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Daħla

Hija l-funzjoni ewlenija tal-Uffiċċju tal-Ombudsman li jinvestiga ilmenti mressqa 
kontra l-amministrazzjoni pubblika minn ċittadini li jħossu li ġew trattati ħażin. 
L-Att dwar l-Ombudsman jagħti lill-Ombudsman poteri wiesa’ sabiex ikun jista’ 
jistħarreġ fil-fond dwar allegazzjonijiet ta’ inġustizzja, amministrazzjoni ħażina u 
diskriminazzjoni improprja li ċċaħħad il-persuni mill-jeddijiet tagħhom.

Dan l-Uffiċċju għandu aċċess għad-dokumenti kollha u jista’ jitlob li jingħata 
l-provi kollha meħtieġa għall-investigazzjoni tiegħu. Għandu wkoll is-setgħa li 
waqt l-istħarriġ jitlob li persuna/i jagħmlu dikjarazzjoni ġuramentata. Hu marbut 
li josserva u jsegwi r-regoli bażiċi għall-proċess ġust u ekwu u b’mod partikolari 
jassigura li l-awtoritajiet pubbliċi li kontrihom issir l-allegazzjoni jingħataw 
l-opportunità li jiddefendu ruħhom u jagħtu r-reazzjoni tagħhom dwar il-fatti.

Madanakollu, l-Uffiċċju ta-Ombudsman mhuwiex Qorti. Għalkemm il-liġi jeħtieġ 
li tiġi osservata, l-Ombudsman fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jgħożż il-valuri tal-
ekwità u l-ġustizzja li dejjem għandhom ikunu t-timbru ta’ governanza tajba. Barra 
minn hekk, l-opinjonijiet finali tal-Ombudsman mhumiex sentenzi u ma jistgħux 
jiġi infurzati. Dak li jgħodd verament huwa l-element ta’ persważjoni fl-argumenti 
miġjuba mill-Ombudsman u s-sens ta’ ġustizzja u korrettezza fil-qofol tagħhom. 
Il-kunsiderazzjonijiet tiegħu huma ibbażati fuq dak li huwa sewwa u ġust. Hu 
jieħu ħsieb li l-aġir tal-awtoritajiet pubbliċi mhux biss ikun assigurat li huwa skont 
l-liġijiet u regolamenti applikabbli imma ukoll li huma konformi mal-kodiċi li 
jistabbilixxi kif għandha timxi amministrazzjoni tajba. Dan biex jiġi żgurat li l-jedd 
fondamentali ta’ persuna li jgawdi amministrazzjoni pubblika tajba jkun assigurat.

Dawn il-karatteristiċi jiddistingwu lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-Qrati u 
minn dipartiment tal-gvern. Huma karatteristiċi li mhux dejjem ikunu magħrufa 
mill-persuni li jħossu li ġew trattati ħażin u li jeħtieġ li jsiru konxji tas-servizzi li 
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joffri l-Uffiċċju tal-Ombudsman biex huma jkunu jistgħu jiksbu rimedju għall-
amministrazzjoni inġusta li jkunu sofrew. Għaldaqstant iċ-ċittadini hemm bżonn 
li jkunu informati bil-funzjoni li jaqdi dan l-Uffiċċju bħala medjatur bejn iċ-
ċittadin u l-awtoritajiet pubbliċi u dwar is-setgħat li għandhom l-Ombudsman 
u l-Kummissarji li jinvestigaw ilmenti, sabiex jiddeterminaw jekk kienx hemm 
każ ta’ amministrazzjoni ħażina u jirrakkomandaw mezz kif din l-inġustizzja tiġi 
rimedjata. Ħafna mhumiex konxji mill-opportunità li għandhom li bis-saħħa tal-
Uffiċċju tal-Ombudsman permezz tal-investigazzjoni mwettqa minnu, jistgħu 
jiksbu informazzjoni diretta dwar kif ilment ikun ġie ipproċessat minn awtorità 
pubblika u x’kienet ir-raġuni li wasslet għal tali deċiżjoni jew azzjoni.

Hu proprju minħabba dan in-nuqqas ta’ tagħrif dwar ir-rwol tal-Ombudsman 
li l-Uffiċċju sa minn meta twaqqaf, ħass il-ħtieġa li jorganizza attivitajiet ta’ 
outreach sabiex iżomm lill-pubbliku informat bil-funzjonijiet tal-Ombudsman u 
l-Kummissarji tiegħu, dwar kif iwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom u kif min iħoss 
li ġie trattat ħażin jista’ jiggwadanja meta jagħmel użu mis-servizzi tagħhom.

Għal dawn l-aħħar wieħed u għoxrin sena l-pubblikazzjoni regolari tal-Case Notes 
kien fattur kostanti u jista’ jitqies bħala waħda mill-attivitajiet ta’ outreach ta’ dan 
l-Uffiċċju. Il-Case Notes huma maħsuba li jagħtu ħjiel dwar in-natura tal-ilmenti 
mressqa u ta’ kif l-Uffiċċju jwettaq l-istħarriġ tiegħu li ħafna drabi jiġi konkluż bi qbil 
amikevoli mal-awtorità pubblika jew f’opinjoni finali li jkollha rakkomandazzjoni 
għal rimedju adegwat sabiex tiġi rattifikata l-inġustizzja identifikata.

Meta l-Ombudsman jirċievi l-ilment bil-miktub, dan jiġi assenjat għall-
investigazzjoni lil wieħed mill-Kummissarji jekk in-natura tal-ilment tkun taqa’ 
fil-ġurisdizzjoni tiegħu, jew lil wieħed mill-Uffiċjali Investigaturi tal-Uffiċċju. 
Il-qarrej ta’ dawn il-Case Notes mill-ewwel jintebaħ li l-ewwel azzjoni li tittieħed 
mill-Ombudsman, Kummissarju jew Uffiċjal Investigatur hija li tiġi informata 
l-awtorità pubblika li kontriha ikun tressaq l-ilment. L-entità ikkonċernata tintalab 
tagħti tagħrif dwar ir-raġunijiet li wasslu għall-azzjoni li ttieħdet mid-dipartiment u 
għaliex l-ilment ma setax jiġi indirizzat b’mod sodisfaċenti.

Matul l-investigazzjoni ż-żewġ partijiet jissottomettu l-provi tagħhom u l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman għandu wkoll aċċess għad-dokumentazzjoni kollha relevanti 
għall-każ. Il-qarrejja ser jinnotaw li l-parti ċentrali ta’ kull Case Note hija magħmula 
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mill-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman u tal-Kummissarji li jieħdu konjizzjoni 
tas-sottomissjonijiet taż-żewġ partijiet u fil-konklużjoni jistabbilixxu jekk l-ilment 
għandux jiġi sostnut jew miċħud. Dawn il-kunsiderazzjonijiet ifittxu li jpoġġu 
f’kuntest xieraq il-fatti stabbiliti tal-każ u dan fid-dawl tal-liġijiet u regolamenti 
applikabbli kif ukoll fl-osservanza tal-kodiċi ta’ mġieba amministrattiva xierqa.

Il-qarrejja japprezzaw li l-ħidma tal-Ombudsman u l-Kummissarji tmur lil’hinn 
mill-ġbir tal-fatti rilevanti tal-każ għaliex huma mistennija li jagħtu ġudizzju xieraq 
dwar jekk kienx hemm att ta’ amministrazzjoni ħażina li tiġġustifika l-ilment.

Dan il-volum tal-Case Notes juri l-varjetà kbira fin-natura u l-kumplessità tal-
ilmenti. Dawn huma fatturi li flimkien ma’ dewmien li xi drabi jesperjenzaw 
l-uffiċjali investigaturi biex jingħataw it-tweġibiet meħtieġa mill-awtoritajiet 
pubbliċi, jaffettwaw direttament iż-żmien stipulat li fih mistenni li jiġu 
konklużi l-każijiet.

Għalkemm isir kull sforz sabiex l-investigazzjonijiet jiġu konklużi kemm jista’ 
jkun malajr, madanakollu l-Uffiċċju ma jistax jgħaġġel u jħaffef u jwarrab id-dover 
tiegħu li jwettaq investigazzjoni tal-ilmenti li tkun komprensiva u ta’ kwalità. 
Wieħed jista’ jinnota li l-persistenza biex jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet 
tal-opinjonijiet finali ħafna drabi tagħti r-riżultat mixtieq. Iżda dan il-proċess 
huwa wieħed li jieħu fit-tul għaliex ħafna drabi jkun hemm il-ħtieġa li jiġu 
konvinti l-amministraturi li jkunu qed jsibuha diffiċli li jiċċaqalqu mill-pożizzjoni 
amministrattiva li jkunu diġà ħadu.

Sar kull sforz sabiex dawn il-Case Notes jinżammu kemm jista’ jkun fil-qosor, 
jkunu konċiżi u ċari. Madanadkollu, dan ma kienx possibbli fil-każijiet 
kollha. Il-kunsiderazzjonijiet importanti tal-Ombudsman u l-Kummissarji 
dwar l-interpretazzjoni ta’ liġijiet u regolamenti, il-korrettezza u ekwità ta’ 
deċiżjonijiet amministrattvi għandhom jiġu spjegati sew u dan m’għandux 
jiġi sagrifikat għall-qosor. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-Case Notes li jservu 
bħala gwida utli għal ċittadini oħra li jħossu li kienu trattati bl-istess mod 
f’ċirkostanzi identiċi.

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 P 0079

Sitwazzjoni perikoluża 
ta’ traffiku

L-ilment
L-Ombudsman investiga allegati irregolaritajiet ta’ traffiku fi Triq Sant’Anton 
Ħ’Attard li kienu qed jipperikolaw is-sigurtà tan-nies fit-triq inkluż dik ta’ tfal żgħar.

L-investigazzjoni
Il-complainant qal li Transport Malta kienet qed tinjora s-suġġerimenti tiegħu 
biex tiżdied is-sigurtà f’din it-triq fosthom il-fatt li kien talab li ssir bollard fi Triq G. 
Portelli sabiex tillimita t-traffiku fi Triq Sant’Anton lejn il-parti fejn jinsab il-Kitchen 
Garden tal-President. L-Ombudsman tenna li l-volum ta’ traffiku f’din il-parti ta’ 
H’Attard kif ukoll fil-partijiet l-oħra tat-tliet villaġġi, kien pjuttost qawwi u kien qed 
joħloq inkonvenjent u diffikultajiet għar-residenti u dawk kollha li jagħmlu użu 
mit-toroq tal-viċinanza.

L-Awtorità insistiet li kienet qed tagħmel l-almu tagħha sabiex ittaffi l-inkonvenjent 
u ttejjeb is-sitwazzjoni. L-Awtorità spjegat li fl-opinjoni tagħha li kieku, Triq 
Sant’Anton bejn il-parti fejn tinsab Triq Lord Strickland u Triq G. Portelli jsiru 
one-way, tinħoloq problema ta’ ċirkulazzjoni għar-residenti li joqgħodu n-naħa 
ta’ fuq ta’ Ħal-Lija. B’dan il-mod is-sitwazzjoni taggrava aktar milli tittaffa. Barra 
minn hekk qalet ukoll li Triq G. Portelli qatt ma kienet triq one-way u l-proposta 
li minflok tinbidel f’one-way Triq Annibale Preca ma ġietx aċċettata mir-residenti 
u l-Kunsilli Lokali ta’ Ħal-Balzan u Ħal-Lija. Huma argumentaw li din il-proposta 
kienet tiddevja l-biċċa l-kbira tat-traffiku lejn it-toroq residenzjali u għaldaqstant 
ma kinetx is-soluzzjoni ġusta.
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Il-fehma tal-Ombudsman
Fl-opinjoni tiegħu l-Ombudsman ikkunsidra l-bażi legali tas-setgħat mogħtija lill-
Awtorità għat-Trasport biex tirregola t-traffiku li toħroġ minn Taqsima 7 tal-Att dwar 
l-Awtorità għat-Trasport f ’Malta. Is-sub-artikolu (h) ta’ din it-taqsima jiddikjara 
li wieħed mill- funzjonijiet tal-awtorità huwa “li tagħmel dak kollu meħtieġ 
għar-regolament, maniġġjar, sigurtà u kontroll tat-traffiku stradali sew f ’livell 
nazzjonali u għal dan il-għan tadotta strateġiji u livelli li huma milħuqa f ’livell 
Ewropew”. L-Awtorità ikkunsidrat il-kummenti tal-persuna li ressqet l-ilment iżda 
ikkonkludiet li l-proposti magħmula, kienu ser joħolqu problemi f’żoni oħra jekk 
jiġu implimentati.

Konklużjoni
L-Ombudsman innota li l-awtorità kellha tikkonsulta ma’awtoritajiet lokali dwar 
arranġamenti tat-traffiku. Għall-kunsilli lokali ta’ dawn it-tlett villaġġi l-kwistjoni 
tat-traffiku kienet waħda diffiċli u ta’ taħbil il-moħħ minħabba li ħafna mit-toroq 
tagħhom huma dojoq u l-popolazzjoni tar-residenti kienet qed dejjem tiżdied. Barra 
minn hekk ħafna mis-sewwieqa kienu qed jipprovaw jevitaw it-toroq prinċipali 
għaliex dawn spiss ikunu imwaħħla bit-traffiku.

L-Ombudsman informa lill-persuna li ressqet l-ilment li l-awtorità ma setgħetx 
tadotta l-proposti tagħha. Minħabba f’hekk ma setax jingħad li sar xi att ta’ 
amministrazzjoni ħażina. L-awtorità ipprovat issolvi din il-kwistjoni iżda ma 
setgħetx twettaq dan billi l-alternattiva kienet waħda li titfa’ l-piż tat-traffiku fuq 
bnadi oħra fi ħdan dawn it-tlett villaġġi li għandhom numru akbar ta’ residenti 
minn dik ta’ Triq Sant’Anton, Ħ’Attard.

Għalhekk l-Ombudsman informa lill-complainant li l-ilment tiegħu ma setgħax jiġi 
milqugħ.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0334

Individwu f’kariga eżekuttiva 
jkollu trattament inġust

L-ilment
Impjegat f’Kumpanija parastatali ħassu li ġie trattat ħażin mill-istess Kumpanija li 
għaliha kien iddedika tmienja u tletin sena servizz siewi li minnhom tletin kienu 
f’pożizzjoni eżekuttiva. Fl-ilment li ressaq lill-Ombudsman semma l-mod kif ġie trattat 
meta fl-2015 ġie offrut kuntratt ġdid u għamel referenza partikolari għall-pakkett 
finanzjarju li ngħata meta dan jitqabbel ma’ kuntratti oħra. Hu ilmenta li l-Kumpanija 
irrifjutat li tħallsu l-benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg (terminal benefit) meta hu kellu jirtira 
qabel iż-żmien għal raġunijiet ta’ saħħa kif jistgħu jixhdu l-istess ċertifikati mediċi.

Investigazzjoni ristretta
Mill-bidu nett l-Ombudsman informa lill-individwu li ressaq l-ilment (il-
complainant) li l-Uffiċċju tiegħu ma setax jinvestiga l-mertu dwar il-kundizzjonijiet 
tal-impjieg u l-pakkett tas-salarju (finanzjarju) abbinat mal-kuntratt indefinit tal-
2012. Lanqas ma seta’ jinvestiga d-deċiżjonijiet meħuda mill-Kumpanija meta hu 
applika sabiex jiġi ikkunsidrat għall-iskema tal-irtirar kmieni. Fil-fatt l-applikazzjoni 
tiegħu ma ġietx aċċettata mill-Kumpanija minħabba li hu kien l-aktar uffiċjal anzjan 
fit-taqsima tiegħu u l-management talbu sabiex jibqa’ fis-servizz. Barra minn hekk, 
il-kwistjonijiet li l-complainant ilmenta dwarhom kienu preskritti skont l-Att dwar 
l-Ombudsman għaliex kienu għaddew aktar minn tlett snin minn meta hu sar jaf 
bil-kwistjoni. Madanakollu, l-Ombudsman investiga t-talba tal-impjegat li jingħata 
l-benefiċċju ta’ tmien l-impjieg għaliex kien jeħtieġ li jirtira fuq bażi medika.

Il-fatti
Il-Kumpanija li fiha kien jaħdem il-complainant ikkonfermat li dan l-individwu 
kellu jirtira wara ħafna snin. Ikkonfermat ukoll li s-servizz mogħti minn dan 
l-impjegat kien wieħed dedikat u li kellu jirtira fuq il-parir tal-ispeċjalista mediku 
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tiegħu. Sa ċertu punt il-każ tal-complainant kien differenti minn dak tal-kollegi 
tiegħu għaliex hu ma ibbenefikax mill-benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg meta kellu 
jirtira għal raġunijiet ta’ saħħa. Il-Kumpanija innotat li madanakollu kien jeħtieġ li 
ssir distinzjoni bejn il-kundizzjonijiet tas-servizz tal-complainant qabel ma iffirma 
l-kuntratt indefinit tal-2012 fuq naħa, waqt li fuq in-naħa l-oħra, il-kundizzjonijiet 
differenti li kellu fil-kuntratt definit skont il-kariga li kien jokkupa dak iż-żmien.

Fil-kariga li kellu qabel l-complainant kien intitolat li japplika għall-iskema tal-
irtirar kmieni u jikseb il-benefiċċji marbuta mal-iskema filwaqt li l-kundizzjonijiet 
li kellu fil-kuntratt indefinit ma kienux jinkludu dan il-benefiċċju. Minħabba l-fatt 
li l-complainant kien jokkupa kariga importanti fil-Kumpanija, l-management 
kellu dubji kemm seta’ jaċċetta t-talba tal-complainant li jirtira kmieni. Il-kuntratt 
definit tal-complainant li aktar tard kellu jirtira minnu, kien jintitolah għall-pakkett 
finanzjarju li kien ferm ogħla minn dak li kellu fil-kariga preċedenti.

Il-Kumpanija ġibdet l-attenzjoni li l-kuntratt tal-complainant kien wieħed fuq bażi 
indefinita u ma kienx kopert mill-ftehim kollettiv. Filwaqt li skont l-ftehim applikabbli 
l-kundizzjonijiet tal-kariga preċedenti kienu jintitolawh għall-benefiċċju ta’ tmiem 
l-impjieg f’każ li jirtira għar-raġunijiet mediċi, dan il-benefiċċju ma kienx inkluż 
fil-kuntratt indefinit tiegħu. Dan kien ifisser li irrispettivament jekk il-complainant 
jirtirax minn jeddu kif fil-fatt għamel, jew jekk jiġix boarded out għal raġunijiet ta’ 
saħħa hu xorta waħda ma kienx intitolat li jieħu l-benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg.

L-Ombudsman staqsa jekk il-Kumpanija setgħetx trattat l-merti tal-każ tal-
complainant b’mod uniku u fuq bażi umanitarja. Dan anke meta wieħed iqis li 
dan l-impjegat ta kontribuzzjoni valida lill-Kumpanija għal numru ta’ snin twal u 
li kien qiegħed jiġi mġiegħel jirtira minħabba kwistjonijiet ta’ saħħa. Madanakollu, 
l-management ġibed l-attenzjoni li kull pagament li seta’ jingħata f’dan il-każ bħala 
benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg kien ser joħloq preċedent serju b’implikazzjonijiet 
sinjifikanti speċjalment meta kien hemm oħrajn li setgħu jressqu talbiet simili.

Il-complainant u l-kumpanija ma qablux fuq iċ-ċirkostanzi li wasluh għal irtirar 
waqt li kien fuq sick leave. Il-complainant insista billi qal li r-raġuni tal-irtirar mix-
xogħol kmieni kienet konsegwenza tal-istess xogħol u r-responsabbiltà li kien iġib 
miegħu l-istess impieg hekk kif kien spjegat fiċ-ċertifikat mediku. Għaldaqstant il-
complainant sostna li l-Kumpanija kellha terfa’ din ir-responsabbiltà.
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Il-complainant tenna ukoll li kien informat li l-impjegati kollha li ġew boarded out 
għal raġunijiet ta’ saħħa kienu ngħataw benefiċċji mediċi. Għaldaqstant l-argument 
tiegħu kien li l-istess trattament kellu jingħata lilu ukoll. Madanakollu meta 
l-Ombudsman talbu jissostanzja dan il-fatt ma ġab ebda prova f’dan ir-rigward. 

Kunsiderazzjonijiet
L-unika kwistjoni li kellha tiġi ikkunsidrata kienet jekk l-complainant kienx 
ġie inġustament imċaħħad mill-benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg wara li kellu 
jirtira kmieni għar-raġunijiet ta’ saħħa. Fl-ebda ħin ma ġie ikkontestat il-fatt li 
l-complainant kien aċċetta u iffirma kuntratt indefinit f’pożizzjoni maniġerjali, 
liema pożizzjoni ma kinitx tifforma parti mill-gradi tal-ftehim kollettiv li kien 
applikabbli għall-impjegati l-oħra. Għaldaqstant hu kien intitolat biss għal 
dawk il-benefiċċji li kienu stipulati fil-kuntratt tiegħu u dak li kien qed jitlob il-
complainant ma kienx wieħed minnhom.

L-Ombudsman ħass li hu ma setax jindaħal fil-kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-
impjieg jew aktar minn hekk jinvestiga t-talba tal-complainant li kien qiegħed 
jallega li kien inġust li l-kuntratt tiegħu ma kienx jinkludi l-benefiċċju ta’ tmiem 
l-impjieg. It-termini u l-kundizzjonijiet miftiehma f’kuntratt bejn il-partijiet 
ikkonċernati jifformaw pakkett sħiħ. Żgur li ma jistax jingħad b’mod konkret li 
l-kuntratt kien inferjuri għal xi kuntratt ieħor proprju għaliex ma kienx jinkludi xi 
element jew ieħor.

L-Ombudsman ikkunsidra li ma kienx hemm raġuni valida biex jikkontesta l-fatt li 
l-Kumpanija aġixxiet skont it-termini u kundizzjonijiet tal-kuntratt li l-complainant 
kien iffirma, anke jekk skont hu, l-firma tiegħu kienet biss kundizzjonata mas-
salarju u l-kundizzjonijiet marbuta miegħu u li dawn ma kellhomx ikunu inqas jew 
agħar minn tal-kollegi tiegħu.

Solidarjetà
L-Ombudsman ikkunsidra jekk il-Kumpanija setgħetx ittrattat il-każ tal-
complainant b’solidarjetà u fuq bażi ex gratia tagħtih il-benefiċċju ta’ tmiem 
l-impjieg. Kien fatt magħruf li ħadd ma seta’ jiċħad, li l-complainant kien ser jiritra 
wara snin twal ta’ servizz dedikat, f’pożizzjoni għolja ta’ responsabbiltà. Lanqas 
ma kien hemm l-ebda dubju dwar il-ġenwinità tal-kundizzjoni medika gravi li 
minħabba fiha kellu jirtira.
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F’ċirkostanzi u kundizzjonijiet differenti tal-impieg, l-complainant kien intitolat 
jirċievi benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg. Il-Kumpanija madanakollu sostniet li 
hi kienet qed tiċħad il-ħlas għal dan il-benefiċċju għaliex il-pakkett tas-salarju 
tiegħu kien ferm superjuri għal dak li kellu qabel u li bil-kundizzjonijiet ta’ xogħol 
preċedenti, kienu jintitolawh għal dan il-benefiċċju. Il-Kumpanija saħqet ukoll fuq 
il-kundizzjoni finanzjarja prekarja tagħha, li kienet magħrufa sewwa, kif ukoll fuq 
il-fatt li tali deċiżjoni setgħet toħloq preċedent serju għaliex kien hemm oħrajn li 
setgħu jressqu l-istess talba.

