u ma kinitx qed twettaq id-dmirijiet tagħha ta’ Personal 
Assistant (PA) għaliex baqgħet tinsisti li ma setgħetx tlaħħaq ma’ doveri oħra.  
Fid-dawl ta’ dan, il-management ma setax iżomm lill-complainant f’din il-kariga 
għaliex ir-rwol kien jitlob li jitwettaq ix-xogħol ta’ Personal Assistant flimkien ma’ 
dak relatat mal-kwistjonijiet ta’ qabel.  Għaldaqstant, il-MEPA waqqfet il-ħlas 
tal-allowance li l-complainant kienet qed titħallas għal xogħol ogħla mwettaq fi 
Grad 5. Saru laqgħat informali bejn il-management u l-complainant fejn din tal-
aħħar ġiet offruta diversi pożizzjonijiet alternattivi.  Madanakollu, hi baqgħet qatt 
ma informathom bl-għażla tagħha.  Għalhekk fil-5 ta’ Novembru 2013 ingħatat 
pożizzjoni sabiex taħdem band’oħra.

Kif ġraw l-affarijiet skont kif spjegati hawn fuq ma jidhirx li t-talbiet li saru mill-
complainant huma ġustifikati u li t-transfer tagħha kien wieħed ibbażat fuq 
raġunijiet validi.

Ta’ min wieħed jinnota ukoll li l-manangement għandu stima kbira għall-ħiliet tal-
complainant u fil-fatt riċentement hi tpoġġiet taħdem f’Unit oħra fi ħdan l-istess 
organizzazzjoni bil-ħsieb li tingħata xogħol li huwa aktar sodisfaċenti għaliha. Il-
Management huwa informat li l-complainant tinsab kuntenta twettaq id-dmirijiet 
li għandha bħalissa. 

Waqt l-investigazzjoni saret laqgħa mal-Assistent Direttur responsabbli mit-taqsima 
tal-complainant fejn l-Uffiċċju ngħata aktar tagħrif dwar il-każ. L-Assistent Direttur 
spjega li hu kien emenda l-Annual Performance Appraisal Report tal-complainant 
biex ir-rapport jirrifletti aħjar il-ħidma li wettqet il-complainant f’dik is-sena.

Skont l-Assistent Direttur din il-kwistjoni setgħet titqies bħala waħda fejn ma kienx 
hemm kompatibilità/jew kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn il-complainant u l-uffiċjal 
ta’ fuqha.

Sadanittant, kienu qed isiru sforzi sabiex il-complainant tinstabilha pożizzjoni 
alternattiva u wara aktar diskussjonijiet din il-kwistjoni ġiet riżolta.



Uffiċċju tal-Ombudsman116

Il-fatti miġbura     
Il-complainant sostniet li sa mill-2011 hi kienet titħallas allowance għal xogħol 
ogħla li kienet twettaq minħabba n-natura tax-xogħol tagħha.  Barra minn hekk, hi 
kienet taħdem mingħajr superviżjoni bejn Settembru 2012 u Awwissu 2013.

Meta fl-2013 kienet ġiet trasferita, il-complainant kienet informata li ser tibqa’ taqdi 
d-dmirijiet li kellha, kif ukoll kienet mistennija li tassisti l-uffiċjal ta’ fuqha.

Il-complainant iddikjarat li kien hemm nuqqas ta’ kommunikazzjoni bejnha 
u l-Manager tagħha, u li hi ma setgħetx twettaq ix-xogħol tagħha ta’ assistenta 
personali bħal per eżempju iżżomm nota tal-appuntamenti tiegħu.

F’Settembru tal-2013 saret taf li kienet ser tingħata transfer u meta staqsiet lill-
Management, ikkonfermawla li kienu qed jikkunsidraw li jbidlulha t-taqsima fejn 
taħdem.  Meta semgħet hekk il-complainant kitbet lill-Gvern dwar il-każ tagħha.  Xi 
xahar wara fuq l-iskrivanija tagħha sabet l-Annual Performance Appraisal Report.

Il-complainant ressqet ilment lill-Management dwar il-performance rating tagħha 
u saret laqgħa li għaliha kienu preżenti l-Assistent Direttur u l-Manager tagħha.  
Dan tal-aħħar iddikjara li ma riedx jaħdem magħha.  Il-complainant sostniet li waqt 
il-laqgħa l-Manager kien stqarr li ħassu offiż bil-kontenut tal-ittra li kienet bagħtet 
anke jekk hi qalet li meta irreferiet għalih ma semmietux b’ismu.

Il-MEPA insistiet li għalkemm il-complainant kienet informat lill-Management li 
x-xogħol li kellha kien qed jeħodilha l-ħin kollu disponibbli, xorta waħda kienet 
mitluba li tlaħħaq ix-xogħol mitlub mill-Management sabiex tkun qed twettaq 
il-livell ta’ produttività li kienet mistennija li tilħaq skont il-grad tagħha, meta hi 
kienet qed titħallas allowance għal xogħol ta’ grad ogħla.

Għaldaqstant, meta deher biċ-ċar li l-complainant ma kinitx qed twettaq id-
dmirijiet li kienu ogħla mill-grad tagħha għaliex hi kienet qed tinsisti li ma kellhiex 
ħin li tlaħħaq aktar xogħol, il-ħlas tal-allowance twaqqaf u ngħatat transfer għall-
post ieħor fejn setgħet tagħmel xogħol relatat mal-grad tagħha.

Meta wieħed jevalwa dan il-każ u jifli l-performance reports tagħha matul is-snin, 
jiġi innotat li l-complainant kienet twettaq id-dmirijiet tagħha tajjeb u irnexxielha 
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tikseb rekord validu.  Is-sitwazzjoni jidher li nbidlet u marret għall-agħar  meta ġiet 
trasferita sabiex tassisti Manager partikolari u kien hemmhekk li bdew jinqalgħu 
l-problemi.

Wara li saret kunsiderazzjoni tal-fatti ta’ dan il-każ il-complainant ma setgħetx 
titqies li naqset min-naħa tagħha, għaliex għalkemm kien hemm diffikultajiet 
ta’ kommunikazzjoni u jidher li s-superjur tagħha kien qiegħed jinjoraha, hi ma 
skartatx id-dmirijiet il-ġodda u baqgħet twettaq ix-xogħol li kien ingħatalha qabel.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
In vista ta’ dan instab li:
•	  l-ilment li l-MEPA kienet aġixxiet b’mod diskriminatorju meta waqqfulha 

l-allowance li kienet tingħata minħabba xogħol li kienet twettaq ogħla mill-
grad tagħha kien ġustifikat.  Il-ħidma tal-complainant baqgħet titwettaq tajjeb 
fil-qadi ta’ dmirijietha fl-amministrazzjoni tax-xogħol li kellha oriġinarjament, 
minkejja d-diffikultajiet li kienet qed tiffaċċja mat-Team Manager tagħha.  Dan 
il-fatt kien rifless fil-performance report tagħha;

•	 l-allegazzjoni li matul dan iż-żmien il-complainant kienet soġġetta għall-
fastidju mit-Team Manager tagħha  m’hijiex ġustifikata.  Anke għalkemm huwa 
ċar li kien hemm nuqqas serju ta’ kommunikazzjoni bejniethom, il-complainant 
xorta waħda baqgħet għaddejja bix-xogħol tagħha anke meta ma kinitx tinsab 
fl-iktar sitwazzjoni feliċi.  Iżda b’danakollu din is-sitwazzjoni ma affettwatx il-
performance tagħha u baqgħet twettaq ix-xogħol b’ħila u b’effiċjenza; u 

•	 Il-MEPA kellha tieħu ħsieb li terġa’ tpoġġi lill-complainant fil-pożizzjoni li kellha 
qabel, jiġifieri dik li twettaq xogħol ogħla mill-grad tagħha, tingħata s-salarju 
u l-allowances relatati mal-pożizzjoni fi Grad 5, kif ukoll li titħallas b’lura 
l-ammont li kien dovut għal xogħol fil-kariga tagħha u dan mid-data li hi tniżżlet 
mill-grad sal-ġurnata tal-lum.

Sussegwentement dan l-Uffiċċju ġie informat mill-complainant li hi kienet ingħatat 
lura l-pożizzjoni li kellha qabel flimkien mal-ħlas parzjali tas-salarju u allowance li 
kienu dovuti lilha. 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EO 0007
Transort Malta / Minister għall-Għawdex

Dewmien mhux ġustifikat  
sabiex tinfetaħ triq ġdida

L-ilment
Qarib ta’ sid ta’ proprjetà ressaq ilment kontra Transport Malta u l-Ministeru għal 
Għawdex minħabba allegat dewmien mhux ġustifikat biex tinfetaħ triq pubblika 
fil-limiti tax-Xewkija, Għawdex.

Il-complainant irrapportat li l-qarib tagħha kien bena d-dar tiegħu skont il-permess 
ta’ żvilupp iżda Transport Malta baqgħet qatt ma fetħet it-triq li twassal għal din 
il-proprjetà bil-konsegwenza li din is-sitwazzjoni kienet qed toħloq tbatija għall-
familja tiegħu u taffettwalhom saħħithom.