Konklużjoni
Għalkemm l-Ombudsman fehem il-pożizzjoni li ttieħdet mill-Kumpanija, huwa 
deherlu li t-talba tal-complainant kien jixirqilha tiġi riveduta. Hu enfasizza li 
l-Kumpanija ma kinitx obbligata li tagħmel dan iżda bħala istituzzjoni li timpjega, 
kellha taġixxi bħala bonus pater familias u għaldaqstant kellha terġa’ tikkunsidra 
jekk benefiċċju ta’ tmiem l-impjieg setax jingħata purament fuq bażi ex gratia bħala 
att ta’ solidarjetà/fuq bażi umanitarja. L-Ombudsman irrakkomanda li l-Kumpanija 
terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha.

Żvilupp ulterjuri 
Il-complainant ma baqax isegwi l-każ tiegħu mal-Ombudsman. Madanakollu, 
l-Uffiċċju ġie informat mill-Grievances Unit tal-Kumpanija li dan kien ikkunsidra 
l-ilment u iddeċieda li jirrakkomanda li l-Management għandu wara li jagħmel 
negozjati mal-unions, jaddotta kriterji stabbiliti u trasparenti. Għalhekk il-
complainant kellu jingħata l-opportunità li jibbenefika minn salarju li huwa 
adegwat u jirrifletti d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet skont il-grad tiegħu. 
L-Uffiċċju tal-Ombudsman ma ġiex informat jekk il-Kumpanija aċċettatx u 
implimentatx din ir-rakkomandazzjoni. 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0022

Inġustizzja b’riżultat 
ta’ tnaqqis fil-grad

L-ilment
Avukat Anzjan impjegat b’kuntratt ta’ terminu fiss ma’ awtorità pubblika, 
allegatament sofra inġustizzja meta tnaqqaslu l-grad u meta l-awtorità b’mod 
inġust u arbitrarju biddlitlu l-kariga tax-xogħol tiegħu.

L-investigazzjoni
Fl-2001 il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) kienet bdiet taħdem mal-
awtorità bħala Avukat Anzjan fuq bażi ta’ kuntratt għal tlett snin li kien jiġi mġedded 
kull tlett snin. Il-kariga tiegħu kienet dik ta’ Chief Legal Adviser u kien jwieġeb 
b’mod dirett liċ-Chairman Eżekuttiv u lid-Direttur Ġenerali. Kull meta ġie mġedded 
il-kuntratt tiegħu ma sar ebda tibdil la fil-job desciption u lanqas lejn min kellu 
jirrapporta. Fl-aħħar kuntratt li kien iġġeddidlu fl-2013 kien ġie speċifikat fil-position 
description li l-complainant kellu jirrapporta liċ-Chairman/Direttur Ġenerali.

Il-complainant ġie informat li b’riżultat tal-eżerċizzju ta’ ristrutturar il-kapijiet tad-
dipartiment jew “chiefs” kienu ngħataw responsabbiltajiet skont il-karigi tagħhom, 
uħud żiedu fir-responsabbiltà filwaqt li oħrajn baqgħu l-istess. Fil-fatt il-kariga tal-
complainant inbidlet arbitrarjament għal Head of Legal minn Chief Legal Adviser, u 
kien mitlub li jirrapporta lill-kollega tiegħu li kien Chief External Relations.

Il-complainant sostna li din kienet manuvra li biha tniżżel fil-grad u dan l-aġir kien 
wieħed illegali u qed jippreġudika l-karriera tiegħu. Hu allega ukoll li minħabba 
r-ristrutturar kien ser jintlaqat ħażin fir-reviżjoni tas-salarju u l-bonus minħabba li 
ma kienx ser jitqies mal-livell għoli ta’ dawk fil-kariga ta’ ‘chiefs’. Għaldaqstant talab 
li jerġa’ jitpoġġa fil-pożizzjoni tiegħu ta’ Chief Legal Adviser u li jkun jirrapporta 
direttament liċ-Chairman/Direttur Ġenerali.
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It-tweġiba tal-Awtorità
L-Awtorità enfasizzat li fil-fatt kienet inħasset il-ħtieġa li jsir eżerċizzju ta’ ristrutturar 
li kien jinkludi tibdil fl-organizzazzjoni tal-Awtorità. Kien ġie deċiż li l-istruttura 
eżistenti kien jeħtieġ li titjieb u dan wara li l-bord il-ġdid deherlu li kien hemm 
numru ta’ karatteristiċi li ma kienux jgħinu fl-effiċjenza fl-operat tagħha. L-Awtorità 
saħqet li ma kienet iddiskriminat kontra ħadd meta wettqet dan l-eżerċizzju. Il-
karigi u nomenklaturi ġodda ma affettwawx il-pagi u lanqas il-kundizzjonijiet ta’ 
xogħol. Fil-fatt kien biss il-complainant li ma aċċettax in-nomenklatura l-ġdida ta’ 
Head of Legal. L-Awtorità sostniet li ladarba r-responsabbiltajiet tal-complainant 
ma nbidlux u kien biss nbidel lil min kellu jirrapporta, ma jfissirx li hu kien ġie 
preġudikat. L-ilment tiegħu dwar il-fatt li l-pakkett finanzjarju tiegħu seta’ jiġi 
preġudikat kien ser jiġi indirizzat separatament.

L-Awtorità saħqet li l-complainant kien ġie ikkonsultat u li kien qabel mal-proposta 
tal-istruttura l-ġdida għalkemm kellu ftit riservi dwar lil min kien ser jirrapporta. 
Mill-banda l-oħra, il-complainant ċaħad li l-organizzazzjoni jew ir-ristrutturar ġie 
diskuss miegħu u iddikjara li ma kien hemm ebda diskussjoni dwar dan u kienet 
saret bħala fait accompli.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra li t-tmexxija tal-Awtorità hija vestita f’idejn id-Direttur 
Ġenerali. Id-dmirijiet eżekuttivi tad-Direttur Ġenerali kienu qed jitwettqu 
miċ-Chairman stess li fil-fatt kien iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità. Mill-
investigazzjoni irriżulta li l-complainant tqiegħed f’pożizzjoni li kienet f’livell anqas 
mill-kariga tiegħu. Ladarba ma ġiex promoss, l-unika triq kienet li jinżel ’l isfel. 
Fil-fatt hu kien tal-fehma li l-kariga tiegħu ġiet imnaqqsa minn Chief għal Senior 
Manager. B’mod loġiku dan ifisser li minħabba li l-pożizzjoni tiegħu ma baqgħetx 
kif kienet, hu kien tniżżel grad.

L-Ombudsman ikkonkluda li, għalkemm l-Awtorità kellha dritt li tagħmel 
riorganizzazzjoni tal-istruttura tagħha, kienet ħolqot inġustizzja meta lill-complainant 
neħħietu mill-pożizzjoni li kien jokkupa ta’ Chief Legal Officer, kif ukoll minħabba 
l-fatt li ma baqax membru tal-kumitat maniġerjali (management committee).

L-istruttura organizzattiva ta’ entità ma taqax fil-kompetenza tal-Ombudsman. 
Madanakollu, hu seta’ jivverifika kull deċiżjoni li setgħet ittieħdet għad-
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detriment ta’ impjegat li kien ilu jokkupa dik il-kariga għal snin twal. L-Awtorità 
enfasizzat li l-għan tagħha kien li l-organizzazzjoni ssir aktar effiċjenti iżda 
jidher li dan il-proċess wassal biex ġew affettwati biss iċ-Chief Legal Officer u 
uffiċjal ieħor anzjan.

L-Ombudsman ikkonkluda li l-Awtorità messha għamlet sforz u sabet il-ħin 
sabiex tispjega fid-dettal, jekk meħtieġ, bir-raġuni għaliex kienet ser titbiddel 
il-kariga tal-complainant u ċertament mhux li jitniżżel fil-grad kif kien qed 
jemmen li ġara.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
L-Ombudsman wasal għal dawn il-konklużjonijiet wara li evalwa 
l-kunsiderazzjonijiet li ġejjin:

1. Mingħajr dubju l-complainant ġie affettwat ħażin bir-ristrutturar tal-
organizzazzjoni li wettaq il-bord il-ġdid. Hu ma baqax aktar uffiċjal indipendenti 
li kien iwieġeb direttament lill-ogħla awtorità eżekuttiva, iżda minflok kien ġie 
mitlub li jirrapporta għand wieħed mill-kapijiet tad-dipartimenti tal-Awtorità.

2. Il-complainant kien iddispjaċut għaliex qatt ma ġie ikkonsultat mill-bord meta 
dan tal-aħħar kien qed jikkunsidra r-riorganizzazzjoni. Indubbjament, hu kellu 
interess dirett li jiġi mgħarraf b’dan l-iżvilupp għaliex fil-verità dan iċ-ċaqliq 
kien jinvolvi biss lilu u uffiċjal ieħor.

3. Mingħajr dubju l-pożizzjoni tal-complainant fi ħdan l-Awtorità ma baqgħetx 
l-istess. Għalkemm ma kien hemm ebda tnaqqis fil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-complainant speċjalment dak marbut mas-salarju u l-benefiċċji, wieħed 
jistaqsi jekk il-kariga li kellu bħala Chief Legal Adviser u l-kariga l-ġdida ta’ Head 
of Legal humiex ekwivalenti.

4. F’ilment li tressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew li kellu karatteristiċi 
simili għal dak tal-complainant, l-Ombudsman Ewropew għamel referenza u 
ikkwota sentenza1 tal-Qorti Ewropeja li sostniet li-“l-istituzzjonijiet għandhom 
diskrezzjoni wiesa’ fl-organizzazzjoni tad-dipartiment tagħhom u fit-tqassim 
tad-dmirijiet mitluba li jitwettqu minnhom u kif jassenjaw lill-impjegati 

1  Każ 2393/2007/RT deċiż fl-1 ta’ Lulju 2008.
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disponibbli fl-interess tas-servizz u jeħtieġ li jkunu konformi mal-prinċipju fejn 
il-pożizzjonijiet jibqgħu ekwivalenti”2 (Is-silta ġiet tradotta għall-Malti minn 
dan l-Uffiċċju).

F’dan il-każ wieħed kellu jistaqsi jekk, għalkemm ma kienx hemm tnaqqis fil-
kundizzjonijiet tal-impjieg tal-complainant, ir-ristrutturar kienx naqqas b’xi mod 
il-pożizzjoni tiegħu fi ħdan l-organizzazzjoni. Fi kliem ieħor, jekk il-kariga ġdida 
bħala Head of Legal kinitx tfisser li l-livell tiegħu fi ħdan l-Awtorità kienx ġie ridott.

Il-complainant interpreta l-kariga ġdida tiegħu bħala prova li fl-opinjoni tiegħu 
tnaqqaslu l-grad tal-pożizzjoni tiegħu u din ma kinitx ġustifikata. Hu ħass li kien 
ġie trattat ħażin meta dan it-tibdil ma ġiex diskuss miegħu u li l-Awtorità bħala 
l-entità li timpjegah kellha dmir li tiltaqa’ miegħu u tiddiskuti kwistjoni daqshekk 
importanti b’mod uman u raġonevoli.

Rikonoxximent tal-merti professjonali
Fil-każ ikkwotat aktar ’l fuq l-Ombudsman Ewropew iddikjara “... għal impjegat, 
normalment it-titolu tal-kariga tiegħu huwa rikonoxximent tal-merti professjonali 
tiegħu/tagħha u dan ma jeskludix, kif qed jargumenta wkoll il-complainant, li 
dan jista’ jkun relevanti ... [meta] japplika għall-impjiegi oħra fil-futur jew anke 
minħabba ir-reputazzjoni soċjali. L-Ombudsman jirrikonoxxi li l-prinċipji tal-
amministrazzjoni pubblika tajba ...(l-istituzzjoni) tipprovdi informazzjoni lill-
impjegati tagħha... L-Ombudsman għandu fiduċja li ... (l-istituzzjoni) jeħtieġ li 
tħaddan dawn il-prinċipji meta tipprovdi internament, tagħrif lill-impjegati tagħha 
billi tuża l-mezzi differenti li għandha għad-dispożizzjoni tagħha”. (Din is-silta ġiet 
tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju).

L-Ombudsman innota li d-dritt għall-amministrazzjoni tajba huwa dritt li jifforma 
parti mill-prinċipji ġenerali tal-Liġi Ewropeja. Artikolu 41 taċ-Charter tad-Drittijiet 
Fundamentali jiggarantixxi d-dritt għall-amministrazzjoni tajba lil kull ċittadin tal-
Unjoni Ewropeja. Fil-fatt, kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropeja kellu l-obbligu 
li jintrabat ma’ dan iċ-Charter meta jimplimenta l-liġi tal-Unjoni Ewropeja. 
Madanakollu, qabel ma ġie iddikjarat bħala dritt fundamentali, id-dritt għall-
amministrazzjoni tajba ġie rikonoxxut mill-Qrati Ewropej bħala prinċipju ġenerali 
ta’ liġi. ‘Amministrazzjoni tajba’ ikkaratterizzat mudell ta’ amministrazzjoni li 

2  “Ara, b’mod partikolari, Każ T-3393/03 Clouthe v Commission; deċiż 7 ta’ Frar 2007 ...”
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kellha l-intenzjoni li ssegwi, b’mod xieraq u effiċjenti, l-interess pubbliku billi 
tirrispetta d-drittijiet u l-interessi tal-persuni li magħhom tkun irrelatat kif ukoll li 
tkun fis-servizz tal-pubbliku b’mod li trawwem fiduċja u tgħin sabiex l-azzjonijiet 
amministrattivi jiġu milqugħa.

Dan id-dritt m’huwiex applikabbli biss għaċ-ċittadini fir-relazzjoni tagħhom 
mal-awtoritajiet pubbliċi iżda wkoll fir-relazzjoni tal-istess awtoritajiet pubbliċi 
bejniethom u bejn il-management u l-impjegati. Il-management kellu d-diskrezzjoni 
li jimmaniġġja. Id-diskrezzjoni hija fattur li nxtered u huwa element neċessarju 
tal-amministrazzjoni, kemm internament fi ħdan organizzazzjoni u b’mod estern 
mal-pubbliku in ġenerali. Il-qofol tal-problema huwa kif wieħed jista’ jassigura li 
d-diskrezzjoni tintuża kif huwa xieraq u għaqli permezz ta’ mekkaniżmi adegwati 
ta’ kontabilità.

L-Ombudsman ikkonkluda li l-użu tad-diskrezzjoni ma kienx wieħed ħieles minn 
kull kontroll. Kellu jittieħed konjizzjoni tal-effett li tali deċiżjonijiet diskrezzjonali 
kien ser ikollhom fuq min jirċiviehom. Dan speċjalment jekk ikun ser ikollhom 
effett fuq il-prospetti tal-karriera ta’ persuna. Din dejjem jeħtieġ li tingħata 
attenzjoni għaliex kienet konsiderazzjoni vitali u personali tal-akbar importanza 
għall-individwu.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0173

L-oneru tal-prova u l-livell 
provatorju

Il-fatti 
Persuna ressqet ilment lill-Ombudsman wara li għamel diversi tentattivi mal-
Kunsill Lokali tar-Rabat, Malta sabiex jingħata l-kumpens xieraq wara li kienu 
nfaqgħulu żewġ tyres tal-karozza tiegħu meta għadda minn fuq ħofra kbira fi Triq 
it-Tiġrija, Rabat. Għal din ir-raġuni kellu jieqaf mal-ġenb tat-triq. Hu ma setax 
jirrapporta dan l-inċident fl-Għassa tal-Pulizija tar-Rabat għaliex ma kienx hemm 
pulizija disponibbli li setgħu jmorru fuq il-post tal-inċident u tawh struzzjonijiet 
sabiex imur fl-eqreb Għassa tal-Pulizija. Il-complainant hekk għamel, u wara 
sewwa ż-żewġ tyres tal-karozza. Hu ċempel lill-Kunsill Lokali tar-Rabat u dan tal-
aħħar ikkonfermalu li Triq it-Tiġrija kienet taqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu. 
Il-complainant kien ġie informat li l-ġimgħa ta’ wara kellhom isiru t-tiswijiet 
meħtieġa fit-triq.

Hu ressaq talba għall-kumpens lill-Kunsill Lokali li min-naħa tiegħu ċaħad li kellu 
jerfa’ r-responsabbiltà għall-inċident għaliex id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar talbiet 
simili huma ibbażati fuq rapport imħejji mill-pulizija li jkun mar fuq il-post tal-
allegat inċident.

L-ilment
Għalhekk il-complainant ressaq ilment quddiem l-Uffiċċju tal-Ombudsman u 
inkluda kopja tar-rapport tal-pulizija, ritratti tal-ħofor u l-istat li sfat fih il-vettura 
meta seħħ l-inċident, kif ukoll ritratti li ttieħdu l-għada filgħodu tal-imsemmija 
ħofor, is-site plan li turi fejn kienu jinsabu l-ħofor u kopja tal-irċevuta tat-tyres 
il-ġodda, kif ukoll kopja tal-ittra li hu kien bagħat lill-Kunsill Lokali tar-Rabat u 
t-tweġiba li ngħata.
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Il-piż tal-prova
F’dan il-każ ma nqalgħet ebda kwistjoni fuq il-provi miġjuba. Ġie stabbilit li 
l-complainant matul il-lejl kien għadda minn ġo ħofra u nfaqgħulu żewġ tyres li hu 
biddel ma’ tnejn ġodda. Flimkien miegħu fil-karozza kien hemm tnejn min-nies 
oħra li kienu pulizija u dawn kienu lesti li jagħtu x-xhieda tagħhom dwar dak li ġara. 
Il-complainant kien ħa r-ritratti tal-ħofor u t-tyres u ċempel lill-Għassa tal-Pulizija 
tar-Rabat sabiex imorru fuq il-post fejn seħħ l-inċident. Fil-fatt kien l-istess uffiċjal 
tal-pulizija tal-Għassa tar-Rabat li issuġġerielu li aħjar jekk jirrapporta f’għassa 
oħra għaliex ma kellhomx biżżejjed pulizija disponibbli sabiex imorru fuq il-post. 
Mill-banda l-oħra, il-Kunsill Lokali insista li r-rapport dwar l-inċident li jitressaq 
ma’ talba għall-kumpens jeħtieġ li jkun sar mill-uffiċjal tal-pulizija li mar fuq il-post 
tal-inċident.

Kunsiderazzjonijiet
Iċ-ċaħda tal-Kunsill Lokali li tilqa’ t-talba tal-complainant wasslet biex l-Ombudsman 
jagħmel kunsiderazzjonijiet interessanti dwar l-oneru tal-prova f’dawn il-każijiet. 
L-Ombudsman sostna li l-pożizzjoni riġida tal-Kunsill Lokali kienet tfisser li kull 
min kellu dritt li jingħata kumpens għad-danni li sofra fil-vettura tiegħu wara 
l-inċident kien ser jitlef dan id-dritt jekk l-għassa tal-pulizija dakinhar tinzerta ma 
jkollhiex biżżejjed pulizija disponibbli. F’ħafna Opinjonijiet Finali fuq ilmenti simili, 
l-Ombudsman qatt ma semma li kien neċessarju li uffiċjal tal-pulizija jmur fuq il-
post sabiex isir ir-rapport. Kien biżżejjed li l-persuna li qed titlob li tingħata kumpens 
għad-danni wara l-inċident tmur f’għassa tal-pulizija u tagħmel rapport.

Jekk il-Kunsill Lokali kellu dubji dwar il-veraċità tar-rapport li sar mill-complainant, 
setgħu jinġabru provi oħrajn minn sorsi differenti. Per eżempju f’dan il-każ iż-żewġ 
uffiċjali tal-pulizija li kienu fil-karozza mal-complainant setgħu jiġu mistoqsija dwar 
il-verżjoni mogħtija mill-complainant. Il-Kunsill Lokali kellu jieħu kunsiderazzjoni 
tal-fatt li fil-ħin tal-inċident l-Għassa tal-Pulizija tar-Rabat ma kellhiex uffiċjali 
disponibbli u għalhekk ma setgħet tibgħat lil ħadd fuq il-post biex jinvestiga.

L-Ombudsman innota li l-Bord tal-Gvern Lokali kien ħareġ numru ta’ Direttivi 
dwar il-ħsarat li jġarrbu vetturi minħabba l-istat ħażin tat-toroq. Id-Direttivi 
ġew ippubblikati wara li l-Bord studja d-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qrati u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Direttiva Nru 2 kienet tindika b’mod ċar 
x’kien jeħtieġ li wieħed jagħmel sabiex iressaq ilment mal-Kunsilli Lokali.
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Din id-Direttiva tgħid hekk:

“Min iwassal ilment u jitlob danni, dan għandu jsir bil-kitba u b’dawn id-
dokumenti: site plan fejn seħħ l-inċident, ritratti tal-ħsara fit-triq li wasslet 
għall-inċident, ritratt tal-ħsara li saret fuq il-vettura, rapport tal-pulizija u 
rċevuti fiskali ta’ ħlas tad-danni sofferti.”

Skont din id-Direttiva min iressaq l-ilment irid ikollu rapport tal-pulizija u mhux 
bilfors li dan isir mill-pulizija fil-ħin tal-inċident. Għaldaqstant il-Kunsill Lokali 
tar-Rabat ma setax jiċħad bħala prova valida r-rapport tal-pulizija li ġie ippreżentat 
mill-complainant meta ressaq it-talba tiegħu għall-kumpens.

Konklużjoni
L-Ombudsman għalhekk ikkonkluda li l-Kunsill kien obbligat li jikkunsidra t-talba 
tal-complainant, jagħti kunsiderazzjoni xierqa lil din il-kwistjoni u jistabbilixxi il-
merti tal-każ fuq il-provi miġjuba in konnessjoni mal-inċident.

Żviluppi ulterjuri
Wara l-Opinjoni Finali tal-Ombudsman id-Direttur tad-Dipartiment tal-Gvern 
Lokali informa lill-Ombudsman li d-Dipartiment reġa’ ra l-fatti tal-każ u filwaqt 
li jirrispetta l-awtonomija li dan igawdi permezz tal-Att dwar il-Kunsill Lokali, 
irrakkomanda lill-Kunsill Lokali tar-Rabat li fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-
Uffiċċju tal-Ombudsman, għandu jikkunsidra li jirrifondi l-ammont mitlub mill-
complainant. Eventwalment l-ammont dovut tħallas lill-complainant.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0004

Iċċensurata l-policy inġusta 
tal-ARMS Ltd

L-ilment
Sid ta’ proprjetà residenzjali (il-complainant) mikrija lil terzi, sostna li ġie mġiegħel 
mill-ARMS Ltd iħallas il-kontijiet pendenti li akkumulaw f’isem il-kerrej, meta dan 
tal-aħħar kien irreġistrat bħala konsumatur għas-servizz tad-dawl u l-ilma mal-
Korporazzjoni tal-Ilma. Il-complainant stqarr li l-ARMS Ltd hedditu li jekk ma 
jitħalsux il-ħlasijiet dovuti, l-imsemmija proprjetà kienet ser tibqa’ mingħajr is-
servizzi tad-dawl u l-ilma.

Il-fatti
Matul l-investigazzjoni l-Ombudsman stabbilixxa li l-complainant f’Settembru tal-
2009 kien kera l-proprjetà tiegħu u kien ittrasferixxa l-kont għas-servizzi tad-dawl u 
l-ilma f’isem il-kerrej. Il-kerrej kien ħallas depożitu bħala garanzija għal xi ħlasijiet 
li setgħu jkunu dovuti. Is-sid u l-kerrej iffirmaw formula li l-kont kien qiegħed jiġi 
trasferit iżda f’din il-formula ma kien hemm l-ebda provvediment li jgħid li s-sid tal-
proprjetà kien ser jinżamm responsabbli għall-ħlasijiet mhux imħallsa mill-persuna 
li f’isimha jinsab irreġistrat il-kont. Wara tlett snin il-kerrej temm il-kirja ta’ din il-
proprjetà u ta ċ-ċwievet lura lil sidha. Il-kerrej kien ħalla l-proprjetà f’kundizzjoni 
ħażina u kien jeħtieġ li jsirulha xi tiswijiet. Barra minn hekk kien naqas li jikkuntattja 
lis-sid sabiex il-kont ta’ dawn is-servizzi jerġa’ jiġi irreġistrat f’ismu. 

Meta l-complainant staqsa lill-ARMS Ltd sabiex isir it-trasferiment tal-kont lura 
f’ismu, hu ġie informat li kien hemm kont pendenti ta’ 9,000 Ewro. Dan għaliex il-
kerrej li kellu l-kont f’ismu kien ħallas biss l-istimi li kienu jintbagħtulu peress illi 
l-meter reader qatt ma ngħata aċċess biex ikun jista’ jieħu l-qari attwali tal-konsum. 
Il-complainant min-naħa tiegħu kien talab lill-ARMS sabiex tagħtih informazzjoni 
dwar il-konsum tad-dawl u l-ilma u l-ħlasijiet tal-kontijiet waqt li l-proprjetà kienet 
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mikrija. Madanakollu, din l-informazzjoni ġiet miċħuda skont il-liġi (Att dwar il-
Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data). Fil-bidu l-complainant kien ġie informat mill-
ARMS li l-kont ma setax jiġi trasferit f’ismu sakemm ikun hemm ħlasijiet pendenti. 
Il-Kumpanija għarfitu li kienu qed jittieħdu passi sabiex l-ammont dovut jinġabar 
mingħand il-persuna li fuqha kien irreġistrat il-kont, iżda jekk dan ma jirnexxiex, 
il-provvista tas-servizzi ta’ din il-proprjetà setgħu jiġu sospiżi.

Il-complainant għalhekk talab li jiġu installati metres ġodda u l-kont il-ġdid jiġi 
irreġistrat f’ismu. Uffiċjal tal-Kumpanija kien tah parir li japplika għal servizz 
ġdid u jħallas il-miżati dovuti. F’Settembru 2014, madanakollu l-Kumpanija 
infurmatu li l-formola għar-reġistrazzjoni ta’ tibdil ta’ konsumatur ma setgħetx 
tiġi aċċettata ladarba kien hemm ammont pendenti li issa kien jammonta għal 
aktar minn 12,000 Ewro u għaldaqstant tali trasferiment seta’ biss isir jekk jitħallsu 
l-pagamenti kollha dovuti.

Sadanittant il-complainant kien kera din il-proprjetà lill-familja bi tfal żgħar u 
f’Diċembru ta’ dik is-sena, mingħajr avviż, ġiet sospiża l-provvista tas-servizzi 
tad-dawl u l-ilma. Fiċ-ċirkostanzi, il-complainant għalhekk kien kostrett li jaċċetta 
r-responsabbiltà li jħallas l-ammont dovut lill-Korporazzjoni u dan għamlu billi sar 
qbil fuq il-pagamenti li kellhom isiru. Il-complainant issottometta li hu kien aċċetta 
li jagħmel dan il-ftehim taħt pressjoni u li tali arranġament kien illegali u abbużiv.

Il-pożizzjoni tal-ARMS Ltd
Mill-banda l-oħra ARMS Ltd ikkontestat dak li stqarr il-complainant li kien iffirma 
l-ftehim taħt pressjoni u insistiet li hija kienet aġixxiet skont il-ftehim milħuq. ARMS 
Ltd sostniet li l-complainant kien volontarjament aċċetta li jassumi r-responsabbiltà 
tal-ħlasijiet pendenti tal-kerrej preċedenti tiegħu, li kien iffirma l-ftehim dwar il-
pjan ta’ pagamenti li kienu ser isiru u li kien ħallas ukoll pagamenti lump sum. 
L-ammont imbagħad ġie trasferit fil-kont il-ġdid li kien irreġistrat f’ismu.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
Fil-qosor il-kunsiderazzjonijiet ewlenin tal-Ombudsman dwar il-fatti li rriżultaw 
f’dan il-każ huma dawn:

1. L-Ombudsman ma kellux il-funzjoni li jagħti ġudizzju finali dwar kwistjonijiet 
legali għaliex l-interpretazzjoni tal-liġijiet, kuntratti u ftehim bejn individwi privati 
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fl-aħħar mill-aħħar kienet il-funzjoni tal-Qrati tal-Ġustizzja. Il-Qorti biss setgħet 
tiddetermina b’mod konklussiv jekk kienx korrett il-fatt li l-complainant kien 
kostrett li jaċċetta r-responsabbiltà li jħallas id-dejn pendenti fuq kont irreġistrat 
f’isem il-kerrej, u konsegwentement ħallas l-ammont dovut. Madanakollu, dan 
ma kienx iwaqqaf lil dan l-Uffiċċju milli jinvestiga l-azzjonijiet amministrattivi 
meħuda u d-deċiżjonijiet tal-Kumpanija qabel ma ġie iffirmat l-imsemmi ftehim. 
Lanqas ma kien jipprekludi lill-Uffiċċju milli jikkummenta dwar il-mod kif 
l-uffiċjali tal-Kumpanija trattaw din is-sitwazzjoni.

2. Wieħed irid iżomm f’moħħu r-relazzjoni ġuridika li nħolqot bejn l-applikant 
u l-ARMS Ltd meta l-complainant talab li jingħata s-servizzi tad-dawl u l-ilma 
u l-Kumpanija aċċettat din it-talba sakemm jitħallsu t-tariffi stipulati skont 
il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli. Meta l-kont ġie trasferit f’isem il-kerrej 
inħolqot relazzjoni kontrattwali diretta bejn l-ARMS u l-kerrej. Għalhekk, kull 
persuna oħra, inkluż il-complainant li huwa s-sid tal-proprjetà, isiru terzi li ma 
jiffurmawx parti jew m’għandhomx x’jaqsmu mal-kuntratt, u li ma kellhom 
ebda interess f’dak il-kuntratt. Għalhekk ma setgħux jinżammu responsabbli 
għall-pagament tal-ħlasijiet dovuti mill-persuna li f’isimha kien jinsab il-kont.

3. L-Ombudsman jidhirlu li għandu jiġi iċċensurat il-fatt li f’Diċembru 2014, 
l-ARMS ċaħdet it-talba tal-complainant li jingħata servizz ġdid wara li 
l-provvista tas-servizzi ġiet sospiża. Dan anke għaliex tul iż-żmien tal-
kirja ma ttieħdux biżżejjed passi sabiex jiġu rkuprati l-ammonti dovuti. Il-
complainant sab ruħu f’sitwazzjoni fejn ma kellu ebda alternattiva ħlief dik li 
jiffirma l-ftehim u l-iskeda għall-pagamenti li ġew ippreparati mill-uffiċjali tal-
Kumpanija għaliex, kieku naqas li jagħmel dan, ma kienx ikun jista’, mingħajr 
dawn is-servizzi bażiċi u indispensabbli, juża l-proprjetà tiegħu. L-ARMS Ltd 
u l-Kumpaniji li jipprovdu s-servizzi għandhom jeżerċitaw b’aktar reqqa u 
jivverifikaw l-ammonti li attwalment ikunu qed jikkunsmaw il-konsumaturi. Li 
kieku l-Kumpanija aġixxiet b’mod għaqli kienet tieħu l-miżuri meħtieġa filwaqt 
sabiex tiġbor il-ħlasijiet dovuti mingħand il-kerrej u jekk ikun neċessarju 
tissospendilu s-servizzi u taqla’ l-arloġġi.

4. L-Ombudsman jirrikonoxxi li s-servizzi tad-dawl u l-ilma huma essenzjali u li 
ċ-ċittadini huma intitolati għalihom. Dan dejjem sakemm huma jissodisfaw 
l-obbligazzjoni li jħallsu għas-servizzi li jikkunsmaw. Għal din ir-raġuni l-ARMS 
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Ltd bħala rappreżentant tal-Korporazzjonijiet li jipprovdu dawn is-servizzi u li 
jgawdu minn monopolju f’Malta, ma setgħetx u ma kellhiex tabbuża mill-poter 
tagħha billi ma tagħtix lura s-servizzi li huma essenzjali u vitali u wieħed ma 
jistax igawdi l-proprjetà tiegħu mingħajrhom, jekk ma jitħallsux il-pagamenti 
dovuti, anke minn min ma kienx bil-liġi obbligat li jħallashom. 

 L-Enemalta plc u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC) kienu mistennija 
li bħala l-kumpaniji li jipprovdu dawn is-servizzi essenzjali tad-dawl u l-ilma 
jaġixxu b’mod ekwu u trasparenti fil-mod kif jamministraw dawn ir-riżorsi 
pubbliċi. Żgur li ma kienux mistennija li jaġixxu b’mod arbitrarju u arroganti. 
Kellhom jieħdu ħsieb li jiġġustifikaw dawk id-deċiżjonijiet u azzjonijiet 
tagħhom li jaffettwaw liċ-ċittadini abbażi ta’ liġi u regolamenti li jiġu applikati 
b’mod korrett u ekwu. Barra minn hekk, l-ARMS Ltd kienet marbuta li tipprovdi 
liċ-ċittadin bi spjegazzjoni ċara li fiha tgħarraf u tiġġustifika l-azzjonijiet 
meħuda partikularment meta d-deċiżjoni tkun ittieħdet fuq policies li nbidlu. 
Fil-fatt, hekk ġara proprju fil-każ tal-complainant meta hu ngħata parir li 
japplika għal servizz ġdid u imbagħad ġie informat li dik il-policy ma kinetx 
għada applikabbli għaliex kienet disponibbli biss għal żmien qasir.

5. Fl-opinjoni tal-Ombudsman ma kienx aċċettabbli li l-provvista tal-elettriku 
tiġi sospiża jew b’xi mod ma tingħatax lura u minflok toħloq problemi lil terzi 
li jisfaw vittmi innoċenti. Dan minħabba aġir ħażin ta’ persuna li kellha il-kont 
irreġistrat f’isimha u li kienet naqset milli tħallas għas-servizz ikkunsmat. Il-
complainant, li kien is-sid tal-proprjetà, ma kienx jirċievi l-kontijiet ladarba il-
kont kien irreġistrat f’isem il-kerrej. Għaldaqstant, ma setax ikun jaf li l-kerrej ma 
kienx qiegħed iħallas għas-servizzi li kien qiegħed jikkonsma. Konsegwentement 
ma kienx f’pożizzjoni, anke li kieku ried, li jieħu l-passi neċessarji biex iħares 
l-interessi tiegħu fil-ħin u jillimita d-danni li b’mod inġust, l-ARMS Ltd għabbewh 
bihom meta reġa’ ħa lura l-pussess tal-proprjetà tiegħu.

L-attitudni tal-ARMS Ltd tista’ ukoll titqies bħala waħda fejn il-Kumpanija kienet 
qed tarrikixxi ruħha indebitament għad-detriment tal-complainant, li miegħu ma 
kellha ebda relazzjoni kontrattwali diretta jew indiretta.

Barra minn hekk, wieħed seta’ ukoll jargumenta li, ladarba s-servizzi ġew sospiżi, 
il-kumpanija kienet ukoll ippreġudikat lill-complainant mid-dritt tiegħu li jgawdi 
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l-proprjetà tiegħu għaliex mingħajr is-servizzi essenzjali l-valur tal-proprjetà 
tnaqqas. Il-complainant li kien qiegħed jikri l-proprjetà ma setax jibqa’ jagħmel dan 
sakemm ma jerġgħux jiddaħħlu s-servizzi meħtieġa.

Prinċipji bażilari
1. It-talba tal-ARMS Ltd għall-ħlas mingħand is-sid, essenzjalment kienet 

waħda kontra l-liġi u ma kienet ibbażata fuq l-ebda liġi jew regolament. 
Dan għaliex tali ammont definittivament ma kienx responsabbli għalih u 
dovut mill-complainant, billi hu ma kienx il-konsumatur reġistrat u ma kellu 
ebda relazzjoni legali mal-Kumpanija li tipprovdi s-servizzi. Għalkemm il-
complainant ma kienx speċifikatament mitlub li jħallas l-ammont dovut mill-
persuna li fuqha kien irreġistrat il-kont, il-fatt li l-ARMS Ltd kienet qed tirrifjuta 
li terġa’ tipprovdi s-servizzi sakemm ma jitħallasx l-ammont dovut, kien 
qiegħed ipoġġi pressjoni mhux xierqa fuq is-sid tal-proprjetà.

2. Il-fatt li l-ARMS Ltd għażlet li tuża l-pożizzjoni dominanti tagħha li wasslet 
sabiex iġġiegħel lill-complainant jagħti l-kunsens tiegħu u jaċċetta li jassumi 
hu r-responsabbiltà għall-ħlas ta’ dejn ta’ terzi, li għalih hu ma kellu ebda tort, 
jammonta għall-azzjoni abbużiva ta’ poter li tinvalida tali kunsens. Ma hemm 
l-ebda dubju li l-complainant ma kienx liberu u ħieles li jaċċetta t-talba li jħallas 
ladarba din kienet kundizzjoni biex jingħata lura s-servizzi essenzjali.

3. L-Uffiċċju tal-Ombudsman ikkritika u qies inaċċettabbli l-policy li użat l-ARMS 
Ltd f’dan il-każ u f’każijiet oħra simili. Aktar minn hekk ikkundanna l-fatt li 
l-ARMS Ltd kienet konxja li l-complainant ma kellu ebda responsabbiltà għall-
ammont dovut u li hi kienet qed titlob li jagħmel tajjeb għalih hu.

4. Huwa ovvju li l-aġir tal-complainant, inkluż il-fatt li aċċetta li jħallas l-imsemmi 
ammont, li ftiehem mal-ARMS Ltd li jassumi d-dejn ta’ terzi u li jiffirma rċevuti 
antiki, kollha setgħu jiġu ikkontestati fil-qorti għaliex il-kunsens kontrattwali 
kien wieħed kostrett - Quod nullum est, nullum producit effectum (dak li hu 
null ma jipproduċi l-ebda effett).

Din l-Opinjoni Finali identifikat numru ta’ nuqqasijiet serji amministrattivi min-
naħa tal-ARMS Ltd li jmorru oltre il-kwistjonijiet imsemmija fl-ilment. Dawn 
jinkludu l-fatt li l-Kumpanija naqset milli tieħu l-passi neċessarji sabiex mhux biss 
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ma tħallix is-sitwazzjoni dwar il-konsum li kienet dejjem qed tiżdied, tiskala b’mod 
li tibqa’ tħalli l-kontijiet joħorġu fuq stimi mingħajr ma tivverifika fuq bażi regolari 
l-qari tal-arloġġi, iżda wkoll, li naqset li tieħu miżuri adegwati sabiex tirċievi l-ħlas 
dovut mingħand il-konsumatur li fuqu huwa reġistrat il-kont, u jekk ikun il-każ 
saħansitra jiġu sospiżi s-servizzi. Dawn in-nuqqasijiet jidher li huma motivati minn 
konvinzjoni żbaljata li l-Kumpanija setgħet eventwalment tiġbor dawn il-ħlasijiet 
mingħand is-sid tal-proprjetà li kien jeħtieġ dawn is-servizzi essenzjali biex ikun 
jista’ jgawdi l-użu b’mod sħiħ tal-proprjetà tiegħu. Dawn in-nuqqasijiet biss ukoll 
kienu suffiċjenti biex l-Ombudsman jikkonkludi li dan l-ilment kien ġustifikat u 
seta’ jiġi sostnut.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman kien tal-fehma li ma kienx hemm ħtieġa li l-ARMS Ltd 
tinsisti jew tistenna li jkollha definizzjoni ġudizzjarja dwar dawn il-kwistjonijiet li 
tqajmu qabel ma tieħu ħsieb li tirrimedja l-inġustizzja li dwarha tressaq l-ilment. Tali 
definizzjoni kienet probabbilment tkompli tgħarraq il-pożizzjoni tal-Kumpanija.

Fiċ-ċirkostanzi, l-Ombudsman irrakkomanda li l-ARMS Ltd terġa’ tirrevedi 
d-deċiżjoni meħuda minnha u tagħti rimedju għall-inġustizzja li sofra l-complainant.

Żvilupp ulterjuri
Wara l-Opinjoni Finali tal-Ombudsman l-ARMS Ltd u l-complainant waslu fi 
ftehim. Wara negozjati fit-tul, l-ARMS Ltd ħallset lill-complainant l-ammont sħiħ li 
kien qed jitlob. Il-complainant irringrazzja lill-Ombudsman tax-xogħol eċċellenti li 
kien wettaq fil-każ tiegħu sabiex dan ġie konkluż b’mod pożittiv.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru O 0256

Il-Ministeru jsostni l-inizjattiva 
tal-Ombudsman

L-ilment
Il-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara irrifjuta li jassumi responsabbiltà għal danni li sofra 
complainant fil-karozza tiegħu meta kien qiegħed isuq fi Triq il-Wied f’Birkirkara. 
Bl-istess mod anke Transport Malta ċaħdet ir-responsabbiltà dwar il-manutenzjoni 
tat-triq fejn sar l-inċident għaliex sostniet li ma kinitx taqa’ fil-ġurisdizzjoni tagħha. 
Il-complainant talab lill-Ombudsman biex jistabbilixxi liema awtorità kienet 
responsabbli għall-ħsarat li sofra.

Il-fatti
1. Fil-15 ta’ Frar 2014 il-complainant kien qiegħed isuq fi Triq Mannarino3, 

Birkirkara ħdejn id-Dipartiment tal-VAT. Hu għadda bil-karozza tiegħu minn 
ġo ħofra bil-konsegwenza li għamel il-ħsara liż-żewġ tyres ta’ fuq in-naħa tal-
lemin tal-vettura. Dawn il-ħsarat ammontaw f’tiswija ta’ 190 Ewro.

2. Il-complainant mill-ewwel dak in-nhar stess għamel rapport lill-Pulizija. Il-
kumpanija tal-assigurazzjoni tal-complainant bagħtet ir-rapport tal-pulizija, 
id-dokumenti l-oħra flimkien mar-ritratti tal-inċident lil Transport Malta u 
talbet li tingħata kumpens.

3. Wara li Transport Malta eżaminat il-każ, fit-3 ta’ Lulju 2014 kitbet lill-
kumpanija tal-assigurazzjoni u infurmatha li fliet bir-reqqa t-talba tiegħu iżda 
jiddispjaċieha tinformah li ma tarax li hemm raġuni għall-kumpens minħabba 
l-fatt li t-triq imsemmija ma taqax fil-ġurisdizzjoni tagħha (TM).4 

3 Il-complainant iddikjara li din kienet Triq il-Wied. Dan mhuwiex korrett għaliex il-post fejn ġara 
l-inċident huwa Triq Mannarino.

4 Is-silta oriġinali hija bl-Ingliż u ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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4.  Fil-31 ta’ Lulju 2014, il-complainant talab li jingħata kumpens mill-Kunsill 
Lokali ta’ Birkirkara. Fl-14 ta’ Awwissu 2014 il-Kunsill wieġeb permezz tal-
avukat tiegħu u ċaħad li l-kunsill kien b’xi mod responsabbli għall-ħsarat li 
ġarrab u għall-kundizzjoni tat-triq fejn ġara l-inċident.

5. Dan ir-rifjut wassal lill-complainant sabiex iressaq il-każ tiegħu quddiem 
dan l-Uffiċċju.

L-investigazzjoni 
L-Uffiċċju tal-Ombudsman investiga l-fatti tal-każ. Dan l-Uffiċċju talab 
lill-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara sabiex jingħata kopja tal-ittra li nkitbet lill-
complainant mill-Avukat, li fiha sostna li l-Kunsill kien qiegħed li jirrifjuta 
li jassumi responsabbiltà għal dak li ġara lill-complainant5. Il-Kunsilli baqa’ 
jsostni din il-pożizzjoni tul l-investigazzjoni.

Dan l-Uffiċċju ivverifika ukoll ma’ Transport Malta. Din l-Awtorità iddikjarat li 
ladarba l-post fejn sar l-inċident kien fi Triq il-Wied, Birkirkara viċin l-Uffiċċju 
tal-VAT, dan il-lok ma kienx jaqa’ fil-ġurisdizzjoni tagħha u għaldaqstant ma 
setgħetx tinżamm responsabbli għall-ħsarat li ġarrab il-complainant minħabba 
nuqqas ta’ manutenzjoni.

Transport Malta enfasizzat li hi kienet responsabbli għall-manutenzjoni ta’ toroq 
arterjali u li dawn kienu jinsabu mniżżlin f’pubblikazzjoni maħruġa mill-Awtorità 
tal-Ippjanar f’Awwissu 1999.

Kunsiderazzjonijiet dwar il-leġislazzjoni applikabbli
L-Ombudsman ikkunsidra li l-kwistjoni ewlenija f’dan il-każ kienet dwar liema 
entità kienet responsabbli għat-triq li fiha l-complainant ġarrab il-ħsarat fil-karozza 
tiegħu, min kellu jieħu ħsieb il-manutenzjoni tat-triq u biex din tinżamm fi stat 
tajjeb. It-triq kienet taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara jew 
ta’ Transport Malta?

5 “Il-Kunsill de quo filwaqt li jirrespinġi l-prentensjonijiet imqajma minnek, jirrespinġi kwalsiasi 
responsabiltà u jinterpellak sabiex tiddeżiżti milli tivvinta dawn it-tip ta’ pretensjonijiet fil-
konfront tiegħu” - ittra mibgħuta lill-complainant mill-Avukat tal-Kunsill datata 14 t’Awwissu 
2014. (Translated to Maltese)
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‘L-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f’Malta’6 telenka l-funzjonijiet tal-Awtorità. 
Taqsima 7(b) tiddikjara li wieħed mid-dmirijiet tal-Awtorità kien il-manutenzjoni 
tat-toroq, u tgħid hekk:

“ .... Iżda meta l-manutenzjoni ta’ xi triq tkun taqa’ taħt ir-responsabbiltà 
ta’ Kunsill Lokali skont l-Att dwar Kunsilli Lokali, il-manutenzjoni ta’ dik 
it-triq ma għandhiex tkun, fil-qies ta’ dik ir-responsabbiltà, il-funzjoni 
tal-Awtorità sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim dwar dak bejn il-Kunsill 
Lokali u l-Awtorità ...”