L-investigazzjoni
Mill-investigazzjoni irriżulta li d-dar kienet inbniet fuq biċċa art fejn kien skedat li 
ser issir triq li kienet għadha ma saritx u li hija sitwata fuq art privata.  It-triq kienet 
tagħqad ma’ triq oħra fit-truf tagħha iżda l-unika dħul li kellha kien dak li tgħaddi 
minn sqaq biswit bini li kien jinsab fil-kantuniera ma’ triq eżistenti fuq naħa waħda 
tat-triq ippjanata.

Għaldaqstant l-aċċess għall-proprjetà kien ristrett għaliex biex tifforma t-triq bil-
wiesgħa kollha tagħha kif ippjanata li ssir, kien meħtieġ li jitwaqqa’ il-bini li kien 
jinsab fil-kantuniera.

Il-persuna li ressqet l-ilment iddikjarat li d-dewmien biex tinfetaħ it-triq minn 
Transport Malta kien inġust.
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Dan l-Uffiċċju talab lil Transport Malta u lill-Ministeru għal Għawdex sabiex 
jagħtu t-tweġibiet/kummenti tagħhom dwar dan l-ilment. Mill-informazzjoni 
miġbura irriżulta li biex tinfetaħ it-triq imsemmija l-Gvern, permezz tal-Ministeru 
għal Għawdex kellu jitlob li tiġi esproprijata l-art privata għan-nom tal-qarib tal-
complainant.

Barra minn hekk, il-plots l-oħra kienu għadhom ma ġewx żviluppati.  Għalhekk, 
f’dan l-istadju teknikament u ekonomikament ma kienx għaqli li din it-triq issir u 
titlesta. 

Il-fatti miġbura
Il-formazzjoni ta’ toroq ġodda hija regolata permezz tar-Regolament 12 tar-
Regolament dwar Toroq Ġodda u Xogħlijiet f’Toroq, Avviż Legali 29 tal-2010 (S.L. 
499.57) li tgħid:

“Ebda bini li jmiss ma’ triq ġdida f’post abitat ma jista’ jinbena qabel ma t-triq 
tiġi invellata sewwa mal-linja kif mogħtija mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent 
u l-Ippjanar, b’konsultazzjoni mal-Awtorità. It-tul tat-triq li għandha tiġi hekk 
invellata għandu jibda minn triq li diġà hemm u li tkun diġà miftuħa għall-pubbliku, 
u għandu jibqa’ sejjer sal-aħħar tarf tal-faċċata tal-bini li jkun se jsir.”

Il-kundizzjonijiet imposti minn dan ir-Regolament huma:
a) Ebda bini ma jista’ jiġi mtella’ sakemm it-triq ma tiġix invellata.
b) It-triq għandha tkun invellata sewwa mal-linja mogħtija mill-MEPA.
ċ) Il-linja tat-triq għandha tiġi stabbilità mill-MEPA b’konsultazzjoni ma’ 

Transport Malta.
d) It-tul tat-triq għandu jibda minn ħdejn triq diġà eżistenti u miftuħa għall-

pubbliku sat-tarf tal-faċċata tal-bini li jkun ser jittella’.

Bħalissa t-triq hija iffurmata u invellata minn ħdejn il-plot imsemmija sal-
kantuniera tal-bini fejn jinsab l-isqaq. S’issa ġiet żviluppata biss plot waħda u 
l-kumplament tal-faċċati tal-bini għadhom m’humiex żviluppati.

Il-Ministeru għal Għawdex sostna li m’huwiex tal-parir li f’dan l-istadju jitlesta 
x-xogħol tal-bini ta’ din it-triq, l-ewwelnett għaliex hemm il-ħtieġa li tiġi esproprijata 
l-art għan-nom ta’ terzi, u t-tieni nett għaliex sakemm jiġu żviluppati l-kumplament 
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tal-faċċati tal-bini, it-triq ikollha terġa’ issir mill-ġdid biex jissewwew il-ħsarat li 
tkun ġarrbet biex jinbnew il-biċċiet ta’ art li hemm fit-triq u minħabba t-tħaffir li 
jkun jeħtieġ li jsir biex kull abitazzjoni jkollha s-servizzi meħtieġa.

Wieħed jifhem li d-dħul għal ħdejn il-plot żviluppata huwa kemxejn dejjaq u ristrett, 
imma mhux impossibbli.  Madanakollu fiċ-ċirkostanzi li tinfetaħ u titlesta t-triq ma 
jagħmilx sens la mil-lat tekniku u lanqas mil-lat ekonomiku.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Fid-dawl tal-fatti miġbura jidher li għalkemm l-aċċess għall-bini fuq il-plot 
imsemmija kien tassew limitat u kien qed joħloq inkonvenjent għall-persuni li 
jabitaw hemmhekk u għal dawk li jżuruhom, ir-raġunijiet miġjuba mill-Ministeru 
għal Għawdex kienu ġustifikati.