Din il-liġi ssostni l-prinċipju li l-Kunsill Lokali kien legalment responsabbli għal 
kull triq li ma taqax fil-ġurisdizzjoni ta’ Transport Malta u kellu jieħu ħsieb il-
manutenzjoni tagħha u li din tinżamm fi stat tajjeb.

‘L-Att dwar Kunsill Lokali’7 f’Taqsima 33(1)(a) jispeċifika li waħda mill-funzjonijiet 
tal-Kunsill Lokali kienet:

“... li jipprovdi biex tinżamm fi stat tajjeb u għall-manutenzjoni ta’, jew 
titjib fi, kull triq jew mogħdija, li ma tkunx proprjetà privata:

Iżda l-manutenzjoni għar-rigward ta’ xi triq jew mogħdija tinkludi l-kisi 
jew l-asfaltar tagħha, iżda ma tinkludix ir-rikostruzzjoni tagħha;”

Dan il-provvediment kien jindika b’mod ċar li triq jew mogħdija li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-Kunsill għandha ssirilhom l-manutenzjoni u jinżammu fi stat 
tajjeb. Fil-fatt il-Kunsill kien legalment responsabbli li jagħmel dan sakemm it-triq 
jew l-mogħdija ma jkunx jeħtieġ li jinbnew mill-ġdid.

Il-manutenzjoni tat-toroq kienet ukoll speċifikata fir-Regolamenti dwar il-
Kostruzzjoni u Manutenzjoni ta’ Toroq8. Regolament 3 (1) kien jipprovdi li:

6  Kap 499; Liġijiet ta’ Malta.
7  Kap 363; Liġijiet ta’ Malta.
8  Avviż Legali 29 tal-2010; S.L. 499.57.
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“L-Awtorità9 għandha tipprovdi, jew hi stess jew permezz ta’ impriża, u 
fejn ikun adatt b’konsultazzjoni mal-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u 
l-Ippjanar10, għall-kostruzzjoni, kostruzzjoni mill-ġdid, twessiegħ, tiġdid, 
manteniment, titjib, immaniġġar, manutenzjoni u klassifikazzjoni ta’ toroq: 

Iżda fejn triq la tkun triq arterjali lanqas triq distributorja, il-manteniment, 
it-titjib u l-manutenzjoni tagħha għandu jipprovdi għalihom il-Kunsill 
Lokali adatt skont l-artikolu 33 tal-Att dwar il-Kunsilli Lokali.”

Fil-fehma tal-Ombudsman minn dan ir-regolament ħareġ ċar li t-toroq li ma 
kienux klassifikati bħala toroq arterjali jew toroq distributorji ma kienux jaqgħu 
taħt ir-responsabbiltà ta’ Transport Malta. Dawn kellha ssirilhom il-manutenzjoni 
tagħhom mill-Kunsill Lokali.

Ir-rapport tal-pulizija li għamel l-complainant juri li l-inċident seħħ fi Triq il-
Wied, Birkirkara viċin il-bini tad-Dipartiment tal-VAT11. Madanakollu, fil-verità 
għalkemm ħafna nies jafuha bħala Triq il-Wied, l-isem proprju tagħha huwa Triq 
Mannarino. Dan in-nuqqas fih innifsu mhuwiex suffiċjenti sabiex iwaqqa’ l-ilment 
anke għaliex fir-rapport stess hemm indikat li l-post fejn seħħ l-inċident huwa viċin 
id-Dipartiment tal-VAT. Fil-fatt it-tiswijiet saru minn Rizzo Service Station li jinsab 
ftit metri bogħod minn dan il-post.

Triq Mannarino mhijiex waħda mit-toroq arterjali jew distributorji li jaqgħu taħt 
ir-responsabbiltà ta’ Transport Malta. Il-lista aġġornata tat-toroq tinsab fuq il-
website12 tal-Awtorità. Fil-fatt Triq il-Wied, Birkirkara taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ 
Transport Malta iżda l-post fejn seħħ l-inċident huwa Triq Mannarino.

Ir-responsabbiltà tal-Kunsilli Lokali
L-Ombudsman jikkunsidra li kull Kunsill Lokali għandu jkun responsabbli sabiex 
kemm huwa possibbli jnaqqas l-inkonvenjent għal kull min joqgħod, jaħdem jew 

9 Din hija Transport Malta.
10 Issa hija l-Awtorita tal-Ippjanar wara li daħal fis-seħħ l-Att VII tal-2016 fis-26 ta’ Jannar 2016.
11 “Il-kwerelant irraporta ġewwa l-Għassa ta’ B’Kara kif hu kien ġarrab ħsarat fuq il-vettura tiegħu 

... waqt li kien għaddej minn Triq il-Wied, B’Kara viċin tal-VAT” - Rapport datat 15 ta’ Frar 2014 
minn PC 522.

12 http://www.transport.gov.mt/admin.uploads.media-library/files/092016.pdf
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jgħaddi mil-lokalità. Kull ċittadin li jħallas it-taxxi bir-raġun jippretendi li meta 
jagħmel użu mit-toroq pubbliċi, għandu jkun rasu mistrieħa li dawn huma siguri u 
ħielsa minn spejjeż jew inkwiet, li naturalment jinħolqu b’inċident simili. 
 
Il-Kunsill jista’ jiddikjara li ma kellux fondi biżżejjed, iżda f’dan il-każ din ir-
raġuni ma ssemmietx, u l-Kunsill sempliċiment ċaħad ir-responsabbiltà tiegħu. 
Dan fih innifsu m’huwiex biżżejjed sabiex ma jerfax ir-responsabbiltà għall-
ħsara li ġarrab il-complainant f ’dan l-inċident li seħħ f’żona li hija fil-parametri 
tal-ġurisdizzjoni tiegħu.

Il-Kunsilli Lokali kienu legalment u mhux biss moralment marbuta li jżommu 
t-toroq, l-bankini, l-mogħdijiet u l-lokalità in ġenerali fi stat tajjeb għall-ġid ta’ 
kulħadd. Il-Kunsill kellu jassigura li ċ-ċittadin ma jbatix spejjeż żejda minħabba 
negliġenza jew xogħol ħażin f’toroq li għalihom hu kien responsabbli.

Li t-toroq jinżammu fi stat tajjeb tant hija funzjoni importanti li tinsab imniżżla 
bħala l-ewwel waħda fil-‘Funzjonijiet tal-Kunsilli Lokali13’. Għaldaqstant, il-Kunsill 
Lokali ta’ Birkirkara ma setax jevita r-responsabbiltajiet tiegħu sempliċiment billi 
jiċħad it-talba u ma jagħtix ġustifikazzjoni għar-raġunijiet mogħtija.

Konklużjoni
Għaldaqstant l-Ombudsman sostna l-ilment u sab li huwa ġustifikat. Hu 
irrakkomanda li l-persuna li ressqet l-ilment titħallas 190 Ewro għall-ispejjeż li 
ġarrbet meta kienet għaddejja minn Triq Mannarino, f’Birkirkara. Din it-triq kienet 
tagħmel parti mit-toroq tal-konfini tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara, li jaqgħu taħt 
ir-responsabbiltà ta’ dan il-Kunsill Lokali.

Żvilupp ulterjuri
Wara negozjati fit-tul, l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali aċċetta 
r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman u ħeġġeġ lill-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara 
sabiex iħallas l-ammont mitlub mill-complainant. 

 

13  Att dwar il-Kunsilli Lokali, Taqsima 33(1)(a); Kap 363, Liġijiet ta’ Malta.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0332

Il-parametri ta’ applikazzjoni 
riġida tar-regolamenti

L-ilment
Persuna impjegata mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni talbet l-intervent tal-
Ombudsman wara li irrikorriet għand il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u 
t-talba tagħha ma ntlaqatx. Hi talbet li tingħata rimedju għaliex skont hi, il-Bord tal-
Għażla kien oġġettivament żbaljat meta wettaq l-għażla ta’ Assistent Kap ta’ Skola 
fis-Settur Sekondarju.

Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) insistiet li sar żball fil-marki mogħtija 
lilha għall-kwalifiki tagħha. Il-Kummissjoni irrifjutat li tikkunsidra l-petizzjoni 
tagħha għaliex kienet resqitha ġranet wara li skada ż-żmien li fih setgħet tressaq 
petizzjoni dwar is-sejħa għall-applikazzjoni. 

Il-fatti
Il-complainant applikat għall-post ta’ Assistent Kap ta’ Skola fis-settur sekondarju. 
Wara li ħarġu r-riżultati tal-intervisti, il-complainant talbet lill-Kummissjoni dwar 
is-Servizz Pubbliku biex tingħata rapport dwar it-tqassim tal-marki mogħtija lilha 
għal kriterji użati waqt l-intervisti. Madanakollu din it-talba saret lill-Kummissjoni 
ħafna ġranet wara li kien skada ż-żmien li fih setgħet tibgħat petizzjoni għal dan 
il-għan. Fil-fatt petizzjoni jeħtieġ li tintbagħat fi żmien għaxart ijiem ta’ ġranet ta’ 
xogħol minn meta jiġi ippubblikat ir-riżultat.

Il-complainant talbet lill-Kummissjoni x’kienet ir-raġuni għaliex il-Bord tal-Għażla 
ma ikkunsidrax il-kwalifika ta’ Masters fit-tagħlim bħala kwalifika rilevanti għall-
post ta’ Assistent Kap ta’ Skola.
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Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni
Ftit ġranet wara l-complainant irċeviet tweġiba mingħand il-Kummissjoni li fiha 
ġiet informata li l-petizzjoni tagħha ma ntlaqgħetx minħabba l-fatt li din ma 
ntbagħtitx fiż-żmien stipulat, jiġifieri fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol. Ladarba 
t-terminu li fih setgħet tintbagħat l-petizzjoni kien skada l-Kummissjoni ma 
setgħetx tilqa’ l-petizzjoni.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra li l-mertu ta’ dan il-każ, kien jekk kienx hemm nuqqas 
amministrattiv min-naħa tal-Kummissjoni meta naqset milli tilqa’ l-petizzjoni tal-
persuna li ressqet l-ilment għaliex bagħtitha tard. Hu analizza jekk il-Kummissjoni 
kienetx ġusta meta applikat b’mod riġidu din ir-regola. Taqsima 1.1.17 tal-Public 
Service Management Code (PSMC) tipprovdi li f’tali sitwazzjonijiet, applikant li 
xtaq li jressaq petizzjoni dwar ir-riżultat lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 
kellu jagħmel dan fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha jiġi notifikat u 
jidher ir-riżultat fuq il-website tal-Kummissjoni. Din it-twissija kienet imniżżla fuq 
l-applikazzjonijiet kollha għal dawk li jixtiequ jressqu tali petizzjoni.

L-Ombudsman iddikjara li l-Uffiċċju tiegħu jirrikonoxxi l-importanza li wieħed 
kemm jista’ jkun jsegwi b’mod strett ir-regoli u l-policies stabbiliti. Huwa żgur li 
jekk il-liġi tipprojbixxi dan ma jkunx hemm mod ieħor ħlief li wieħed jirrispetta 
dak il-provvediment tal-liġi. F’dan il-każ il-Kummissjoni kienet strettament korretta 
fl-aġir tagħha li tapplika r-regola dwar il-preskrizzjoni ladarba kien id-dmir u fl-
interess tal-complainant li tosserva dan iż-żmien stipulat kif impost mill-PSMC u 
ukoll bl-istess sejħa għall-applikazzjoni.

Minkejja dan, l-Uffiċċju tal-Ombudsman sa mit-twaqqif tiegħu għoxrin sena ilu, 
dejjem ikkunsidra li ‘applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti u policies’ tista’ xi drabi 
twassal għall-amministrazzjoni ħażina u inġustizzja bl-istess mod kif azzjoni tista’ 
tkun kontra l-liġi. Fil-fatt dan l-Uffiċċju ilu żmien jikklassifika l-ilmenti li jirċievi skont 
il-kategoriji li jaqgħu taħthom, u fost dawn hemm kategorija ta’ ilmenti klassifikata 
bħala ‘kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida tar-regoli, regolamenti u policies’.

Din il-kunsiderazzjoni m’għandhiex tiġi interpretata li m’hemmx ħtieġa li wieħed 
japplika r-regoli u regolamenti b’mod riġidu. Madanakollu, l-kunċett li applikazzjoni 
riġida ta’ regoli, regolamenti u policies jistgħu jwasslu għal amministrazzjoni ħażina 
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huwa ibbażat fuq il-fatt li wieħed għandu jżomm għajnejh miftuħa u joqgħod 
attent li b’dan il-mod ma jkunx qiegħed joħloq sitwazzjoni fejn jekk wieħed kellu 
japplika dawn ir-regoli jew policies b’mod riġidu jista’ jkun li jkun qiegħed iċaħħad 
persuna minn benefiċċju li, bi żball jew inġustament ma kellux jiġi mċaħħad 
minnu. Dan speċjalment f’każ fejn min ikun ħa d-deċiżjoni kien f’pożizzjoni li 
jevita tali sitwazzjoni u ma kien hemm ebda liġi speċifika li tipprojbixxi li tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali.

Madanakollu, l-Ombudsman ikkunsidra li wieħed ma setax jinjora l-fatt li min 
ressaq il-petizzjoni kellu jaċċetta l-konsegwenzi għan-nuqqasijiet tiegħu.

Kien hemm kunsiderazzjoni oħra li speċifikament tapplika għall-proċessi tal-
għażla. Ir-regoli li jistabbilixxu l-proċeduri f’proċessi ta’ promozzjoni jew għażla 
kienu maħsuba jassiguraw trasparenza u kontabilità u biex il-kandidati kollha 
li jkunu applikaw jitqiegħdu fl-istess keffa. Li tiġi prattikata l-flessibilità jew 
diskriminazzjoni fl-interpretazzjoni tar-regoli, sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi 
eċċezzjonali, bla dubju jwassal għall-inċertezza u possibbilment abbuż fil-proċess.

Meta l-Ombudsman evalwa l-kunsiderazzjonijiet għall-fatti ta’ dan il-każ innota li 
l-persuna li ressqet l-ilment kienet konxja tar-riżultat u fil-fatt ammettiet li fil-bidu 
kienet lesta taċċettah. Iżda baqgħet tikkontempla u kien biss diversi ġranet wara li 
skada t-terminu li iddeċidiet li tagħmel talba biex tingħata informazzjoni dwar il-
marki li kisbet fil-kriterji varji li ntużaw fil-proċess tal-għażla. L-Ombudsman kien 
tal-fehma li ma kien hemm assolutament xejn li seta’ jxekkel lill-complainant milli 
tressaq il-petizzjoni tagħha fil-ħin. F’każijiet bħal dawn wieħed ried isib bilanċ bejn 
ir-riskju li tinħoloq inġustizzja u l-implikazzjonijiet li ma tapplikax b’mod riġidu 
r-regola tal-perjodu stipulat li biex tressaq petizzjoni stajt tagħmel dan fi żmien 
għaxart ijiem ta’ xogħol.

Konklużjoni
Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Ombudsman ma sab ebda argument 
validu li jwasslu biex jikkonkludi li l-Kummissjoni wettqet att amministrattiv ħażin 
meta applikat b’mod riġidu r-regolament li wieħed kellu jressaq l-petizzjoni fi 
żmien stipulat.

Għaldaqstant l-Ombudsman ma sostniex dan l-ilment.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0238

Tiċċajpar it-trasparenza 
minħabba l-kriterji suġġettivi 
addottati fil-proċess tal-għażla

L-ilment
Persuna li applikat sabiex tiġi ikkunsidrata għall-pożizzjoni ta’ Assistant Enforcement 
Officer ma’ awtorità pubblika ressqet ilment għax ħasset li ġiet trattata ħażin bil-
marki li ngħatawlha mill-bord tal-għażla. Min ilmenta dehrlu li l-marki mogħtija 
lilhu mill-bord tal-għażla kienu ferm anqas milli kien jixraqlu u dan għaliex kellu 
l-esperjenza meħtieġa għal din il-kariga. 

Il-fatti
Matul l-investigazzjoni ġie stabbilit li l-kandidati kollha ġew assessjati fil-proċess 
tal-għażla abbażi ta’ kriterji stabbiliti li essenzjalment kienu kollha suġġettivi. Dawn 
il-kriterji kienu jinkludu kemm l-kandidat huwa; smart, motivat u għandu għar fien 
dwar il-kariga u x-xogħol marbut magħha, ‘għalfejn għandna nagħżlu lilek?’ u jekk 
il-kandidat għandux il-ħiliet neċessarji għal dik il-pożizzjoni. Il-membri tal-bord 
taw il-marki tagħhom għal kull kandidat meta intervistawhom wieħed, wieħed u 
ġew magħżula skont ir-riżultat miksub. Il-complainant ġie intervistat mal-ewwel 
grupp ta’ kandidati iżda naqas milli jikseb pass mark.

Il-complainant sostna li hu kien ilu ftit żmien mhux ħażin impjegat bħala uffiċjal tas-
sigurtà (security officer) u li uħud mill-kandidati magħżula ma kellhomx esperjenza 
jew kwalifiki. Hu stqarr li kien iltaqa’ personalment ma’ wħud minn dawk li nħatru, 
u kienu huma stess li qalulu li ma kellhom ebda esperjenza jew kwalifiki.

L-awtorità spjegat li kienet intervistat il-kandidati kollha eliġibbli għaliex kienet 
temmen li s-cv ta’ kandidat ma kinitx tagħti stampa kompluta tal-abbiltajiet u 
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l-ħiliet tagħhom. Għaldaqstant ebda applikant ma kien żvantaġġat għaliex ladarba 
kandidat kien eliġibbli skont is-sejħa għall-applikazzjonijiet, hu/hi ngħataw 
l-possibbiltà li jiġu evalwati u li juru l-kapaċità tiegħu/tagħha li jwettaq/twettaq 
b’mod xieraq id-dmirijiet mitluba minn dik il-pożizzjoni.

Il-bord tal-għażla kien kompost minn tlett persuni kwalifikati, tnejn minnhom b’ 
esperjenza ta’ snin twal f’dan il-qasam. Is-Senior Manager HR kien preżenti f’uħud 
mill-intervisti bħala osservatur sabiex jassigura li l-proċedura segwita kienet waħda 
korretta. Kien ħa ħsieb li jissostitwixxi wieħed mill-membri li kien ma jiflaħx sabiex 
jassigura li l-proċess tal-intervisti jkun jista’ jkompli. L-Awtorità finalment sostniet 
li l-marki mogħtija mill-bord kienu jiddependu fuq l-mod kif wieġbu l-kandidati, 
l-mod kif ġabu ruħhom u l-istqarrijiet li taw waqt l-intervista. Il-marki finali 
miksuba kienu t-total tal-evalwazzjoni ta’ kull kandidat li għamel fuqu kull membru 
tal-bord individwalment.

Kunsiderazzjonijiet
Fl-opinjoni finali tiegħu l-Ombudsman ikkunsidra l-kwistjoni interessanti dwar 
l-evalwazzjoni tal-kriterji stabbiliti u tal-ħtieġa li tiġi assigurata t-trasparenza. 
Kien evidenti li l-kandidati f’dan il-proċess tal-għażla ġew evalwati abbażi ta’ 
kriterji suġġettivi li għall-kuntrarju ta’ kriterji oġġettivi, ma setgħux jiġu verifikati. 
Il-kwalifiki u snin ta’ esperjenza f’pożizzjonijiet simili normalment jiġu evalwati 
b’mod oġġettiv iżda ma kienux fost il-kriterji stabbiliti.

Għaldaqstant il-marki miksuba mill-kandidati kienu jiddependu esklussivament 
fuq l-opinjoni tal-membri tal-bord tal-għażla dwar l-imġieba u l-atteġġjament tal-
kandidat, dwar it-tweġibiet mogħtija waqt l-intervista u dwar kemm kienu kapaċi 
juru li kellhom il-ħiliet neċessarji sabiex iwettqu d-dmirijiet mitluba fil-qadi tal-
funzjoni ta’ din il-kariga.

Mid-dokumentazzjoni dwar il-proċess tal-għażla irriżulta li l-complainant ma 
rnexxielux iħalli impressjoni tajba fuq it-tlett membri tal-bord u fil-fatt ħadd 
minnhom ma tah pass mark. Il-Bord sostna li l-imġieba tagħhom kienet qed tiġi 
osserva waqt li l-kandidati kienu qed jiġu assessjati. Fil-fatt il-bord irrimarka li 
l-complainant ma kienx l-aħjar persuna biex jagħti ġudizzju fuqu nnifsu u fuq il-
kwalitajiet tiegħu stess ta’ kif ġab ruħu dwar l-intervista. Il-bord saħaq li l-persuni li 
ġew maħtura kienu aktar idoneji għal din il-pożizzjoni.
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L-Ombudsman m’huwiex mekkaniżmu ta’ Appell
L-Ombudsman innota li kien importanti li jiċċara l-fatt li l-Uffiċċju tiegħu 
m’għandux jitqies bħala mekkaniżmu ta’ appell minn deċiżjoni tal-bord tal-għażla. 
Hu ma setax jikkonkludi li l-eżitu tal-proċess tal-għażla kien wieħed inġust jew 
żbaljat, meta irriżulta li l-proċess kien wieħed validu u kien tmexxa b’mod ekwu 
u skont il-kriterji u marki stabbiliti minn qabel mill-bord tal-għażla u li dawn ġew 
applikati bl-istess mod għal kull kandidat.
 
L-Ombudsman ma jiddeterminax u lanqas jikkummenta dwar kif ġew 
stabbiliti l-kriterji. Anke jekk għall-grazzja tal-argument, hu seta’ ma jaqbilx 
mal-kriterji li ġew applikati, ma kienx ser jindaħal sakemm ma jkunx hemm 
provi li juru li dawn il-kriterji kienu intiżi sabiex jagħtu vantaġġ bil-quddiem 
lil xi kandidat/i. L-Ombudsman ma setgħax ineħħi jew ibiddel evalwazzjoni 
suġġettiva jew deċiżjoni meħuda minn bord tal-għażla, li kellu l-opportunità 
li josserva l-abbilitajiet u l-ħiliet tal-kandidati u jiddetermina waqt l-intervista 
min minnhom kien idoneju għal din il-pożizzjoni. L-Ombudsman kien biss 
jintervjeni jekk ikollu prova qawwija li twettqet irregolarità fil-proċess tal-
għażla u li xi deċiżjoni jew azzjoni meħuda mill-bord kienet żbaljata fir-rigward 
ta’ dawk intervistati.