Kien meħtieġ li jkun hemm bilanċ bejn id-drittjiet leġittimi tal-abitanti biex 
ikollhom aċċess komdu għall-proprjetà tagħhom u mingħajr ma jiffaċċjaw ostakoli 
żejda, wara li jkunu tħallsu l-miżati dovuti biex wieħed jikseb il-permessi meħtieġa, 
u l-kunsiderazzjonijiet li jridu jittieħdu mill-lat tekniku u dak ekonomiku biex issir 
it-triq u tinfetaħ għall-pubbliku li f’dan l-istadju ma kienux prattiċi.

Fiċ-ċirkostanzi ma setax jingħad li l-Ministeru għal Għawdex u Transport Malta 
kienu aġixxew b’mod inġust jew b’mod diskriminatorju meta ċaħdu lill-complainant 
milli jsiru x-xogħlijiet meħtieġa biex issir it-triq.

Għaldaqstant l-ilment ma kienx sostnut.
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EO 0008
Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA)

Applikazzjoni skorretta ta’ 
policies meta ġiet approvata 
talba għal żvilupp

L-Ilment
Sid ta’ proprjetà ressaq talba kontra l-MEPA dwar il-mod kif il-ġar tiegħu ngħata 
permess li jibni washroom fuq is-saqaf tal-villa tiegħu, meta din l-istess talba għall-
washroom kienet ġiet miċħuda mill-Bord tal-Appelli tal-Ippjanar.

Il-persuna li ressqet l-ilment allegat li l-permess kien inħareġ b’mod abbużiv 
permezz ta’ applikazzjoni għal Talba għall-Emendi Żgħar bi ksur tal-Avviż Legali 
514 tal-2010.

L-Investigazzjoni
Il-MEPA kienet mitluba tagħti r-reazzjoni tagħha dwar dan l-ilment.  Fit-tweġiba 
tagħha l-MEPA iġġustifikat il-proċeduri u d-deċiżjoni meħuda fl-għoti tal-permess 
u iddikjarat li fil-permess oriġinali d-Direttorat tal-Ippjanar kien irrakkomanda li 
dan jiġi approvat.  L-applikazzjoni kienet titlob li jkollha ukoll l-approvazzjoni ta’ 
żviluppi oħra fuq is-sit.

Madanakollu, il-Kummissjoni għall-Ambjent u l-Ippjanar (EPC) talbet li jsir tibdil 
fid-disinn tal-washroom għaliex uriet tħassib dwar in-nuqqas ta’ side curtilage 
adegwat.

Il-MEPA saħqet illi l-kwistjoni prinċipali dwar il-washroom kienet id-disinn billi 
kienet  fuq l-ogħla parti tal-bini u fuq in-naħa ta’ wara nett meta din il-proprjetà 
kienet detached.
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Il-MEPA sostniet li l-kwistjoni li tratta l-Bord tal-Appell kien biss dwar is-side curtilage 
u li l-washroom qatt ma ssemmiet.

Sussegwentement, saret applikazzjoni għal Talba għall-Emendi Żgħar li kienet 
tirrigwarda biss il-washroom. F’din l-applikazzjoni l-qies tal-washroom ċkien u 
l-pożizzjoni tagħha ċċaqalqet ‘l isfel u tpoġġiet fiċ-ċentru tal-livell tan-nofs.

Il-MEPA iġġustifikat l-approvazzjoni ta’ din l-applikazzjoni għaliex argumentat 
li l-għoli l-ġdid tal-washroom huwa l-istess għoli fejn normalment jiġu installati 
s-servizzi u dawn ma jeħtiegu ebda permess, u li din it-talba ġiet aċċettata b’intenzjoni 
tajba u fl-ispirtu tad-deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet li ttieħdu fil-proċess tal-
permess, mingħajr ma ippreġudikat id-deċiżjonijiet taż-żewġ Bordijiet. 

Il-fatti miġbura 
Il-MEPA tenniet li t-talba ntlaqgħet b’intenzjoni tajba, mingħajr ma spjegat xi tfisser 
‘b’intenzjoni tajba’.

Il-fatti tal-każ urew li t-talba speċifika għall-bini ta’ washroom fuq is-sit ġiet miċħuda 
mill-EPC u l-appell fuq din id-deċiżjoni ukoll ma ġiex aċċettat.

Mill-istħarriġ irriżulta b’mod ċar li r-rifjut sabiex tinbena l-washroom kien minħabba 
n-nuqqas fis-side curtilage.  Għaldaqstant kien inutli li wieħed jargumenta li d-disinn 
tal-washroom kien konformi mal-linji gwida tad-DC 2007.

Id-deċiżjoni dwar il-washroom kellha tkun marbuta mal-kwistjoni tan-nuqqas ta’ 
side curtilage.  F’dan il-kuntest, id-deċiżjoni tat-Tribunal tal-Appell li ikkonfermat 
id-deċiżjoni li ma taċċettax li tinbena l-washroom saħħet id-deċiżjoni ta’ rifjut  tal-
EPC dwar dan il-permess. Dan ir-rifjut kien ibbażat fuq il-fatt li n-nuqqas fil-wisa’ 
tas-side curtilage ma setax jiġġustifika li ssir washroom, irrispettivament jekk kien 
jikkonforma jew le mal-linji gwida għad-disinn.

Din is-sitwazzjoni hija simili għal dik fejn il-washrooms ma jingħatawx permess li 
jsiru fuq il-bejt, minħabba nuqqas ta’ fond fil-bitħa ta’ wara.  Is-side curtilage huwa 
importanti għaliex permezz tiegħu jiġu rispettati l-faċilitajiet u l-karattru taż-żona 
billi jinżamm biżżejjed spazju vojt permezz tas-side curtilage, u fejn dan jinstab li 
huwa nieqes jew mhux biżżejjed jiġi miċħud il-permess li l-bini jogħla aktar biex is-
sitwazzjoni ma tkomplix titgħarraq.
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Fid-dawl tal-fatti msemmija hawn fuq huwa ċar li l-proċeduri għal Talba għal 
Emendi Żgħar ġew użati biex jevitaw u jduru mad-deċiżjonijiet meħuda mill-
Bordijiet.

Meta wieħed jeżamina l-provvedimenti tal-Avviż Legali 541/2010 li jistabbilixxu 
l-proċeduri tal-applikazzjonijiet u kif dawn jiġu determinati, Artiklu 12(2) jistipula 
li l-kundizzjonijiet tal-permessi ma jistgħux jiġu emendati permezz tal-proċedura 
tat-Talba għal Emendi Żgħar.

Dan ifisser li ladarba lanqas kundizzjoni waħda biss ma tista’ tiġi emendata b’dan 
il-mod, m’huwiex aċċettabbli l-fatt li ntużat din il-proċedura biex ixxejjen ir-rifjut 
tal-permess.

Artiklu 3(b) tistabbilixxi l-kriterji li jridu jiġu osservati biex tali emendi jkunu 
aċċettati.  Dawn il-kriterji jridu jiġu rispettati kollha (in toto) u ma jistgħux jiġu 
applikati biċċa biċċa.

B’mod partikolari sub-artikli (i) sa (iii) jistabbilixxu li l-applikazzjonijiet għal Talab 
għal Emendi Żgħar ma jiġux aċċettati meta l-iżvilupp propost (i) materjalment 
jibdel il-karattru u d-dehra minn barra tas-sit, (ii) din twassal li l-iżvilupp ma jaqbilx 
mal-ambjent tal-madwar, u (iii) tbiddel b’mod sinjifikanti l-forma u n-natura tal-
iżvilupp.

Barra minn hekk Artiklu 12(8)(b) jistabbilixxi li l-emendi proposti m’għandhomx 
jaffettwaw il-kunsiderazzjonijiet li ttieħdu oriġinarjament biex jiġi deċiż dak 
l-iżvilupp, kif ukoll qatt m’għandhom ikunu konfliġġenti ma’ deċiżjoni meħuda 
mill-Awtorità jew il-Kummissjoni, anke jekk din ma tkunx kundizzjoni tal-permess.

Meta l-MEPA aċċettat li tipproċessa l-applikazzjoni għal Talba għall-Emendi Żgħar 
din ċaħdet id-dritt li l-complainant jikkontesta l-applikazzjoni, u dan għal żewġ 
raġunijiet li huma-
(1) l-applikazzjonijiet għal Talba għal Emendi Żgħar ma tiġix ippubblikata/

mxandra bl-istess mod bħal ma jsir fil-każ tal-applikazzjoni għall-permess ta’ 
żvilupp, u għaldaqstant il-complainant ma setax jirreġistra l-interess tiegħu 
bħala terza persuna li għandu interess personali proprju minħabba dan in-
nuqqas ta’ pubbliċità; u
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(2) f’każijiet bħal dawn ma jeżistix appell fuq dawn id-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq 
l-applikazzjonijiet għal emendi żgħar, lanqas għal terzi li għandhom interess 
personali.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni  
Fid-dawl tal-istħarriġ li sar f’dan il-każ irriżulta li:
(i) l-ilment li l-applikazzjoni ma kellhiex tiġi ipproċessata bħala applikazzjoni ta’ 