Assessjar unanimu
F’dan il-każ il-bord kien unanimu u konvint fl-evalwazzjoni tiegħu dwar il-
complainant. Waqt l-intervista ma irriżultax li l-atteġġjament tiegħu ħalla xi forma 
ta’ impatt pożittiv fuq il-bord u fil-fatt dan tal-aħħar deherlu li kien hemm numru 
ta’ kandidati oħra li l-ħiliet u l-kwalitajiet tagħhom kienu aktar kompatibbli mal-
pożizzjoni. L-applikanti kienu ġew evalwati abbażi ta’ kriterji li ġew stabbiliti 
qabel ma beda l-proċess tal-għażla u l-Ombudsman assigura li l-kriterji u l-marki 
stabbiliti kienu applikati b’mod ugwali mal-kandidati qabel ma saret l-għażla finali. 
L-evalwazzjoni tal-kandidati mill-Bord kienet kompletament suġġettiva. Kollox kien 
jiddependi mill-opinjoni li dan ifforma dwar kull kandidat waqt l-intervista, mill-
atteġġjament tal-kandidati, kemm urew li kienu kapaċi u kellhom il-ħiliet meħtieġa 
sabiex jaqdu d-dmirijiet b’mod xieraq li huma kienu mistennija li jitwettqu bħala 
ħaddiema f’din il-pożizzjoni.
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Konsegwentement, la l-Ombudsman u lanqas xi korp ta’ reviżjoni ieħor ma 
jista’ jirrevedi l-evalwazzjoni tal-complainant għaliex dawn l-istituzzjonijiet 
ma kienux involuti bl-ebda mod fil-proċess u għaldaqstant ma setgħux 
jikkummentaw dwar kif ġab ruħu u wera l-ħiliet tiegħu waqt l-intervista u 
l-merti li hu stess qed jgħid li għandu.

L-Ombudsman innota li wieħed jeħtieġ li jżomm f’moħħu li ntervista hija proċess 
ta’ għażla fejn kull kandidat jiġi evalwat minn bord għall-karatteristiċi, ħiliet u 
abbiltajiet tiegħu u minn fost il-kandidati jiġu magħżula l-aktar persuni idoneji 
għal dawn il-karigi. Għalkemm kandidat jista’ jkollu opinjoni dwar kif jħoss li 
kienet l-imġieba tiegħu waqt l-intervista, huwa kif ġie evalwat mill-bord li jgħodd, 
sakemm ma jkunx hemm prova ċara li sar żball jew kien hemm intenzjoni ħażina, 
ebda korp ta’ reviżjoni ma jista’ jbiddel l-opinjoni suġġettiva tal-bord. Dan għaliex, 
il-bord huwa magħmul minn membri li għandhom snin ta’ esperjenza fis-settur 
u maħtura fuq il-bord proprju għall-għarfien li għandhom f’din il-materja. 
L-integrità u l-validità tad-deċiżjoni tal-bord m’għandhiex tiġi ddubitata minħabba 
allegazzjonijiet jew stqarrijiet infondati. L-Ombudsman seta’ biss jintervjeni jekk 
jinstab li hemm provi konklussivi li l-bord ma mexiex b’mod korrett fil-qadi tad-
dmirijiet tiegħu li kellu fil-proċess tal-għażla. Ma rriżulta li kien hemm ebda prova 
ta’ din ix-xorta f’din l-investigazzjoni.

It-tħassib tal-Ombudsman
Finalment l-Ombudsman innota li l-Uffiċċju tiegħu kien imħasseb dwar id-
deċiżjoni meħuda mill-bord li jevalwa l-kandidati b’mod esklussiv fuq kriterji 
suġġettivi. F’dan il-każ id-dokumentazzjoni kienet turi li minn fost il-kandidati 
li ġew maħtura, ħamsa u għoxrin kellhom esperjenza relevanti u kienu wettqu 
xogħol bħala gwardjani tas-sigurtà, jew bħala membri fil-Forzi Armati jew 
fil-Pulizija. Mill-banda l-oħra, uħud minn dawk li ngħataw il-ħatra ftit li xejn 
kellhom esperjenza.

L-Ombudsman ikkonkluda li l-Uffiċċju tiegħu diġà kien ġibed l-attenzjoni u 
ikkritika l-fatt li jidher li kienet qed tiżdied it-tendenza li bordijiet tal-għażla kienu 
qed ikunu favur il-kunċett li jnaqqsu l-kriterji oġġettivi - li setgħu jiġu verifikati 
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minn korp ta’ reviżjoni - u għaldaqstant jagħtu libertà akbar fid-deċiżjoni u l-għażla 
tal-kandidati magħżula. Dawn it-tipi ta’ deċiżjonijiet jnaqqsu ferm il-possibbiltà li 
ssir reviżjoni ekwa u imparzjali tal-proċess tal-għażla jekk ikun hemm il-ħtieġa li 
jiġi verifikat l-eżitu.

Konklużjoni
L-Ombudsman fl-opinjoni finali tiegħu, ma sab ebda evidenza ċara u konklussiva 
li f’dan l-eżerċizzju l-evalwazzjoni tal-kriterji ma ġewx applikati b’mod xieraq. 
Għaldaqstant, l-ilment tal-complainant ma kienx sostnut. Madanakollu, id-
deċiżjoni li l-kandidati jiġu evalwati biss abbażi ta’ kriterji suġġettivi ġiet ikkritikata 
minn dan l-Uffiċċju għaliex setgħet iċċajpar l-element ta’ trasparenza li huwa fattur 
kruċjali f’kull proċess ta’ għażla jew promozzjoni tal-impjegati.

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Ombudsman għalhekk ħeġġeġ lill-
Awtorità sabiex tirrevedi l-mod kif kienu qed jitmexxew il-proċessi tal-għażla. 
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Rapport fil-qosor dwar Każijiet Nru P 0065, P 0070 u P 0077

Nuqqasijiet serji fil-Proċessi 
tal-Għażla

L-ilment
Tliet persuni ressqu ilment quddiem l-Ombudsman għaliex ħassew li ġew trattati 
ħażin meta ħareġ ir-riżultat tal-proċess tal-għażla għall-kariga ta’ Assistance and 
Rescue Officer fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (CPD). Huma ilmentaw li 
l-proċess kien wieħed inġust u li t-total tal-marki li kisbu, kif ukoll l-ordni tal-mertu 
wara l-intervista ma kienux ġusti. Fost affarijiet oħra sostnew ukoll li waqt li huma 
kellhom il-kwalifiki kollha meħtieġa u snin twal ta’ esperjenza bħala Voluntiera 
mas-CPD, oħrajn mingħajr esperjenza jew kwalifiki ġew maħtura filwaqt li huma 
ma ngħatawx din il-ħatra. Huma kienu tal-fehma li l-Bord tal-Għażla ma kienx ta 
biżżejjed importanza lill-esperjenza u l-kwalifiki tagħhom. Staqsew ukoll dwar il-
legalità tal-ħatra ta’ applikanti li ma kienux kwalifikati. Għalkemm ressqu petizzjoni 
quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ma kienux sodisfatti bil-proċess.

L-investigazzjoni
Matul l-investigazzjoni, l-Uffiċċju tal-Ombudsman iffaċċja dewmien esaġerat min-
naħa tal-Kummissjoni meta ntalbet tindirizza mistoqsijiet serji dwar id-deċiżjonijiet 
u l-istqarrijiet tal-Bord tal-Għażla. Madanakollu meta l-Ombudsman deherlu li din 
l-attitudni kienet inaċċettabbli ħejja rapport dwar tnejn mit-tlett ilmenti li kienu 
tressqu. Dan minħabba li l-Kummissjoni damet aktar biex tieħu deċiżjoni dwar it-
tielet każ meta bażikament kien jittratta l-istess kwistjonijiet tat-tnejn l-oħra.

Il-konklużjonijiet tal-Ombudsman
Fir-rapport tiegħu dwar il-każ li ressqu dawn iż-żewġ complainants l-Ombudsman 
ikkonkluda li kien hemm nuqqas serju fil-mod kif ġew ipproċessati l-petizzjonijiet 
tagħhom mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. B’mod partikolari 
minħabba li:
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•	 ma ngħatat ebda kunsiderazzjoni għall-fatt li l-persuni li ressqu l-ilment ġibdu 
l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Avviż Legali 95 
tal-2003 li bis-saħħa tiegħu staqsew dwar kif saru ħatriet ta’ applikanti li ma 
kellhomx it-taħriġ meħtieġ;

•	 dwar dak li sostnew l-individwi li ressqu l-petizzjoni li fil-fehma tagħhom 
ingħataw preferenza persuni li ma kellhomx jew kellhom ftit li xejn esperjenza 
u kwalifiki f’dan il-qasam, il-Kummissjoni kienet pronta taċċetta l-istqarrijiet 
tal-Bord tal-Għażla u ma talbitx lill-complainants biex jagħtu l-ismijiet tal-
persuni li qed jirreferu għalihom sabiex tkun tista’ tinvestiga aktar bir-reqqa 
din il-kwistjoni. Għalhekk dan l-element tal-investigazzjoni kellu jitwettaq mill-
Uffiċċju tal-Ombudsman. Sfortunatament irriżulta li l-metodu li bih ingħataw 
il-marki għall-esperjenza, kien wieħed inkomprehensibbli. Prima facie jidher li 
l-Bord tal-Għażla kien ġeneruż iż-żejjed ma’ wħud mill-kandidati u ħafna inqas 
ġeneruż mal-complainants. Barra minn hekk l-interpretazzjoni tal-Bord tal-
Għażla dwar paragrafu 5.2 tas-sejħa għall-applikazzjonijiet kienet fl-opinjoni ta’ 
dan l-Uffiċċju, bil-maqlub ta’ dak li kien hemm miktub fis-sejħa; 

•	 l-investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman żvelat li tqajmu diversi 
mistoqsijiet dwar kif il-Bord ta l-marki għall-l-kriterji differenti inkluż dawk ta’ 
natura suġġettiva. L-Ombudsman irrimarka li meta jitqajjem dubju dwar l-għoti 
tal-marki fuq il-kriterji oġġettivi jitqajjem ukoll tħassib serju dwar l-għoti tal-
marki fil-kriterji suġġettivi u għaldaqstant dwar l-ekwità tal-proċess tal-għażla 
kollu; u 

•	 d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma ssostnix il-petizzjoni kienet ibbażata fuq il-
fatt li l-każ kien ġie trattat b’mod superfiċjali speċjalment fir-rigward tal-marki 
mogħtija għall-kwalifiki - dan meta kien hemm evidenza oġġettiva li kienet 
tikkuntrasta l-istqarrijiet tal-Bord.

L-Ombudsman għaldaqstant sostna l-ilment tal-complainants li l-Kummissjoni 
ma kinetx trattathom b’mod ġust. L-Ombudsman ma setax ma jikkritikax il-fatt li 
l-Kummissjoni ħalliet pendenti l-kwistjonijiet li qajjem magħha dan l-Uffiċċju u kif 
din baqgħet tittrateni u tinjora ż-żmien li fih intalbet tagħti r-risposti neċessarji. 
Ir-raġuni mogħtija mill-Kummissjoni għal dan id-dewmien, li ntbagħtet ħafna xhur 
wara, kienet li kellha kwantità ta’ każijiet pendenti. Madanakollu din l-iskuża ma 
kinetx konvinċenti għall-Ombudsman.
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Talba għal aktar stħarriġ 
Il-Kummissjoni intalbet sabiex tinvestiga ulterjorment il-kwistjonijiet li ġejjin:

•	 għaliex il-proċess tal-għażla ġie ittrattat mill-Ministeru u mhux mid-Dipartiment;
•	 jekk kienx hemm xi membru tal-Bord tal-Għażla li kien jokkupa pożizzjoni ta’ 

fiduċja (position of trust);
•	 kif ġie interpretat il-paragrafu 5.214 tas-sejħa għall-applikazzjonijiet mill-Bord 

tal-Għażla;
•	 l-interpretazzjoni tal-Avviż Legali 95 tal-2003 fil-proċess tal-għażla; u
•	 li ssir reviżjoni tal-marki li ngħataw lit-tielet complainant għall-kwalifiki meta 

kien hemm prova li ċ-ċertifikati tal-complainant fl-Advanced Firefighting 
Emergency Response ma kienux ċertifikati maħruġa għall-attendenza kif kien 
iddikjara l-Bord, iżda kienu ċertifikati li juru li l-kors indikat kien tlesta b’suċċess. 
Barra minn hekk, il-korsijiet tat-Tifi tan-Nar (Firefighting Courses) kienu jdumu 
għaxart ijiem filwaqt li dak fl-Emergency Response kien idum disat ijiem li, għal 
dawn it-tipi ta korsijiet, ma jitqiesux bħala korsijiet qosra kif sostna l-Bord.

Dan l-Uffiċċju insista li f’każijiet bħal dawn il-Kummissjoni għandha twettaq 
investigazzjoni aktar bir-reqqa u ma tiddeċidix biss fuq l-istqarrijiet li jingħatawlha 
mill-Bord.

Ir-reazzjoni tal-Bord tal-Għażla
Wara laqgħa li saret bejn il-Kummissjoni u l-Ombudsman, iċ-Chairman tal-
Bord ressaq il-kummenti tal-Bord lill-Kummissjoni. Fost affarijiet oħra l-Bord 
argumenta li:

il-parteċipazzjoni f ’xogħol volontarju kien meqjus bħala esperjenza 
relevanti u valida, kemm jekk din twettqet ma’ Organizzazzjonijiet Non-
Governattivi kif ukoll ma’ Organizzazzjonijiet tal-Gvern (speċifikament 
mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (CPD)). 

14  Paragrafu 5.2 tas-sejħa għall-applikazzjonijiet kien jgħid hekk:
 “ser tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-applikanti li minbarra li għandhom ir-rekwiżiti indikati 

fil-paragrafu 5.1 għandhom esperjenza relevanti li tista’ tiġi ipprovata fl-assistenza u s-salvataġġ 
kemm mal-Gvern u organizzazzjonijiet mhux governattivi”. [Din is-silta ġiet tradotta għall-
Malti minn dan l-Uffiċċju]
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Madanakollu, l-esperjenza kienet evalwata prinċipalment fuq id-
dokumentazzjoni ipprovduta mal-applikazzjoni, u waqt il-proċess tal-
intervista. [Din is-silta ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju]

L-iskop tad-dikjarazzjoni tal-Bord kienet sabiex telimina l-ħsieb li l-complainants 
kellhom jingħataw trattament preferenzjali għall-fatt li kienu voluntiera mas-CPD. 
Il-Bord sostna li l-istqarrija oriġinali tiegħu ma kellhiex tiġi mgħawwġa b’mod li 
tingħata l-impressjoni li l-esperjenza bħala voluntiera ma ġietx ikkunsidrata. Il-
Bord ikkunsidra d-dokumentazzjoni ipprovduta mill-applikanti15 u l-informazzjoni 
miġbura waqt il-proċess tal-intervista. Fil-fatt il-Bord żied li kien ta marki għal 
xogħol volontarju, inkluż dak imwettaq mas-CPD u l-esperjenza ġiet evalwata 
mhux biss skont is-CV iżda ukoll skont id-dokumentazzjoni li ngħatat u l-intervista.

Il-Bord żied jgħid li ma kienx irrikorra għal-log books tal-voluntiera għaliex il-
metodu addottat biex jingħataw il-marki ma kienx marbut mal-ammont ta’ snin 
li wieħed ikun ilu jwettaq xogħol volontarju. Il-Bord ipprefera li jevalwa l-attività u 
l-involviment ta’ dawk intervistati mill-mod kif iġibu ruħhom waqt l-intervista. Hu 
kien tal-fehma li l-attendenza tal-voluntiera tas-CPD ma kienx neċessarjament juri 
kemm wieħed kien involut u attiv (kemm waqt li jkun stazzjonat fid-dipartiment 
jew inkella fuq il-post tal-attività) b’mod dirett fl-attività tal-protezzjoni ċivili (bħal 
ma hija operazzjoni ta’ salvataġġ). Il-preżenza biss fid-dipartiment jew waqt attività 
għal li jista’ jkun tinqala’ xi eventwalità ta’ emerġenza, li ħafna drabi ma tiġrix, ma 
jfissirx li wieħed kien attiv jew involut. Għalhekk il-Bord deherlu li waqt il-ħin tal-
intervista kellu jara proprju dan il-livell ta’ involviment.

L-intervista u l-marki mogħtija
Dwar il-marki mogħtija lis-sitt kandidati16 li ntgħażlu, li għamlu referenza għalihom 
il-complainants għall-fatt li ma kellhom ebda esperjenza, il-Bord ta l-marki skont dak 
deċiż wara l-intervisti. L-applikanti kienu mistoqsija sabiex jelaboraw fuq kull tip ta’ 
esperjenza li dehrilhom li hija relevanti għal din il-kariga, u ħadu wkoll konjizzjoni tat-
tweġibiet u t-tagħrif li ngħataw mill-applikanti waqt l-intervista, inkluż l-esperjenza 
miksuba mix-xogħol u l-involviment tagħhom fl-organizzazzjonijiet.

15 Però l-Bord speċifikament irrifjuta li jara l-logbooks tal-complainants għax-xogħol tagħhom 
bħala voluntiera!

16 Dawn l-applikanti kollha ingħataw marki ogħla minn dawk tat-tlett complainants għall-esperjenza. 
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Min-naħa l-oħra, il-marki għall-kwalifiki kienu ibbażati fuq il-provi disponibbli 
waqt il-ħin tal-intervista. L-applikanti ġew infurmati kif kienu ġew mogħtija l-marki.

Il-Bord għamel referenza għar-Regolamenti 3 u 8 tar-Regolamenti tal-Protezzjoni 
Ċivili (Korpi tal-Voluntiera) Regolamenti 2003 (Avviż Legali 95 tal-2003) u saħaq 
li dan ir-regolament ma kien jistabbilixxi ebda standard dwar l-eliġibilità tal-
applikanti għall-vakanza in kwistjoni fuq bażi full-time.17 

Fir-rigward tal-intervisti, il-Bord stqarr li t-tul ta’ kull intervista kien jiddependi mill-
mod ta’ kif tkun qed taġixxi u tikkomunika l-persuna li tkun qed tiġi intervistata. 
Kollha kellhom l-opportunità li jelaboraw u jespandu fuq il-mistoqsijiet li sarulhom. 
Dawk li ġew intervistati ngħataw l-opportunità li jispjegaw aktar fid-dettal dwar 
l-involviment tagħhom fl-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-assistenza u 
s-salvataġġ, kif ukoll dwar attivitajiet oħra relattivi bħal ma huma l-ewwel għajnuna 
(first aid), murtali u ġigġifogu etċ.

Dwar iċ-ċertifikati, il-Bord sostna li hu kien ittratta bl-istess mod iċ-ċertifikati tal-
attendenza, tal-parteċipazzjoni u dawk li jingħataw meta il-kors ikun tlesta. Fl-
opinjoni tal-Bord dawn iċ-ċertifikati kienu juru biss li l-parteċipant kien preżenti 
u probabbilment ħa sehem attiv fil-programm jew avveniment, madanakollu li 
xi ħadd jikseb dan iċ-ċertifikat mhux neċessarjament ifisser li kien kompetenti u 
kapaċi jesegwixxi dak li ġie mgħallem. Iċ-ċertifikati kienu biss iservu ta’ xhieda li dak 
l-individwu attenda u temm il-kors, u ma kienux jikkwalifikaw lil min jirċevihom 
bil-ħila dovuta.

Il-Bord ma uża ebda standard partikolari jew xi forma oħra ta’ kejl sabiex 
jiddetermina jekk kors kellux jitqies bħala wieħed qasir jew le. Iżda l-korsijiet li t-tul 
tagħhom ikun numru ta’ ġranet, ikunu ġeneralment ikkunsidrati bħala qosra.

Sussegwentement il-Kummissjoni informat lill-Ombudsman li fl-opinjoni tagħha 
l-Bord kien taha rapport dettaljat u indirizza l-punti kollha magħmula mill-
Ombudsman.

17 Wara li l-Ombudsman stħarreġ il-provvedimenti tal-Avviż Legali 95 tal-2003, l-Ombudsman ma 
kienx f’pożizzjoni li jsostni l-argument tal-complainants dwar din il-kwistjoni.
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It-tweġiba tal-complainants
Il-complainants min-naħa tagħhom irribattew li t-tweġiba tal-Bord tal-Għażla, 
minbarra li kien fiha stqarrijiet skorretti, ma kienetx tindirizza mistoqsijiet 
importanti bħal ma huwa l-fatt li huma ngħataw anqas marki għall-esperjenza 
minn applikanti oħra li ma kellhom ebda esperjenza mas-CPD u lanqas ma kellhom 
kwalifiki. Huma irreferew ukoll għall-aħbar tal-5 ta’ Settembru 2016 li dehret fuq in-
news portall ta’ TVM li kienet inkitbet mid-Deputat Direttur tas-CPD, li fiha ingħad 
li dawk li kienu daħlu mas-CPD fl-2013 (ftit qabel ma ġiet ippubblikata s-sejħa) 
kienu bdew kors riċentement. Dan ifisser li numru ta’ kandidati magħżula ma 
kienux imħarrġa. Issemma wkoll kandidat (għall-ewwel darba) li lanqas biss kien 
jaf jaqra, iżda li xorta waħda kien ġie maħtur.

Il-complainants ma qablux mad-dikjarazzjoni tal-Bord li s-CPD kellha ingaġġati 
magħha żewġ tipi ta’ voluntiera. Għal dan il-għan ġabu bħala provi żewġ sejħiet li 
ħareġ is-CPD riċentement u li kienu jinsabu ukoll fuq il-website tal-istess CPD. Il-
website kienet tagħmel referenza għall-forza ta’ voluntiera fi ħdan id-Dipartiment 
bħala forza li kellha funzjoni importanti u li kienet titħarreġ permezz ta’ korsijiet 
fit-tifi tan-nar u s-salvataġġ, u dan bl-istess mod kif kienu jitħarrġu l-ħaddiema 
professjonali tad-Dipartiment. Wara li jintemm il-kors b’suċċess il-persuni 
jingħataw ċertifikat li jippermettilhom li joperaw f’emerġenzi bħala membri 
tal-Assistance and Rescue Force. Meta l-voluntiera jieħdu l-ġurament dawn jiġu 
stazzjonati fid-diversi taqsimiet li għandu s-CPD.

Il-complainants saħqu wkoll li huma kienu segwew il-korsijiet ta’ taħriġ kollha 
meħtieġa u kienu kompetenti daqs il-membri regolari tas-CPD. Madanakollu, 
huma ma ntagħżlux filwaqt li ntagħżlu dawk li ma kienux għamlu dawn il-korsijiet 
li jdumu bejn 13 u 15-il ġimgħa. Fl-aħħar nett il-complainants sostnew ukoll 
li meta voluntier kien ikun qiegħed stazzjonat fuq xogħol, il-prattika tas-CPD 
kienet li fit-taqsima ikun hemm żewġ uffiċjali - Assistant Rescue Officer u Assistant 
Rescue Volunteer. Mid-dikjarazzjonijiet tal-Bord ma jidhirx li dan il-punt ingħata 
kunsiderazzjoni xierqa.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
L-Ombudsman evalwa l-informazzjoni kollha miġbura u innota li l-Kummissjoni 
ma kinetx wieġbet b’mod sodisfaċenti għaliex il-proċess tal-għażla tħalla jsir fi 
ħdan il-Ministeru meta dan ir-rwol kien delegat lid-Dipartiment tal-Protezzjoni 
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Ċivili. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kienet ukoll sodisfatta bil-mod kif il-Bord 
tal-Għażla interpreta paragrafu 5.2 tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. Il-Bord tal-
Għażla kien spjega li dan il-fatt ma kellux jiġi interpretat li seta’ b’xi mod iwettaq 
xi preferenza jew diskriminazzjoni fil-konfront ta’ applikanti oħra, ħa ħsieb biss 
li jingħataw marki skont l-esperjenza relatata. Madanakollu, l-Ombudsman 
ikkunsidra li meta f’sejħa għall-applikazzjonijiet tiġi indikata ħila jew esperjenza 
speċifika, dan isir proprju sabiex tinġibed l-attenzjoni għal dawk il-ħtiġijiet fil-
proċess tal-għażla. Dan ir-rekwiżit ma jitniżżilx fis-sejħa għall-applikazzjonijiet 
biex din il-ħila tiġi trattata fuq l-istess livell ta’ oħrajn.