Talba għall-Emendi Żgħar huwa sostnut;
(ii) L-iżvilupp ma setax jitqies bħala emenda żgħira għaliex kien bi ksur tal-

provvedimenti tal-Avviż Legali 514/2010;
(iii) Il-MEPA messha ċaħdet li tipproċessa din it-talba u minflok tat parir lill-

applikant li jressaq applikazzjoni sabiex jiġi emendat l-iżvilupp (Amended 
Development Application);

(iv) Ladarba l-ipproċessar tal-MEPA u  l-approvazzjoni għat-talba saru bi ksut tal-
liġi, l-approvazzjoni kienet ukoll kontra l-liġi.  Konsegwentement għandhom 
japplikaw il-provvedimenti tal-Artiklu 77(1) tal-Att dwar l-Ippjanar (Att X tal-
2010); u

(v) U għaldaqstant tiġi revokata t-talba fejn ġiet aċċettata l-applikazzjoni għall-
emendi żgħar fir-rigward tal-washroom.

 
Ir-reazzjoni tal-MEPA
Il-MEPA wieġbet li wara li saru r-rakkomandazzjonijiet ta’ dan l-Uffiċċju, min-naħa 
tagħha bdiet proċess sabiex tirrevoka l-permess skont l-Artiklu 77(1) tal-Att dwar 
l-Ippjanar.  Din it-tweġiba ġiet mibgħuta lill-complainant.

Żviluppi ulterjuri
Madanakollu ġara li fil-laqgħa li saret, il-Bord tal-MEPA iddeċieda li ma kienx 
hemm raġuni valida biex jiġi applikat l-Artiklu 77.  Din id-deċiżjoni ntbagħtet lill-
complainant (iżda mhux lil dan l-Uffiċċju).

Il-complainant għalhekk ressaq protest ġudizzjarju.  Madanakollu jidher li qatt ma 
tressaq kontro-protest u ma ttieħdet ebda azzjoni legali ulterjuri.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EO 0027
Transport Malta

Żvilupp mingħajr il-permessi 
meħtieġa bi ksur tas-saħħa u 
sigurtà pubblika

L-Ilment
Residenti li joqgħodu fit-Triq ix-Xatt f’tal-Pietà ressqu ilment kontra Transport Malta u 
allegaw li l-proposta sabiex tiġi implimentata Priority Bus Lane quddiem il-proprjetà 
tagħhom kienet bi ksur tas-sigurtà, minbarra li kienet ser titwettaq mingħajr il-
permessi meħtieġa mill-MEPA.

L-investigazzjoni
Transport Malta kienet qed tagħmel tibdil infrastrutturali fis-sistema tat-trasport 
pubbliku fl-Imsida u l-Pietà, bħala parti minn proġett ikbar mill-programm ta’ fondi 
tal-MODUS ERDF 256.

Aspett minn dan il-proġett tal-Imsida u l-Pietà kien jinkludi immodernizzar tad-dwal 
tat-traffiku lejn il-Pjazza tal-Imsida u li jiddaħħlu bus priority lanes fil-junction tal-
Pjazza tal-Msida u fi Triq ix-Xatt, Pietà.

Il-proposta għan-naħa ta’ ġewwa tat-triq kienet li jitneħħew is-siġar li kienu jisseparaw 
dik li qabel kienet il-bus lane mill-karreġġjata, u b’dan il-mod il-bus lane tkun qed 
toħloq spazju bejn il-bus priority lane il-ġdida u l-bini.

Tressqet notifikazzjoni ta’ żvilupp (DN 0405/15) lill-MEPA li madanakollu ġiet miċħuda 
għaliex il-proposta kienet tinkludi t-tneħħija tas-siġar. Id-disinn tat-triq imbagħad 
ġie modifikat sabiex jinżammu s-siġar. Dan wassal biex il-bus priority lane minflok 
tqiegħdet fejn kienet qabel il-bus lane l-antika, u b’hekk ma tħalla ebda spazju bejn 
it-triq u l-bini u l-parkeġġ sar bejn is-siġar.
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Transport Malta sostniet li d-disinn kien ibbażat fuq il-kunċett ta’ ‘Shared Space’, 
fejn isir sforz biex titnaqqas il-konċentrazzjoni tal-vetturi, il-veloċità tal-vetturi u 
d-diżgrazzji fit-toroq, filwaqt li jitnaqqsu kemm jista’ ikun il-linji li jifirdu t-traffiku tal-
vetturi miż-żoni pedonali bħal ma huma l-bankini u l-kurduni.  It-traffiku tal-vetturi 
kien ser jiġi ristrett għall-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku, il-vetturi li jagħtu 
servizz u l-vetturi tar-residenti.

Ladarba d-disinn tat-triq kif emendat ma kienx jinkludi t-tneħħija tas-siġar u lanqas 
ma kienet ser tiġi estiża t-triq diġà eżistenti ma kienx hemm ħtieġa li ssir notifikazzjoni 
ġdida lill-MEPA. 

Intqal li d-disinn kif rivedut indirizza ukoll it-tħassib li wera l-Kunsill Lokali tal-Pietà.

Il-fatti miġbura
Ir-residenti kienu irrabjati minħabba li f’daqqa waħda  sabu ruħhom f’sitwazzjoni 
fejn kienu ser jinbdew ix-xogħlijiet fuq proġett li kien ser jerġa’ ipoġġi l-bus lane wara 
biebhom u dan mingħajr ma ngħataw l-opportunità li jikkontestaw din id-deċiżjoni.  

It-tħassib tagħhom kien jirrigwarda l-aktar il-fatt li fil-passat l-użu tal-bus lane kien il-
kawża ta’ ħafna inċidenti, anke fatali u għaldaqstant ma xtaqux li jerġgħu jesperjenzaw 
dawk il-kundizzjonijiet tant perikolużi.

Barra minn hekk, minħabba li l-karozzi privati tagħhom kienu ser ikunu ipparkjati 
lil hinn mill-bus lane dan kien ifisser li r-residenti kienu ser jitpoġġew  f’qagħda ta’ 
periklu kull darba li jkollhom bżonn jagħmlu użu mill-karrozza tagħhom. 

Transport Malta sostniet li dan il-proġett kien qiegħed jitwettaq b’rispett sħiħ lejn il-
proċeduri skont il-permessi maħruġa. Barra minn hekk, il-kunċett kien jippermetti 
l-użu konġunt tal-ispazju fit-triq billi jkun ikkontrollat u limitat l-aċċess mill-vetturi, u 
jitnaqqas il-periklu tat-traffiku.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Fid-dawl ta’ dan kollu, instab li:
•	 L-ilment li dan il-proġett kien qiegħed jitwettaq minn Transport Malta bi ksur tas-

saħħa u s-sigurtà pubblika u li ma kellux il-permessi meħtieġa ġie parzjalment 
sostnut.  Dan għaliex filwaqt li Transport Malta ma deherx li aġixxiet kontra l-liġi 
meta implimentat il-proġett kif emendat wara li l-MEPA ċaħdet id-disinn oriġinali 
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għat-triq, iżda mhux l-istess jista’ jingħad fuq l-aġir tagħha fir-rigward tar-
residenti.  Dan l-aġir jista’ jitqies bħala wieħed li naqas milli jagħti kunsiderazzjoni 
xierqa u jkun sensittiv lejn is-saħħa u l-kuntentizza tar-residenti għaliex Transport 
Malta m’għamlitx użu mill-proċeduri ta’ applikazzjoni alternattiva tal-MEPA 
li huma disponibbli sabiex tikseb l-approvazzjoni għal bidu ta’ dan ix-xogħol.  
Minflok, baqgħet għaddejja u emendat id-disinn tat-triq li mhux biss naqqas mil-
kwalità ta’ ħajja tajba għar-residenti, iżda kien inqas effettiv milli jilħaq l-għanijiet 
ta’ effiċjenza u titjib fis-sistema tat-trasport pubbliku kif stipulat fil-programm 
MODUS li kien qiegħed jiffinanzja l-proġett.

•	 B’differenza mill-pjan oriġinali, id-disinn kif emendat daħħal ukoll perikli ġodda 
għall-persuni li jkunu għaddejjin fit-triq bil-mixi. Għaldaqstant dwar din il-
kwistjoni l-ilment kien sostnut.

•	 Il-fatt li l-proġett ġie implimentat fuq id-disinji kif emendati billi l-karreġġjata 
tressqet mal-bini ċaħdet lir-residenti u l-propjetarji ta’ dan il-bini mid-dritt 
tagħhom li jkunu informati bil-quddiem bid-dettalji tal-proġett fejn ikollhom 
żmien biżżejjed biex jippreparaw irwieħhom u jekk iħossu l-ħtieġa jikkontestaw 
l-implimentazzjoni tal-proġett. Għaldaqstant anke fuq dan il-punt l-ilment huwa 
ġustifikat.  

•	 It-tibdil fid-disinn ma ġiex notifikat lill-PPCD kif jeħtieġ li jsir skont il-proċeduri 
stabbiliti.  Din il-kwistjoni kellha tiġi investigata u jiġi stabbilit jekk l-għanijiet u 
l-objettivi tal-ftehim għall-fondi kienux qed jiġu osservati.