Il-Bord kien ukoll iddikjara li kien ikkunsidra parteċipazzjoni f’xogħol volontarju 
bħala relevanti u ta’ esperjenza valida kemm ma’ organizzazzjonijiet mhux 
governattivi u organizzazzjonijiet governattivi (speċifikament mas-CPD). 
L-Ombudsman għalhekk staqsa liema dikjarazzjoni tal-Bord kellha tiġi emnuta - 
l-aħħar verżjoni jew dik li saret oriġinarjament fejn kien qal li l-esperjenza (jew in-
nuqqas tagħha) fi ħdan is-CPD ma kienitx meqjusa daqslikieku kienet esperjenza 
(jew in-nuqqas tagħha). Xogħol volontarju ma jiġix definit li ifisser xi kejl partikolari 
li wieħed irid jipparaguna miegħu (wieħed jista’ jkun irreġistrat bħala voluntier għal 
10 snin iżda kien ikun attiv biss darba kull ġimgħatejn). 

Apparti mill-fatt li l-Bord fl-ewwel reazzjoni tiegħu deher li wera disprezz lejn 
il-mertu ta’ tali esperjenza, l-Ombudsman ma jikkunsidrax li din kienet l-aħjar 
u l-iktar interpretazzjoni ekwa tal-paragrafu 5.2 tas-sejħa. Li kieku dak li ntqal 
mill-Bord kien korrett, għaliex ġie allura inkluż dan il-paragrafu speċifiku? 
“Kunsiderazzjoni xierqa ... fil-kuntest ta’ din is-sejħa, tfisser aktar milli kif ġiet 
interpretata mill-Bord u approvata mill-Kummissjoni. Mill-banda l-oħra id-
dikjarazzjonijiet tal-Bord tal-Għażla indikaw b’mod ċar li ma qiesux li l-esperjenza 
tal-voluntiera mas-CPD kellha relevanza speċjali, kontra dak li dan il-paragrafu 
jimplika b’mod ċar. 

Madanakollu, l-Ombudsman kien tal-fehma li l-esperjenza bħala voluntiera kellha 
tiġi ikkunsidrata bħala waħda valida u dan għall-fini ta’ paragrafu 2 tas-sejħa, u 
irrispettivament jekk dan sarx bi ħlas jew le. Hu tenna li l-aħjar interpretazzjoni u 
l-aktar waħda ekwa għall-paragrafu 5.2 kienet dik li tagħti spinta lil dawk l-applikanti 
li kienu servew bħala voluntiera mas-CPD anke jekk huwa wkoll kien jaqbel li dan 
il-fattur ma kellux ikun dak determinanti għall-għażla.
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L-Uffiċċju tal-Ombudsman ripetutament talab lill-PSC sabiex tagħtih 
spjegazzjonijiet dettaljati dwar il-marki mogħtija għall-esperjenza lil uħud mill-
kandidati li ngħataw marki ferm ogħla minn dawk tat-tlett complainants għall-
esperjenza (minkejja li dawn tal-aħħar kellhom esperjenza bħala voluntiera 
mas-CPD), u li fis-CV tagħhom mal-applikazzjoni ma kien hemm xejn li juri din 
l-esperjenza. Għalkemm ingħataw xi dettalji rigward il-marki mogħtija għall-
kwalifiki, il-Bord tal-Għażla kien ġeneriku fit-tweġiba tiegħu dwar l-esperjenza. Ma 
ngħataw ebda dettalji dwar il-marki mogħtija fuq bażi individwali, jew ma ġietx 
provduta dokumentazzjoni biex tissostanzja r-raġuni għaliex il-Bord tal-Għażla ta 
marki ogħla lis-sitt kandidati magħżula li irreferew għalihom il-complainants.

Ir-raġunijiet mogħtija mill-Bord għall-fatt li ma ngħatatx importanza li tevalwa 
l-logbooks u r-rapporti relevanti li setgħu jindikaw b’mod ċar u jkunu wkoll prova 
tax-xogħol li verament twettaq fil-volontarjat ma kienux konvinċenti.

Il-Bord sostna li hu kien ta ħafna piż lill-intervista sabiex jivverifika kemm 
l-esperjenza iddikjarata mill-applikant kienet verament waħda rilevanti u żied 
jgħid ukoll li ħafna drabi meta titlobhom aktar tagħrif l-applikanti kienu jitfixklu. 
Fl-opinjoni tal-Ombudsman tali dikjarazzjoni kienet tkun rilevanti fir-rigward 
ta’ għarfien dwar ix-xogħol u r-responsabbiltajiet marbuta miegħu. Ċertament 
kellha inqas importanza (jekk fil-fatt jista’ jingħad li kellha valur) fir-rigward ta’ 
assessjar ta’ esperjenza, mill-prova dokumentata ta’ esperjenza proprja - bħal ma 
huma l-log books.

Fil-fehma tal-Ombudsman il-Bord tal-Għażla kien naqas milli jagħti spjegazzjoni 
dwar l-għoti ta’ marki ogħla għall-esperjenza, lill-kandidati speċifiċi li ġew 
indikati mill-complainants. Jidher li l-membri tal-Bord tal-Għażla ma kienux 
konxji tal-messaġġ li qed twassal il-website tas-CPD dwar il-voluntiera, meta 
huma xejjnu l-importanza li għandu x-xogħol tal-voluntier. Dan l-Uffiċċju 
ikkonkluda wkoll li l-interpretazzjoni tal-Bord għall-paragrafu 5.2 tas-sejħa żgur 
ma kinetx l-aktar interpretazzjoni ġusta u xierqa. Jekk il-Kummissjoni tibqa’ bl-
istess opinjoni, fil-futur għandha tieħu l-passi meħtieġa biex fl-applikazzjonijiet 
il-ġodda tneħħi jew tbiddel il-mod kif inhu miktub dan il-paragrafu. Il-mod kif 
inhu miktub paragrafu 5.2 fis-sejħa għal din il-kariga kellu jingħata importanza 
u jiġi irrispettat. Sfortunatament mhux hekk ġara u dan kien għad-detriment 
tal-complainants.
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Id-dikjarazzjoni tal-Bord li l-korsijiet li jdumu numru ta’ ġranet tqisu bħala korsijiet 
qosra (ma ngħataw ebda marki għal ċertifikati ta’ attendenza għall-korsijiet 
qosra), ċertament ma kienx jirrifletti tajjeb fuq Bord tal-Għażla li stqarr li wettaq 
ħidma tajba. F’dan ir-rigward wieħed mill-complainants tenna li Kors għall-Ewwel 
Għajnuna (First Aid Course) jieħu massimu ta’ disa’ nofstanhari jew 4 ġranet u ma 
jeżistux korsijiet itwal, sakemm wieħed ma jieħux kors bħala paramediku. Dan il-
complainant qal ukoll li kors ta’ Għaddas ta’ Salvataġġ (Rescue Diver’s course) ikun 
twil aktar minn tliet xhur. Anke il-Life Support Course li kien segwa kien ta` massimu 
ta’ erbat’ijiem taħriġ. Dan kien segwit b’eżami bil-kitba, filwaqt li fil-każ tal-kors 
tat-tifi tan-nar dan kien fih ukoll eżami prattiku li huwa meħtieġ sabiex jinħareġ 
iċ-ċertifikat relattiv.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman ikkonkluda li l-Bord tal-Għażla kien iddiskrimina mat-tlett 
complainants u dan seħħ ukoll mill-Kummissjoni fir-rigward tal-marki mogħtija 
għall-esperjenza. L-Ombudsman staqsa kif id-dikjarazzjonijiet tal-Bord tal-
Għażla dwar il-kriterji suġġettivi setgħu jiġu aċċettati mingħajr riservi kif 
għamlet il-Kummissjoni, meta l-Bord kien naqas f’evalwazzjoni oġġettiva. Dan 
in-nuqqas sfaċċat, li seta’ sa ċertu punt jitqies bħala diskriminazzjoni improprja, 
wassal sabiex il-complainants waqgħu lura fl-ordni tal-mertu u għaldaqstant ma 
ngħatawx il-ħatra.

Barra minn hekk wieħed mill-complainants, għall-ebda raġuni, ġie inġustament 
imċaħħad l-għoti tal-marki għal numru ta’ kwalifiki li hu ressaq flimkien mal-
applikazzjoni tiegħu. Fl-opinjoni tal-Ombudsman il-Bord kien naqas li jiġġustifika 
din l-azzjoni u wera nuqqas ta’ apprezzament għall-valur li għandhom dawn iċ-
ċertifikati. Apparti l-esperjenza tiegħu, probabbilment li kieku ngħata l-marki 
għaċ-ċertifikati, li kienu prova oġġettiva fihom infushom, kienu jkunu biżżejjed 
biex jingħata l-ħatra. Sfortunatament il-Kummissjoni kienet suxxettibbli ħafna li 
taċċetta u tapprova d-dikjarazzjonijiet tal-Bord tal-Għażla mingħajr ma tagħmel 
ebda evalwazzjoni u verifika fil-fond.

Fid-dawl tal-fatti u konklużjonijiet tiegħu l-Ombudsman irrakkomanda li 
l-Kummissjoni kellha tirrimedja dan it-trattament diskriminatorju fil-konfront 
tal-complainants u jiġu riveduti l-marki mogħtija lill-complainants u lill-
kandidati magħżula.
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Żvilupp ulterjuri
L-Opinjoni tal-Ombudsman tiġi riferuta lill-Prim Ministru.

Il-Kummissjoni baqgħet bl-aktar mod riġidu tirrifjuta li taċċetta li sar xi nuqqas 
min-naħa tagħha u l-Ombudsman iddeċieda li jressaq din il-kwistjoni quddiem 
il-Prim Ministru skont ma jipprovdi l-Att dwar l-Ombudsman. Sussegwentement 
waqt laqgħa li saret maċ-Chairman tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 
l-Ombudsman ġie informat li kien hemm possibilità li tinstab soluzzjoni, iżda din 
baqgħet qatt ma immaterjalizzat.

Wara li saret aktar analiżi tal-provi li irriżultaw mill-istħarriġ u tal-kunsiderazzjoni 
tal-konklużjonijiet li saru mill-Kummissjoni u l-mod kif din approvat l-aġir tal-
Bord tal-Għażla, l-Ombudsman ħejja opinjoni ulterjuri li essenzjalment kienet 
tikkonferma l-fatti elenkati, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjoni li saret fl-
ewwel rapport tiegħu.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru P 0266

Miċħuda talba għar-rifużjoni 
ta’ taxxa fuq reġistrazzjoni ta’ 
vettura importata.

L-ilment
Uffiċjal għoli ta’ bank barrani (l-complainant) li ġie assenjat jaħdem fil-fergħa li 
għandhom f’Malta, ħass li ġie trattat ħażin meta kien imġiegħel iħallas ammont 
konsiderevoli ta’ kważi 5000 Ewro f’taxxa għar-reġistrazzjoni tal-karozza li hu 
importa f’Malta għas-sentejn li kien ser jaħdem f’pajjiżna.

Il-fatti
Tul il-perjodu li hu kien ser jaħdem f’Malta kien intitolat li jingħata allowance għall-
karozza ta’ 6000 Ewro fis-sena. Il-karozza tiegħu kienet irreġistrata fir-Renju Unit u 
meta hu importaha f’Malta għamel applikazzjoni lil Transport Malta biex ikun jista’ 
juża l-vettura bin-numru tar-reġistrazzjoni barrani f’Malta mingħajr ma jħallas 
it-taxxa tar-reġistrazzjoni, ladarba hu kien qed jaħdem f’Malta iżda ma kellux ir-
residenza tiegħu hawnhekk. L-applikazzjoni tiegħu ġiet approvata mill-awtoritajiet 
u l-complainant ingħata permess temporanju skont il-provvedimenti tal-Artikolu 
18(b) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-mutur. Il-permess 
temporanju ma setax jiġġedded ladarba jiskadi l-perjodu ta’ tnax-il xahar stipulat 
bil-liġi. Il-complainant ġie informat li kellu żewġ għażliet jew iħallas it-taxxa tar-
reġistrazzjoni tal-vettura jew inkella jesporta l-karozza lura lejn ir-Renju Unit. Il-
complainant ħallas it-taxxa tar-reġistrazzjoni dovuta u żamm il-karozza tiegħu 
f’Malta. Meta kien ser jiskadi ż-żmien li fih kien assenjat li kellu jaħdem f’Malta 
hu ippretenda li jingħata lura l-ħlas tat-taxxa li kien ħallas għar-reġistrazzjoni tal-
vettura jew għallinqas parti minnha għaliex fil-fehma tiegħu l-ammont li ntalab 
iħallas kien inġust.
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Is-sottomissjonijiet tal-complainant
Il-complainant sostna li l-liġi kienet tiddiskrimina kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea 
li kienu residenti temporanji u kienet tmur kontra d-dritt ta’ moviment ħieles, b’mod 
partikolari ta’ dawk li kienu marbutin b’kuntratt ta’ xogħol, għaliex kienet tesiġi li 
jħallsu għal xi ħaġa li ma kellhomx iħallsu għaliha. Hu ikkontesta l-applikazzjoni tal-
liġi min-naħa tal-Awtorità u saħaq li ebda pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea ma jwettaq 
tali inġustizzja. Għalhekk talab lill-Ombudsman sabiex jeżerċita l-poteri tiegħu 
biex jiddefendi lill-individwi kontra l-amministrazzjoni ħażina u jassigura li l-liġi 
tkun applikata b’mod ġust u ekwu kif ukoll li jsir titjib fl-amministrazzjoni pubblika 
permezz ta’ emendi fil-liġijiet u l-proċeduri li kienu qed joħolqu inġustizzja u tbatija.

Il-pożizzjoni ta’ Transport Malta
Transport Malta iġġustifikat id-deċiżjoni tagħha dwar it-talba tal-ħlas tar-
reġistrazzjoni ta’ taxxa u ċ-ċaħda tat-talba tal-complainant li jingħata lura t-taxxa 
mħallsa abbażi tal-Artikolu 18(1)(b) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ 
Vetturi bil-mutur.

Il-complainant ġie assenjat jaħdem f’Malta għal perjodu ta’ sentejn. Għalhekk hu 
kien intitolat skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għal eżenzjoni għal sena iżda ma setax 
iżomm il-vettura tiegħu f’Malta għal kumplament taż-żmien li kien ser jibqa’ jaħdem 
hawn sakemm ma jħallasx it-taxxa ta’ reġistrazzjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità li titlob 
il-ħlas tat-taxxa għar-reġistrazzjoni tal-karozza skont il-liġijiet ta’ Malta ma setgħetx 
tiġi iċċensurata għaliex kienet korretta, mhux biss skont il-liġijiet lokali, iżda ukoll 
skont id-Direttiva tal-Kunsill 83/182/EEC. Din id-Direttiva li tittratta l-eżenzjoni tat-
taxxa fi ħdan l-Unjoni Ewropea għal tipi ta’ trasport differenti li jiġu temporanjament 
importati f’wieħed mill-Istati Membri minn Stat Membru ieħor, ukoll tipprovdi 
żmien limitat biex wieħed jiġi eżentat milli jħallas it-taxxa ta’ reġistrazzjoni.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
Din il-Case Note ser tkun limitata għall-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman dwar 
jekk il-leġiżlazzjoni Maltija, kif applikata f’dan il-każ, kienet konformi mad-Direttivi 
tal-Unjoni Ewropea. 

Fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha bħala awtorità regolatorja, Transport Malta kienet 
marbuta li tapplika l-liġi kif approvata mill-Parlament u ma tistax fid-diskrezzjoni 
tagħha, tiddeċiedi li taġixxi mod ieħor kif jidher li qed jippretendi l-complainant. 
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Din il-leġiżlazzjoni kienet tillimita l-possibbiltà li tingħata rifużjoni biss f’ċirkostanzi 
speċifiċi u l-każ tal-complainant ma kienx jaqa’ f’waħda minnhom. Barra minn hekk 
l-Administrative Review Tribunal li seta’ jbiddel l-ammont li kien mitlub iħallas, 
kien kompetenti sabiex jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità kinitx konformi 
mal-provvedimenti u policies applikabbli skont il-liġi. Il-kompetenza tat-Tribunal 
kienet limitata għall-att amministrattiv jew id-deċiżjoni u mhux għal-liġi li fuqha 
ittieħdet id-deċiżjoni. Għaldaqstant, jekk l-att amministrattiv kien konformi mal-
liġi approvata mill-Parlament u l-liġi ma kinitx tippermetti xi forma ta’ diskrezzjoni 
dwar kif l-att amministrattiv seta’ jiġi eżerċitat (f’dan il-każ il-komputazzjoni tar-
reġistrazzjoni tat-taxxa dovuta), ma setax jiġi konkluż li l-liġi li kienet tistipula 
t-taxxa li kellha titħallas kienet mingħajr effett.

Transport Malta applikat b’mod korrett il-liġi applikabbli u wieħed ma setax 
jiċċensura l-aġir tagħha li ma tirrifondix lill-complainant parti mit-taxxa li hu ħallas 
kif kien qiegħed jippretendi. L-Artikolu 18(1)(b) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni 
u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-mutur kien jiddikjara b’mod ċar li vettura importata 
kienet eżenti mill-ħlas tar-reġistrazzjoni biss “... minn persuna li tkun ilha tgħix 
barra minn Malta għal mill-anqas 185 ġurnata u li tiġi Malta taħt kuntratt ta’ 
xogħol, f ’liema każ, dik l-eżenzjoni għandha tkun għal perjodu ta’ tnax-il xahar 
mid-data tad-dħul f ’Malta ta’ dik il-vettura”. Konsegwentement, wara li jgħaddi 
l-perjodu ta’ tnax-il xahar, it-taxxa tar-reġistrazzjoni tkun dovuta ladarba l-vettura 
tkun ser tibqa’ f’Malta.

Il-complainant argumenta li l-ħlas ta’ taxxa mitlub ma kienx ġust, kien eċċessiv u 
kien jikser id-dritt tiegħu għal-libertà tal-moviment għaliex hu kien ċittadin tal-
Unjoni Ewropea. Hu spjega li r-Renju Unit kien il-pajjiż fejn jgħix u jirrisjedi u li kien 
importa l-vettura tiegħu f’Malta temporanjament u għal żmien limitat sakemm 
idum il-kuntratt tiegħu ta’ xogħol f’Malta. Hu insista li l-fatt li kien qed jgħix 
hawnhekk biss fuq bażi temporanja u ladarba l-intenzjoni tiegħu dejjem kienet li 
jerġa’ lura lejn pajjiżu fejn kellu r-residenza proprja u għalhekk jesporta l-vettura 
wara li ma jibqax jaħdem hawn Malta, ma kienx hemm lok li ssirlu pressjoni sabiex 
iħallas it-taxxa tar-reġistrazzjoni għaliex din kienet diġà tħallset fir-Renju Unit.

L-Ombudsman innota l-fatt li l-libertà tal-moviment ta’ oġġetti, servizzi, persuni 
u kapital kienu libertajiet fundamentali li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. 
Huwa fatt li numru konsiderevoli ta’ vetturi jiġu trasferiti bejn l-Istati Membri 
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minħabba l-migrazzjoni tal-persuni li jiċċaqalqu fuq bażi temporanja minn Stat 
Membru għall-ieħor. Matul is-snin fil-fatt il-Kummissjoni kienet qed tikkollabora 
mal-Istati Membri biex jiġu eliminati l-ostakoli li jxekklu s-suq intern. Dan iwassal 
għal inkonvenjenzi serji meta wieħed jaqsam il-fruntieri - ċaqliq li ħafna drabi 
jkollu implikazzjonijiet finanzjarji.

F’dan ir-rigward ta’ min wieħed jinnota li għalkemm twettaq ħafna xogħol biex 
ikun hemm armonija bejn l-Istati Membri bħal fil-każ tal-VAT, mhux l-istess jista’ 
jingħad fuq it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vetturi. Din għadu ma sarx qbil dwarha 
fuq livell Ewropew u l-Istati Membri jaddottaw regoli differenti fejn tidħol it-taxxa 
tar-reġistrazzjoni tal-karozzi, ċ-ċirkolazzjoni u taxxi oħra dwar l-użu tal-vetturi 
fit-territorju rispettiv tagħhom. Din il-kwistjoni kienet qed tiġi diskussa bejn 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni bil-ħsieb li jintlaħaq qbil fuq il-ħlasijiet u b’hekk 
titnaqqas il-possibbiltà li wieħed jiġi intaxxat darbtejn jew aktar u li tista’ tinħoloq 
diskriminazzjoni. Il-Kummissjoni ressqet diversi proposti biex jidħlu fis-seħħ fil-
leġiżlazzjoni li tipprovdi soluzzjoni għal sitwazzjonijiet fejn ikun ser ikun hemm il-
ħtieġa li wieħed jgħaddi minn fruntiera għall-oħra. Fil-fatt f’dawn is-sitwazzjonijiet 
tiġi adottata d-Direttiva 83/182/EEC dwar l-eżenzjoni tat-taxxa fi ħdan il-Komunità 
għal uħud mill-mezzi ta’ trasport li jkunu qed jiddaħħlu u jkunu qed jiġu importati 
fuq bażi temporanja minn Stat Membru għall-ieħor. Id-Direttiva 2009/55/EE kienet 
tiġbor fiha xi tibdil fid-Direttiva oriġinali applikabbli jiġifieri fid-Direttiva 83/183/
EEC dwar id-dħul permanenti tal-proprjetà personali tal-individwi.

Din l-aħħar Direttiva tipprovdi għall-eżenzjoni fuq proprjetà personali (u din tinkludi 
l-vettura privata) li tiddaħħal fi Stat Membru ieħor minn individwi privati fuq bażi 
permanenti b’hekk normalment jiġu eżentati mit-taxxa tal-konsum li normalment 
tapplika fuq tali proprjetà. Din iżda ma tapplikax għat-taxxa tar-reġistrazzjoni ta’ 
vettura. Fl-2005 il-Kummissjoni ressqet proposta bil-għan li jitneħħew t-taxxi ta’ 
reġistrazzjoni u minflok jiddaħħlu taxxi annwali ta’ ċirkolazzjoni wara perjodu 
tranżitorju. Ħaġa bħal din iżda teħtieġ approvazzjoni unanima tal-Istati Membri u 
din għadha ma ntlaħqitx.

Fl-2012, il-Kummissjoni ippreparat ukoll pjan ta’ ħidma (working paper) biex jiġu 
kjarifikati r-regoli tal-Unjoni Ewropea li kull Stat Membru kien mitlub jirrispetta 
meta jiġi biex japplika r-reġistrazzjoni ta’ karrozzi u t-taxxi ta’ ċirkolazzjoni. Dawn 
fost oħrajn kienu jinkludu ukoll rakkomandazzjonijiet sabiex ikun hemm titjib 
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għal Suq Uniku (Single Market) u tiġi evitata t-taxxa doppja fuq karozzi meta 
ċ-ċittadini tal-UE jiċċaqalqu minn Stat Membru għall-ieħor. Konsegwentement, 
din il-kwistjoni fil-preżent kienet regolata biss minn din l-leġiżlazzjoni sekondarja 
u mill-prinċipji ġenerali tat-Trattati, kif interpretati mill-Qorti. Altrimenti, l-Istati 
Membri kienu ħielsa li jiddeterminaw jekk għandhomx japplikaw il-ħlas ta’ taxxa 
għar-reġistrazzjoni fuq vetturi li jkunu ser jintużaw fit-territorju tagħhom u l-livell 
ta’ tassazzjoni dovuta.

L-Ombudsman innota li f’dan ir-rigward, il-Qorti kienet iddikjarat b’mod ċar li 
t-Trattat ma kien joffri ebda garanzija li ċ-ċaqliq ta’ ċittadin jew ħaddiem kien ser 
ikun ħieles mit-taxxi. Skont iċ-ċirkostanzi, ċ-ċaqliq ta’ persuna seta’ jissarraf bħala 
vantaġġ jew żvantaġġ għal dak li għandu x’jaqsam ma intaxxar. Għaldaqstant, jekk 
persuna issofri xi forma ta’ żvantaġġ meta hi tagħmel paragun mas-sitwazzjoni 
preċedenti tagħha qabel ma għamlet iċ-ċaqliqa għal Stat Membru ieħor, ma jfissirx 
li dan imur kontra l-liġi tal-UE. Dan sakemm din il-persuna tkun ġiet trattata bl-
istess mod li jiġu trattati r-residenti tal-Istat Membru rispettiv li huma soġġetti 
għall-istess taxxa.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman kien tal-opinjoni li l-provvedimenti tal-Att dwar 
ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-mutur kien konformi mal-liġi u 
r-regolamenti tal-UE, partikularment kif interpretata mill-Qorti. L-Artikolu 30 u 
l-Artikolu 110 tat-TFUE jipprojbixxu li jkun hemm tassazzjoni fuq prodotti ġejjin 
minn pajjiżi oħra tal-UE li jwasslu sabiex jagħtu vantaġġ kompetittiv indirett lill-
prodotti simili lokali. Huwa skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 83/182/EEC li tingħata 
eżenzjoni fuq numru ta’ taxxi, fosthom it-taxxa ta’ reġistrazzjoni. Din l-eżenzjoni 
kienet tapplika għall-individwi li jkunu ċċaqalqu b’mod temporanju fi Stati Membri 
oħra u setgħet tingħata bil-kundizzjoni li l-importazzjoni ta’ dik il-vettura kienet 
temporanja - jiġifieri għall-perjodu kontinwu jew le, ta’ mhux aktar minn sitt xhur fi 
tnax-il xahar - u li dak l-individwu kellu r-residenza normali tiegħu fi Stat Membru 
ieħor minbarra dak li ddaħħlet fih il-vettura fuq bażi temporanja kif ukoll kienet 
ser tintuża għall-użu privat u mhux tinkera jew tiġi mislufa lil xi residenti fl-Istat 
Membru li fih iddaħħlet temporanjament. 

Din id-Direttiva ssemmi biss żewġ eżempji li fihom l-eżenzjoni setgħet tingħata 
mingħajr ma tkun marbuta ma dan il-perjodu limitat. Wieħed huwa dak ta’ 
studenti li jiċċaqalqu fi Stat Membru mill-Istat Membru tar-residenza normali 
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tagħhom għal raġunijiet ta’ studju u t-tieni wieħed hu ta’ ħaddiema li jaqsmu 
l-fruntiera bil-karozza tagħhom li tkun irreġistrata fil-pajjiż li għandhom ir-
residenza normali u jużawha regolarment biex jivvjaġġaw mir-residenza tagħhom 
għall-post tax-xogħol fi Stat Membru ieħor u viċi versa. Fl-ewwel każ l-eżenzjoni 
ma tibqax tapplika ladarba l-istudent jibda jaħdem fl-Istat Membru fejn qiegħed 
jistudja. Il-leġiżlazzjoni lokali ukoll tissodisfa din ir-rakkomandazzjoni li saret fil-
kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2012, li tħalli liċ-ċittadini jużaw il-vettura 
reġistrata fi Stat Membru ieħor għal ċertu żmien mingħajr ma teżerċita d-dritt 
li titħallas it-taxxa. Dan sakemm jiġu onorati l-kundizzjonijiet stabbiliti kontra 
l-evażjoni tat-taxxa.

Il-konklużjoni tal-Ombudsman
Il-funzjoni ewlenija ta’ dan l-Uffiċċju huwa li jinvestiga jekk il-fatti li ressaq 
il-complainant fl-ilment tiegħu jistgħux jitqiesu li jammontaw għal att ta’ 
amministrazzjoni ħażina. Fl-investigazzjoni tiegħu l-Ombudsman kellu l-ewwel 
nett jorbot mal-prinċipju li l-amministrazzjoni pubblika f’kull waqt tkun obbligata 
li tapplika b’mod xieraq il-liġijiet u regolamenti u li timplimenta l-policies sabiex 
jkomplu jissostanzjaw il-liġi. Fl-eventwalità li jirriżulta li l-amministrazzjoni 
pubblika kienet aġixxiet skont il-liġi b’mod raġonevoli u ekwu, l-Ombudsman 
ma jistax jikkonkludi li l-Awtorità hija ħatja ta’ amministrazzjoni ħażina. Wieħed 
irid ukoll iżomm f’moħħu li l-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman ma kinitx tinkludi 
l-emendi tal-liġijiet eżistenti. Dik kienet funzjoni riservata għall-Parlament li huwa 
l-istituzzjoni li tieħu ħsieb l-aspett leġislattiv tal-Gvern.

Kif diġà ġie spjegat aktar ’l fuq l-Ombudsman ma setax jiċċensura jew jikkonsidra 
li kienet irraġonevoli jew inġusta d-deċiżjoni amministrattiva ta’ Transport Malta 
- deċiżjoni li kienet korretta u ibbażata fuq il-liġi lokali u konformi mal-liġi u 
r-regolamenti Ewropej. F’dan ir-rigward l-Istati Membri huma ħielsa li jistabbilixxu 
r-reġim legali li jidhrilhom xieraq fejn jidħlu taxxi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi u 
ċirkolazzjoni. L-Awtorità applikat dawn il-provvedimenti b’mod ekwu u ma wettqet 
ebda diskriminazzjoni fil-konfront tal-complainant. 

Barra minn hekk, l-Ombudsman innota ukoll li l-complainant kien ingħata 
allowance għall-karozza mill-kumpanija li timpjegah u dan biex jiġi assigurat li 
l-ispejjeż kollha għat-trasport ikunu koperti matul il-perjodu ta’ sentejn li kien ser 
ikun qed jaħdem f’Malta. Iżda minkejja dan, il-complainant xorta waħda għażel li 



jimporta l-karrozza privata tiegħu biex jużaha fiż-żmien li kien ser ikun qed jaħdem 
f’Malta. Transport Malta m’għandhiex tkun mistennija li tagħtih lura l-flus li ħallas 
f’taxxa għar-reġistrazzjoni tal-karozza jew teżentah minn dan il-ħlas. Dan għaliex 
l-ebda liġi ma kienet tipprovdi għal dan.

Għaldaqstant l-ilment tiegħu ma kienx sostnut.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UQ 0051

Mċaħħad mill-marka mistħoqqa

L-ilment
Missier student ressaq ilment f’isem ibnu fl-Uffiċċju tal-Ombudsman kontra 
l-iskola Giovanni Curmi Higher Secondary (l-iskola GCHS) u l-MATSEC Support 
Unit tal-Università. Il-complainant sostna li ż-żewġ entitajiet, minħabba żball 
amministrattiv, kienu ċaħħdu lit-tifel tiegħu milli jikseb grad ogħla fl-Eżami tal-
Matrikola fil-livell Intermedjarju fit-Teknoloġija tal-Informatika (IT). Hu talab ukoll 
li l-MATSEC Support Unit tikkoreġi l-grad biex fih tinkludi l-marki li kiseb it-tifel 
fil-proġett tal-IT li wkoll ma ttieħditx konjizzjoni tagħhom.

Il-fatti
F’Settembru 2015, l-istudent (complainant) daħal fl-iskola GCHS għall-kors ta’ 
sentejn li jwassal għall-MATSEC. Hu kien bi ħsiebu li jikseb Ċertifikat tal-Matrikola 
komplet li permezz tiegħu jkun jista’ jidħol l-Università f’Ottubru 2017.

Iċ-Ċertifikat tal-Matrikola jinkiseb billi wieħed jgħaddi mill-eżami ta’ żewġ suġġetti fil-
livell Avvanzat, tnejn fil-livell Intermedjarju u s-Systems of Knowledge (SoK) b’minimu 
ta’ 44 marka. Il-complainant kien iddeċieda li jagħmel l-eżamijiet tal-Ingliż u l-IT fil-
livell Intermedjarju fis-sessjoni ta’ Settembru 2016 sabiex inaqqas in-numru ta’ suġġetti 
li kellu jistudja. B’dan il-mod kien ikun jista’ jikkonċentra fuq iż-żewġ suġġetti fil-Livell 
Avvanzat, fuq suġġett ieħor fil-Livell Intermedjarju u s-SoK għas-sessjoni ta’ Ġunju 
2017. Il-complainant beda jmur il-lezzjonijiet tal-privat fit-teorija tal-IT għand għalliem 
li ukoll kien lecturer fl-iskola GCHS, iżda ma kienx jagħlmu l-iskola. Il-complainant kien 
informa lill-għalliem tiegħu tal-IT tal-iskola li kien bi ħsiebu jagħmel l-eżami fis-suġġett 
f’Settembru 2016 u talab jekk kienx possibbli li l-istess għalliem jassistih fil-proġett tal-
IT li kellu 30 fil-mija tal-marki tal-eżami. L-għalliem tal-IT aċċetta. Fil-fatt il-proġett tal-
istudent ġie aċċettat mill-għalliem tiegħu u dan tal-aħħar ħa ħsieb li jinkludih sabiex 
jagħmel il-preżentazzjoni meħtieġa fi Frar 2016, flimkien mal-istudenti tat-Tieni Sena 
li kienu ser jagħmlu l-eżami tal-MATSEC tal-IT f’Ġunju 2016. Eventwalment l-għalliem 



Każijiet fil-Qosor 2016 63

tal-complainant evalwa l-proġett u tah 24 marka minn 30. L-eżaminaturi tal-MATSEC 
osservaw il-proġetti tal-istudenti, inkluż dak tal-complianant u l-IT Coordinator tal-
iskola għadda l-marki lil MATSEC Support Unit.

F’Mejju 2016, l-uffiċjali tal-MATSEC innotaw li kien hemm żball u omissjoni li 
ma kienux qed jaqblu mar-records tal-complainant. L-ewwel wieħed kien il-fatt li 
n-numru tal-Karta tal-Identità ipprovdut ma kienx dak tal-complainant; għalhekk 
l-uffiċjali ikkuntattjaw l-iskola u ngħataw in-numru tal-Karta tal-Identità korrett. 
Fit-tieni lok deher li l-istudent ma kienx irreġistra għall-eżami tal-IT li kien ser isir 
f’Ġunju u għaldaqstant ma setax jiġi assenjat il-punti li kiseb (24/30) fuq il-proġett 
tal-IT li kienu ntbagħtu mill-iskola tiegħu. Il-complainant u missieru sostnew (u 
kienu lesti li anke jieħdu ġurament) li ma kellhom l-ebda ħjiel dwar dan l-iżvilupp. 
Huma kellhom l-impressjoni li ladarba l-proġett tal-istudent kien ġie aċċettat, dan 
kien jissodisfa l-ħtieġa li jsir proġett għall-parti mill-eżami tal-IT li kien ser jagħmel 
fis-sessjoni ta’ Settembru 2016.

F’nofs is-Sajf tal-2016 l-istudent irreġistra għas-sessjoni tal-MATSEC ta’ Settembru 
għall-Ingliż u l-IT. Min-naħa tiegħu ma reġax ressaq il-proġett tal-IT għaliex kien 
mingħalih li ladarba kien għamel dan f’Mejju 2016, ma kienx hemm bżonn li 
dan jerġa’ jsir. Għalkemm l-istudent ħa nota tal-ħinijiet u d-dati tal-eżamijiet 
tal-MATSEC li kienu ser isiru f’Settembru 2016, naqas milli jinnota li kien hemm 
struzzjonijiet mibgħuta għall-attenzjoni tal-istudenti kollha. Dawn kienu qed 
javżaw lill-istudenti li għas-sessjoni ta’ Settembru l-kandidati kienu mitluba li 
jibgħatu l-proġetti tagħhom dirett lill-Uffiċċju tal-MATSEC u mhux jintbagħat min-
naħa tal-iskejjel. L-istudent intebaħ b’dan l-iżball meta irċieva r-riżultat tal-eżami 
fl-IT u kiseb PASS meta hu kien qed jistenna li jkollu marka ferm ogħla li tirrifletti 
l-persentaġġi ta’ 80 u 90 li kien ġab fix-xogħol tal-iskola fis-suġġett. Meta talab 
kjarifika, l-uffiċjali tal-MATSEC informawh li huma ma kienux inkludew il-marka 
għall-proġett għaliex hu ma kienx bagħat il-proġett biex jagħmel parti mill-eżami 
tas-sessjoni ta’ Settembru. L-istudent appella għal din id-deċiżjoni u argumenta li 
meta ippreżenta l-proġett f’Mejju 2016, kien miftiehem li dan kien jgħodd għas-
sessjoni ta’ Settembru u kien għalhekk li ma kienx applika għall-eżami fis-sessjoni 
ta’ Ġunju 2016. Għalkemm il-Bord tal-MATSEC ikkunsidra l-appell tiegħu dan ma 
ġiex aċċettat għaliex li kieku kellha taċċetta l-proġett tiegħu f’dan l-istadju kienet 
tkun qed tiddiskrimina kontra studenti oħra li kienu ressqu l-proġetti tagħhom 
wara li kien skada ż-żmien stipulat li fih setgħu jagħmlu dan.
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Wara dan l-eżitu missier l-istudent ressaq ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman u 
sostna li l-Bord tal-MATSEC ma kienx mexa b’mod ġust mat-tifel tiegħu meta ma 
ħax konjizzjoni tal-fatti kollha ta’ dan il-każ. Hu tefa’ ukoll il-ħtija għal dak li ġralu 
t-tifel fuq l-għalliema tal-iskola tal-GCHS u l-amministraturi għaliex allega li kien 
fid-dover tagħhom li jiggwidaw lit-tifel dwar il-proċess tal-applikazzjoni għall-
eżamijiet. Żied jgħid ukoll li din il-marka baxxa tal-eżami tal-IT tista’ tippreġudika 
d-dħul tat-tifel fl-Università.

Osservazzjonijiet 
Każijiet bħal dan iqanqlu l-mistoqsija dwar ir-rwol tal-burokrazija, kif din tħalli 
impatt fuq il-ħajja tan-nies u kemm għandha tkun infurzata b’mod strett.

F’dan il-każ l-iskola GCHS għandha l-proċeduri tagħha kif tipprepara l-istudenti 
għaċ-Ċertifikat tal-Matrikola. Hi toffri programm ta’ sentejn li fi tmiemu l-istudenti 
jkunu jistgħu jersqu għall-eżamijiet u fejn applikabbli jippreżentaw il-proġetti 
meħtieġa. L-iskola ssegwi dan il-protokoll mal-istudenti kollha tal-MATSEC iżda 
dan ma jfissirx li żżomm lill-istudenti milli jagħmlu l-eżamijiet wara l-ewwel sena 
tal-kors jekk ikunu jixtiequ li jagħmlu dan. Fl-istess waqt, fil-laqgħat li l-iskola jkollha 
mal-istudenti u l-ġenituri tagħhom tispjegalhom li għalkemm l-iskola ser tagħmel 
l-almu tagħha sabiex l-istudenti jilħqu l-għanijiet tagħhom, ma tistax tinżamm 
responsabbli għall-azzjonijiet meħuda mill-istudenti jekk dawn jagħżlu li jersqu 
għall-eżamijiet qabel ma jintemm il-programm ta’ sentejn. L-għalliem tal-iskola 
tal-IT tal-istudent mexa ma’ din il-proċedura. Hu aċċetta l-proġett tal-istudent, 
għenu sabiex ikun jista’ jagħmel il-preżentazzjoni meħtieġa mal-istudenti tat-tieni 
sena, ħa ħsieb li l-proġett jiġi assessjat u għadda r-riżultat lill-IT Coordinator tal-
iskola biex dan jibgħatu lill-MATSEC Support Unit.

Kien proprju f’dan l-istadju li kien hemm il-komplikazzjonijiet. Jidher li l-IT Co-
ordinator ma kienx jaf li l-istudent kien bi ħsiebu jagħmel l-eżami f’Settembru 
u mhux f’Ġunju 2016, għaliex li kieku ma kienx jibgħat, minn daqshekk kmieni, 
ir-riżultat tal-istudent għall-proġett lill-MATSEC. L-istudent sostna li l-għalliem 
tiegħu tal-privat kien aċċetta li jiddiskuti l-proċeduri tal-applikazzjoni tiegħu mal-
għalliem tal-iskola biex ikunu jistgħu jiggwidawh. Madanakollu, iż-żewġ għalliema 
ċaħdu li sar dan u insistew li qatt ma kienu tħaddtu dwar il-pjanijiet tal-istudent. 
L-għalliem tal-privat sostna li r-responsabbiltà tiegħu kienet li jħejji lill-istudent 
fl-aspetti teoretiċi tal-IT u fil-fatt hekk għamel. L-għalliem tal-iskola iddikjara li 
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hu kien iggwida lill-istudent li jippreżenta l-proġett meħtieġ u għadda l-marki tal-
assessment biex jintbagħtu lill-MATSEC. Hu ma setax ikun jaf x’intenzjonijiet kellu 
l-istudent u x’azzjonijiet kien ser jieħu waqt il-vaganzi tas-Sajf.

Min-naħa tagħha l-MATSEC Support Unit għandha r-regolamenti u l-protokolli 
tagħha. Hi tieħu ħsieb li taċċetta u tipproċessa eluf ta’ applikazzjonijiet ta’ studenti 
li jkopru mijiet ta’ għażliet ta’ suġġetti li l-istudenti jistgħu jagħżlu biex jersqu għall-
eżamijiet tagħhom. F’ċirkostanzi bħal dawn il-proċeduri burokratiċi huma essenzjali 
biex jiġi assigurat proċess amministrattiv kemm jista’ jkun mingħajr intoppi u żbalji 
serji kif ukoll li t-trattament ma jkunx wieħed inġust jew diskriminatorju. Il-Bord tal-
MATSEC għandu jħares il-kredibiltà tal-eżamijiet tiegħu u l-validità taċ-ċertifikati 
maħruġa minnu kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta. Id-deċiżjoni tal-Bord 
li l-uffiċjali tagħha, l-eżaminaturi u l-kandidati kollha għandhom jirrispettaw ir-
regolamenti hija xi ħaġa ta’ min ifaħħara. Jekk wieħed kellu jbiddel din il-fehma 
jew itaffi mir-riġidità fil-mod kif din qed tiġi applikata jkollok riżultat diżastruż li 
japplika għalih it-terminu Ingliż famuż ‘to open a Pandora’s box’.

Fl-istess waqt, il-Bord tal-MATSEC jista’ u għandu xorta waħda juri kemm fil-fatt 
huwa sod fl-applikazzjoni tar-regolamenti tiegħu u fil-proċeduri amministrattivi 
meta jittratta b’mod ekwu eċċezzjonijiet ġustifikati. Il-Kummissarju għall-
Edukazzjoni kien tal-fehma li dan il-każ kien jitlob tali trattament.

Il-każ tal-complainant kellu xi nuqqasijiet. Per eżempju hu kien żbaljat meta 
assuma li meta kien ippreżenta l-proġett tiegħu tal-IT f’Mejju dan kien biżżejjed 
biex jissodisfa l-kriterju tas-sessjoni ta’ Settembru. Għal din l-istess raġuni hu naqas 
li jippreżenta l-proġett tiegħu f’Settembru minkejja li l-MATSEC kien iċċirkola 
tagħrif addizzjonali miktub b’ittri kbar u ta’ tipa ħoxna flimkien mat-time table 
tal-eżamijiet lill-kandidati kollha sabiex iressqu l-proġetti tagħhom lill-uffiċċju 
tal-MATSEC. L-istudent kien konvint li jekk jaġixxi jew jagħmel xi ħaġa ħażina 
l-għalliema tiegħu kienu ser jiġbdulu l-attenzjoni u jkun jista’ jirranġha. Dan 
tal-aħħar assuma li meta l-IT Co-ordinator issottometta l-proġetti u l-marki lill-
MATSEC, l-iskola kienet wettqet ir-responsabbiltajiet tagħha.

Uffiċjali tal-MATSEC ukoll taw kontribut għan-nuqqas ta’ ftehim. Meta f’Mejju 2016 
l-uffiċjali ħadu passi sabiex jivverifikaw u jikkoreġu n-numru żbaljat tal-Karta tal-
Identità tal-istudent, kellhom jintebħu li kien hemm xi ħaġa li ma treġġix minħabba 
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li l-kandidat kellu riżultat ta’ eżami li hu ma kienx irreġistra għalih. Bl-istess mod, 
fis-sessjoni ta’ Settembru kellhom jistaqsu kif student li mar daqshekk tajjeb fil-
parti tat-teorija tal-eżami, ma kienx issottometta l-proġett tiegħu. Wieħed jista’ 
jirraġuna li dawn l-uffiċjali ikkonċernati m’humiex obbligati li jieħdu dawn it-tip 
ta’ inizjattivi, iżda l-Kummissarju jemmen li servizz tajjeb ta’ customer care jitlob 
li kellhom jaraw x’wassal għal dawn id-diskrepanzi. Li kieku għamlu hekk, kienu 
jiġbdu l-attenzjoni tal-iskola u/jew tal-kandidat u dawk l-ommissjonijiet kienu jiġu 
rettifikati. Mill-banda l-oħra huwa ġust li jingħad li huwa diffiċli li l-istess uffiċjal 
ipproċessa ż-żewġ affarijiet u għalhekk issir konnessjoni bejniethom. Madanakollu 
ż-żewġ fatti kienu biżżejjed strambi biex wieħed jintebaħ li kien hemm xi ħaġa 
mhux flokha u għalhekk jitlob li jsir aktar stħarriġ. L-ispjegazzjoni li dawn l-uffiċċjali 
jkollhom eluf ta’ applikazzjonijiet x’jipproċessaw f’dan il-każ ma jreġġix għaliex 
kienu dawn l-istess uffiċjali li stħarrġu l-fatt dwar in-numru tal-Karta tal-Identità 
tal-complainant. Żgur li ma kienx hemm ħafna kandidati oħra li ġralhom l-istess 
bħal ma ġara lil dan l-istudent. 