•	 Għalkemm il-proġett kien diġà tlesta u ma kien hemm ebda ksur tal-proċeduri 
stabbiliti dwar il-permessi, il-proġett xorta waħda kellu jitwaqqaf milli jkompli u 
jfittxu li jsir disinn għat-triq li huwa aktar adegwat u xieraq.

Il-liġi titlob li jeħtieġ li ssir Applikazzjoni ta’ Żvilupp lill-MEPA biex tingħata 
l-approvazzjoni għad-disinn oriġinali li l-għan tiegħu kien li ssir bus lane li hija 
awtonoma filwaqt li l-proċess kien jirrispetta lir-residenti u dawn setgħu jagħtu 
l-veduti tagħhom dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett biex iħarsu d-dritt 
tagħhom li jissalvagwardjaw il-kwalità ta’ ħajja tajba.

Ir-reazzjoni ta’ Transport Malta
Dwar l-ewwel konklużjoni u rakkomandazzjoni Transport Malta għamlet dawn iż-
żewġ kunsiderazzjonijiet41-

41 Din is-silta tar-reazzjoni ta’ Transport Malta qed tiġi tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju-



Uffiċċju tal-Ombudsman128

(a) Id-disinn tal-proġett kif emendat huwa disinn standard ta’ spazju konġunt li 
huwa ibbażat fuq prinċipji li huma rikonoxxuti internazzjonalment u li qed jiġu 
implimentati f’diversi proġetti ta’ din ix-xorta.  Dan id-disinn ġie ippjanat u mħejji 
minn periti kwalifikati u kompetenti u inġiniera esperti fid-disinji tat-toroq minn 
Transport Malta b’kollaborazzjoni mat-Transport Planning Unit tal-MEPA. Fil-
fatt il-Proġett ġie iddiżinjat biex jilħaq l-għanijiet stabbiliti fil-programm MODUS 
(li qiegħed jipprovdi l-fondi tal-proġett) li jkun hemm effiċjenza akbar fit-traffiku 
u titjib fis-sistema tat-trasport pubbliku. 

 Transport Malta tirrispetta l-opinjoni espressa u tirrikonoxxi u tapprezza 
l-opinjoni tar-rapport fis-sens li l-Proġett kif emendat ma rnexxielux jilħaq il-
livell mixtieq fl-għan ewlieni tiegħu, madanakollu Transport Malta temmen li 
t-team tekniku tagħha b’kollaborazzjoni flimkien mat-Transport Planning Unit 
tal-MEPA għamlu l-almu tagħhom sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet mingħajr 
ma jipperikolaw il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Transport Malta tenniet li 
d-disinn ta’ spazju konġunt huwa rikonoxxut internazzjonalment u qiegħed 
jiġi adottat bħala strument ewlieni fl-isforzi biex tiżdied l-effiċjenza tat-traffiku.  
L-implimentazzjoni ta’ dan id-disinn ta l-frott mixtieq f’diversi proġetti oħra, 
kemm f’Malta kif ukoll f’pajjiżi oħra barra minn Malta.

(b)  Dwar il-kwistjoni tal-permessi tal-MEPA, Transport Malta ġibdet l-attenzjoni 
għall-fatt li hi kienet aġixxiet strettament fil-parametri stabbiliti bil-liġi, u 
għalhekk ma kinitx qed tifhem kif din il-parti tal-ilment fejn kien ġie allegat li 
l-proġett ma kienx kopert bil-permessi meħtieġa setgħet ġiet sostnuta, la b’mod 
sħiħ u lanqas parzjalment għaliex din ma kinitx vera.  Fil-fatt fl-istess rapport tal-
Kummissarju, il-MEPA stess kienet ikkonfermat li l-Proġett kif emendat ma kien 
jeħtieġ ebda notifikazzjoni jew xi permess ieħor.  Għaldaqstant, Transport Malta 
bħala awtorità pubblika, tesprimi r-riservi tagħha dwar id-dikjarazzjoni li l-ilment 
kien ġie sostnut parzjalment f’dan l-aspett.

 Transport Malta xtaqet ukoll tenfasizza l-fatt li, fit-twettieq tax-xogħlijiet li 
kienu qed isiru relatati mal-Proġett, kienu nġiebu l-permessi kollha meħtieġa 
mill-Kunsill Lokali tal-Pietà. F’dan ir-rigward intbagħtet kopja tal-Permess Nru: 
RQP1-0838/14 (Permess biex isiru xogħlijiet fit-toroq) maħruġ mill-Kunsill Lokali 
tal-Pietà fis-26 ta’ Awwissu 2014. Dan biex jissostanzja l-fatt li nkisbu l-permessi 
kollha meħtieġa u li l-allegazzjoni mill-complainant li l-Proġett ma kellux il-
permessi meħtieġa hija infondata.