Il-Bord tal-MATSEC ċaħad it-talba tal-complainant minħabba l-fatt li kieku kellu 
jaċċetta li jressaq il-proġett tal-IT tiegħu wara d-data tal-għeluq kien ikun qiegħed 
jiddiskrimina kontra l-kandidati l-oħra kollha li l-proġetti tagħhom ma ġewx aċċettati 
għaliex ma ressquhomx fil-ħin. L-għażla tal-Bord li ma jiddiskriminax kontra l-kandidati 
hija waħda valida. Madanakollu li kieku l-Bord kellu jaċċetta l-appell tal-complainant 
ma kienx ser jiddiskrimina kontra dawn l-imsemmija kandidati. Il-każ tiegħu kien 
uniku għaliex fil-verità ma kienx jaqa’ fil-kategorija tal-applikazzjonijiet li jaslu tard: 
jekk xejn kien ressaq il-proġett tal-IT tiegħu kmieni wisq. L-istudent kien għamel 
hekk żgur mhux biex jikser ir-regolamenti tal-MATSEC iżda minħabba li ma fehemx 
biżżejjed x’kien jeħtieġ li jsir. Fiċ-ċirkostanzi l-uffiċjali tal-MATSEC kien imisshom 
ġibdulu l-attenzjoni dwar is-sitwazzjoni anomala jew irregolari tal-każ tiegħu. 

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Fid-dawl tal-fatti kollha li ssemmew aktar ’l fuq, f’dan il-każ il-Kummissarju ma 
sab li twettaq ebda nuqqas min-naħa tal-lecturers jew uffiċjali tal-iskola GCHS. 
Huma għenu lill-complainant (kif jagħmlu ma’ ħafna mill-istudenti) li jersqu għall-
eżami intermedjarju sena qabel ma jispiċċa l-kors ta’ sentejn. L-għalliema tiegħu 
assistewh sabiex jiżviluppa u jippreżenta l-proġett. Dan ġie eżaminat u osservat u 
l-marki dwaru ntbagħtu lill-MATSEC Support Unit. Il-konfużjoni ġrat minħabba 
l-fatt li l-iskola bagħtet il-proġett tal-IT għas-sessjoni tal-eżamijiet ta’ Ġunju minflok 
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għal dik ta’ Settembru u dan wassal għal nuqqas ta’ ftehim. Dawk kollha involuti, 
għalkemm mhux għax riedu, ikkontribwew għal din is-sitwazzjoni sfortunata. 
Konsegwentement, il-Kummissarju ma sostniex dak li allega l-complainant li 
l-lecturers jew l-uffiċjali tal-iskola GCHS kienu aġixxew b’mod negliġenti a skapitu 
tar-riżultat tal-eżami tal-istudent in kwistjoni.

Il-Bord tal-MATSEC kien konvint li jekk jaċetta l-proġett wara d-data tal-għeluq 
kien ikun qiegħed jiddiskrimina kontra l-kandidati l-oħra li l-proġetti tagħhom 
ma ġewx aċċettati għaliex ma wasslux fil-ħin. Madanakollu, il-Bord kien ħa din 
id-deċiżjoni fuq fatti żbaljati, dan għaliex kif diġà ġie spjegat qabel, il-każ ta’ dan 
l-istudent kien wieħed fejn mhux talli ma ressaqx il-proġett tard talli kien wieħed 
fejn kien ressqu kmieni wisq. Il-complainant kien għamel dan b’intenzjoni tajba, 
bl-ebda mod ma ipprova jqarraq jew jieħu vantaġġ fuq il-kandidati l-oħra jew 
kiser ir-regoli intenzjonalment. Fil-fatt il-proġett tal-IT tiegħu kien ġie assessjat, 
mogħti l-marki u ippreżentat lill-MATSEC li għalkemm aċċettatu, fil-bidu ma 
setgħetx tirrekordjah f’ismu. Il-fatt li dan ġie ippreżentat għas-sessjoni tal-
eżamijiet żbaljata mhux tort tiegħu. Il-fatt li l-marka miksuba fuq il-proġett ma 
ġietx miżjuda mal-marka tat-teorija wassal għal nuqqas ta’ qbil li seta’ jiġi evitat li 
kieku l-uffiċjali ntebħu b’din l-anomalija.

Barra minn hekk u mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal aktar ’l fuq, huwa 
relevanti li tinġibed l-attenzjoni dwar il-fatt li għalkemm l-applikazzjoni riġida 
ta’ regoli u policy ħafna drabi hija mandatorja, wieħed ma jistax iwarrab jew 
jelimina l-kwistjoni li f’ċerti sitwazzjonijiet jista’ jkun validu li jsiru eċċezzjonijiet. 
Fil-fatt l-Uffiċċju tal-Ombudsman, sa mit-twaqqif tiegħu, dejjem ikkunsidra li 
l-applikazzjoni riġida ta’ regola jew policy tista’ twassal għal trattament inġust. Din 
tinħoloq meta ma jkun hemm ebda riskju ta’ trattament diskriminatorju jew meta 
jeżistu ċirkostanzi partikolari li jesiġu li ssir eċċezzjoni għar-regola. F’dan il-każ il-
Kummissarju ikkunsidra li ma kienx hemm raġuni valida li jissostanzja d-deċiżjoni 
tal-Bord tal-MATSEC li l-għan tagħha kienet li tevita li ssir diskriminazzjoni, għaliex 
biex isseħħ diskriminazzjoni wieħed irid jagħmel paragun ma’ każ ieħor simili.

Aktar minn hekk, anke jekk il-Bord kien ser jirrifjuta l-argument li l-proġett kien 
tressaq kmieni wisq, il-Kummissarju issuġġerixxa li dan il-każ kellu ċirkostanzi 
partikolari li kien jimmerita li ssir eċċezzjoni u l-proġett tal-istudent jiġi aċċettat 
bħala li ddaħħal tard b’ġustifikazzjoni.
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Il-funzjoni tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni m’hijiex li jiddeċiedi jekk kandidati 
kellhomx jeħlu jew jgħaddu jew saħansitra jiksbu marki ogħla fl-eżamijiet. Dan il-
kompitu huwa fdat f’idejn l-eżaminaturi li huma maħtura għal dan il-għan mill-
awtoritajiet tal-Università. Barra minn hekk, il-Kummissarji normalment ma jidħlux 
f’deċiżjonijiet meħuda minn organi li huma stabbiliti b’mod istituzzjonali bħal ma 
huma l-bordijiet tal-eżamijiet u l-Bord tal-MATSEC. Lanqas ma jissuġġerixxu li ssir 
reviżjoni tar-riżultati sakemm ma jkunx hemm evalwazzjonijiet żbaljati ta’ kriterji 
oġġettivi, jew irregolaritajiet u diskrepanzi serji, jew diskriminazzjoni improprja 
ovvja. Ir-responsabbiltajiet tagħhom huma li jassiguraw li l-bordijiet rilevanti fil-
proċess tad-deċiżjonijiet tagħhom ikkunsidraw l-elementi kollha relatati mal-każ, 
u li l-proċess addottat kien wieħed trasparenti, ġust u ekwu. Huma jassiguraw 
li l-bordijiet rilevanti jeżerċitaw il-funzjonijiet skont il-proċeduri stabbiliti u 
approvati, u li dawn ma jiġux segwiti b’mod li huwa improprjament diskriminatorju. 
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ma jaġixxix bħala avukat difensur għall-
complainant jew għall-Università: hu jistinka li jaġixxi bħala medjatur onest u 
newtrali sabiex isib soluzzjonijiet li huma ġusti għall-partijiet kollha involuti. F’dan 
il-każ, il-Kummissarju ikkonkluda, li mingħajr ebda ħażen u negliġenza, il-Bord tal-
MATSEC ħa d-deċiżjoni mingħajr ma kien konxju tal-fatti kollha marbuta mal-każ.

Wara li l-Kummissarju ikkunsidra l-fatti kollha li ħarġu mill-istħarriġ, ikkonkluda 
li l-istudent ma kellux ibati minħabba nuqqas ta’ ftehim burokratiku. Għalhekk 
ippropona li l-Bord tal-MATSEC għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu li ma jaċċettax 
li jinkludi l-24/30 marka mogħtija lill-istudent għall-proġett tal-IT u tara li l-istudent 
jikseb marka ekwa li tassew tirrifletti l-isforzi u l-istudju li wettaq fis-suġġett.

L-eżitu
Il-Bord tal-MATSEC aċċetta l-konklużjoni u r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni u ta l-marki dovuti lill-istudent għall-proġett tiegħu tal-IT. 
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 Rapport fil-qosor dwar Każijiet Nri UQ 0008 u UQ 0009

Iddikjarata ineliġibbli 
għal kariga minkejja li kellha 
l-kwalifiċi kollha meħtieġa

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva żewġ ilmenti separati mingħand żewġ lecturers 
b’kontenut identiku. Huma ilmentaw kontra l-istituzzjoni li tħaddimhom, jiġifieri 
l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST). Iż-żewġ lecturers 
deherilhom li d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li biha iddikjara li ma kinux eliġibbli 
li japplikaw għall-post ta’ Programme Coordinator ICA fil-Kulleġġ kienet inġusta. 
Huma ħassew li ġew trattati ħażin meta nstab li m’humiex eliġibbli għall-post 
minkejja li kellhom kwalifika akkademika li kienet ogħla minn dik mitluba fis-sejħa 
għall-applikazzjonijiet.

Il-fatti 
F’Settembru 2015, l-MCAST ħareġ sejħa għall-applikazzjonijiet għall-post ta’ 
Institute Vocational Coordinators (IVC) fuq bażi ta’ kuntratt definit għal sentejn. Biex 
wieħed ikun eliġibbli għal din il-pożizzjoni kien meħtieġ li jkollu dawn ir-rekwiżiti:

•	 “... l-applikanti kellhom ikunu impjegati bħala Full-time Lecturers mal-MCAST.
•	 ikollhom First Degree rilevanti.
•	 ikollhom kwalifika professjonali ta’ taħriġ bħala Għalliema.
•	 Ħames snin esperjenza fil-lecturing.”*

Dawn il-kriterji kienu ibbażati skont Paragrafu 20.1 tal-Ftehim Kollettiv bejn 
l-MCAST u l-MUT, li kien jistipula li tal-inqas il-kwalifiki kellhom jinkludu first 
degree rilevanti, kwalifika ta’ taħriġ professjonali bħala għalliem, u ħames snin ta’ 
esperjenza fil-lecturing. 
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Iż-żewġ complainants kienu full time lecturers fl-MCAST, kellhom esperjenza fil-
lecturing ta’ ħames snin u aktar, u kellhom ukoll kwalifika professjonali ta’ taħriġ 
bħala għalliema. Kienu kisbu wkoll Master’s degree rilevanti minn Università fir-
Renju Unit iżda dan mingħajr ma kellhom First Degree.

Għal numru ta’ snin l-MCAST kien adotta prassi li jaċċetta bħala sodisfaċenti 
Master’s degree minflok First Degree meta jkun hemm dan ir-rekwiżit f’sejħa 
għall-applikazzjonijiet. Madanakollu, f’dan il-każ, il-Union li kienet tirrapreżenta 
l-lecturing staff kienet qed toġġezzjona għal din il-proċedura. L-MUT kienet qed 
toġġezzjona b’mod qawwi għall-interpretazzjoni tal-klawsola dwar l-eliġibilità 
li kien addotta l-MCAST. Il-Union insistiet li Paragrafu 20.1 tal-Ftehim Kollettiv 
MCAST (MUT) kellu jiġi interpretat b’mod strett u litterali, jiġifieri li Master’s Degree 
ma jistax jiġi ikkunsidrat minflok first degree għal dawk il-lecturers li ma kellhomx 
dan il-grad (undergraduate degree).

Eventwalment, l-MCAST iddeċieda li ma kienx ser jibqa’ jinsisti aktar fuq l-opinjoni 
tiegħu għaliex ma xtaqx ikompli b’dan in-nuqqas ta’ qbil mal-Union u għalhekk 
aċċetta dak li kien qed jiġi mitlub minnha. Il-Kulleġġ informa lill-complainants li 
ma kienux eliġibbli għall-pożizzjoni għaliex huma kellhom post graduate u mhux 
first degree. Il-complainants ikkunsidraw din id-deċiżjoni bħala waħda inġusta, 
speċjalment minħabba l-fatt li kienu diġà jinsabu fl-istess pożizzjoni li reġgħu 
applikaw għaliha matul l-aħħar sentejn fuq bażi definita. Huma għalhekk irrikorrew 
għand l-Ombudsman sabiex jintervjeni f’din il-kwistjoni.

Osservazzjonijiet 
Il-qofol tal-kwistjoni f’dan il-każ hija l-interpretazzjoni tal-kundizzjonijiet xierqa 
sabiex persuna tkun eliġibbli skont dak rikjest fis-sejħa għall-applikazzjonijiet 
li dwarha tressqu dawn l-ilmenti. Il-kriterji li jridu jiġu sodisfatti f’sejħa għall-
applikazzjonijiet jesiġu li dawn il-kundizzjonijiet jiġu onorati. Għaldaqstant 
dawn il-kundizzjonijiet jeħtieġ li jiġu rispettati min-naħa l-waħda mill-Bord tal-
Għażla u min-naħa l-oħra mill-applikanti. Hija proprju għal din ir-raġuni li l-mod 
kif tkun miktuba sejħa għall-applikazzjonijiet speċjalment il-kriterji stabbiliti 
dwar l-eliġibilità jeħtieġ li jkunu ċari u speċifiċi u ma jagħtu lok għal ebda dubju 
fl-interpretazzjoni. Barra minn hekk, jeħtieġ ukoll li dawn ikunu raġonevoli u 
ekwi biex jiġi mwarrab kull forma ta’ dubju li din is-sejħa setgħet kienet imfassla 
apposta għal xi kandidat partikolari. 
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F’dan il-każ l-interpretazzjoni li qed tiġi ikkontesta hija rigward il-kwalifiki 
akkademiċi rikjesti. Is-sejħa hija ċara ħafna u speċifika, u kandidat huwa mitlub 
li jkollu a “... a relevant First Degree” . Sfortunatament, il-mod kif inhi miktuba din 
is-sejħa, meta interpretata b’mod strett, skont dak rikjest, din teskludi kwalifika 
akkademika ogħla bħal ma huwa l-grad ta’ Master’s, li kellhom fil-pussess tagħhom 
il-complainants bħala kwalifika alternattiva. F’dan ir-rigward wieħed ma jistax ma 
jikkummentax dwar il-fatt li ħafna drabi f’sejħiet simili l-prattika adottata tkun li 
jkun stabbilit l-anqas kwalifika eliġibbli u/jew kwalifiki oħra ogħla. Ta’ min wieħed 
jinnota li dan l-aħħar ħafna universitajiet tar-Renju Unit qed jagħtu l-opportunità 
li kandidati jistgħu jirreġistraw għall-kors post-gradwatorju mingħajr ma jkollhom 
first degree. Għaldaqstant din il-kwistjoni jeħtieġ li tiġi riżolta għaliex fil-ġejjieni din 
il-ħaġa ser tkun aktar frekwenti għaliex ħafna studenti lokali qed jiksbu kwalifiki 
permezz ta’ korrispondenza jew korsijiet online.

Normalment, l-Uffiċċju tal-Ombudsman u bl-istess mod il-Kummissarju għall-
Edukazzjoni, ma jinvestigawx ilmenti li fin-natura tagħhom jkun meħtieġ 
l-interpretazzjoni ta’ klawsoli ta’ ftehim kollettivi. Dan il-qasam ġeneralment jiġi 
ittrattat fl-ambitu tar-relazzjonijiet industrijali. Dan l-Uffiċċju jinsisti li ladarba 
l-firmatarji jaqblu u jkun hemm ftehim dwar l-interpretazzjoni ta’ provvediment 
partikolari, m’hemm ebda raġuni għalfejn għandu jkun hemm l-intervent ta’ terzi. 
F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, il-partijiet rispettivi jeħtieġ li jsibu mezz kif isolvu din il-
kwistjoni. Madanakollu, il-materja ta’ dan il-każ dehret kemxejn barra mil-loġika 
tas-soltu u l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kien tal-fehma li kellu joffri s-servizzi 
tiegħu sabiex jassisti liż-żewġ naħat biex jaslu għal soluzzjoni u qbil mill-aktar fis u 
b’hekk issir ġustizzja mal-complainants. 

L-investigazzjoni 
Il-Kummissarju żamm laqgħa mal-complainants flimkien biex jiġu ċċarati diversi punti. 
Hu iddiskuta dan il-każ mal-Prinċipal tal-MCAST u mal-President tal-MUT u bagħat 
kopji tal-ilmenti liż-żewġ uffiċjali sabiex ikunu jistgħu jagħtu r-reazzjoni tagħhom.

Ir-reazzjoni tal-MCAST dwar dawn l-ilmenti kienet li bħala istituzzjoni kien ta’ 
dispjaċir għaliha li tara lil dawn iż-żewġ lecturers validi u oħrajn bħalhom, isibu 
ruħhom f’din is-sitwazzjoni. Dwar din is-sitwazzjoni l-MCAST kompla jgħid li 
l-Kulleġġ kien għamel minn kollox biex tinstab soluzzjoni ġusta għal dawn il-
lecturers u ipprovat tikkonvinċi lill-MUT biex taċċetta li jkun hemm interpretazzjoni 



Uffiċċju tal-Ombudsman72

aktar wiesgħa tal-paragrafu 20.1 li effettivament kien iwassal sabiex aktar lecturers 
ikunu f’qagħda li japplikaw għal dawn il-pożizzjonijiet. Sfortunatament f’dan il-każ 
ma kienx hemm qbil. Madanakollu, l-MCAST ser tikkommetti ruħha li fin-negozjati 
futuri ta’ ftehim kollettiv ġdid ser temenda u tikkjarifika dan il-paragrafu 20.1 biex 
din is-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha u tiġi riżolta darba għal dejjem.18 

Min-naħa l-oħra l-President tal-MUT ikkonferma li kienet il-Union li insistiet li 
l-klawsola tal-ftehim kellha tiġi rispettata u għaldaqstant it-tweġiba tal-MCAST 
kienet korretta.

Fi kliem ieħor, iż-żewġ naħat qablu jew taw x’wieħed jifhem li kien irraġonevoli 
l-fatt li l-complainants kienu qed jiġu mċaħħda mill-opportunità li japplikaw għal 
din il-pożizzjoni, iżda ladarba l-kwistjonijiet marbuta ma’ dan il-każ kienu aktar 
wiesgħa u komplessi u kien jeħtieġ li dawn jiġu riżolti, baqa’ ma sar ebda progress. 

Dan l-Uffiċċju jifhem kemm il-pożizzjoni li ħadet l-MUT kif ukoll id-deċiżjoni 
li eventwalment ittieħdet mill-MCAST. Tal-ewwel deherlu li ma kienx biżżejjed 
li din il-kwistjoni tinstab soluzzjoni għaliha waħedha, iżda kien jeħtieġ li jiġu 
trattati wkoll dawk li kienu relatati magħha. Tal-aħħar għażel li fl-interess li 
s-servizzi tiegħu jibqgħu għaddejjin mingħajr intoppi u din il-kwistjoni tiġi riżolta 
amikevolment ma kellux triq oħra għajr li jaċċetta l-interpretazzjoni tal-Union. 
Wieħed ma jistax jikkunsidra li tali azzjoni hija waħda ta’ amministrazzjoni 
ħażina, iżda fl-istess ħin lanqas ma jista’ jingħad li l-eżitu ta’ din il-kwistjoni 
kien wieħed ġust u ekwu għall-complainants ikkonċernati. Jidher li dawn 
inqabdu f’taqbida sfortunata bejn il-Union u l-Management li r-riżultat tagħha 
kien wieħed negattiv fuq kulħadd. Minbarra ż-żewġ complainants, membri tal-
Union li kellhom kwalifiki għoljin ukoll tqiesu li ma kienux eliġibbli għal din u 
pożizzjonijiet oħra, filwaqt li l-MCAST tilfet iċ-ċans li tikkunsidra u taħtar l-aktar 
akkademiċi kwalifikati.

Mingħajr preġudizzju għal dak imsemmi aktar ’l fuq, dan l-Uffiċċju ma jistax ma 
jagħmilx osservazzjoni li fil-fehma tiegħu hija kruċjali u rilevanti għal kliem li ntuża 
fis-sejħa in kwistjoni fir-rigward tal-kliem li ntuża dwar il-kriterju tal-eliġibilità u 
kemm dan kien fil-fatt jirrispetta l-Paragrafu 20.1 tal-Ftehim Kollettiv. Jekk wieħed 

18 Ittra mill-Prinċipal tal-MCAST, indirizzata lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni datata 22 
ta’ Frar 2016. 
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jifli l-kliem preċiż tal-klawsola in kwistjoni din tispeċifika li first degree rilevanti 
u l-kwalifika ta’ taħriġ professjonali għall-għalliema kienu l-kwalifiki minimi. Is-
sejħa in kwistjoni m’għamlet l-ebda referenza għall-kelma ‘minima’. Li kieku din 
ġiet inkluża, il-każ tal-complainants kien ikollu bażi aktar soda biex huma jiġu 
ikkunsidrati għaliex il-kwalifika tagħhom bi grad ta’ Master’s kienet tissodisfa dak 
mitlub fil-klawsola tal-eliġibilità minħabba l-fatt li din kienet ogħla mill-kwalifika 
minima ta’ first degree.

Konsegwentement, jekk kien hemm nuqqas min-naħa tal-MCAST, dan kien fil-
mod kif inkitbet is-sejħa għall-applikazzjoni li ma kinitx tirrispetta b’mod sħiħ 
dak imsemmi fil-Ftehim Kollettiv. M’hemmx raġuni li wieħed jissusspetta li din 
kienet saret b’intenzjoni u l-evidenza tissuġġerixxi l-kuntrarju. F’kull każ, dawk 
kollha ikkonċernati aċċettaw il-mod kif inkitbet is-sejħa, u l-fatt li l-complainants 
applikaw u ma oġġezzjonawx b’mod uffiċjali, tagħlaq kull kwistjoni.

Konklużjoni 
Wara li ġew ikkunsidrati l-merti tal-ilmenti l-Kummissarju ikkonkluda li:

L-interpretazzjoni riġida tal-klawsola tal-eliġibilità, kif sar f ’dan il-każ 
ma tistax titqies bħala att ta’ amministrazzjoni ħażina. Il-klawsola kif 
miktuba fis-sejħa kienet ġiet indirettament aċċettata mingħajr riserva mill-
partijiet kollha involuti u għaldaqstant kienet obbligatorja. Għaldaqstant 
il-Kummissarju ma kienx f ’qagħda li jissostanzja l-ilment li l-MCAST kien 
aġixxa ħażin jew mexa b’mod diskriminatorju kontrihom.

Dan magħdud, il-Kummissarju deherlu li kienet ħasra li dawn iż-żewġ complainants 
spiċċaw jiffaċċjaw din iċ-ċirkostanza minħabba nuqqas min-naħa tal-MCAST, 
li għalkemm dan twettaq mingħajr ebda intenzjoni, il-mod kif inkitbet is-sejħa 
ma kienx strettament konformi ma’ dak tal-Ftehim Kollettiv li kien jispeċifika li 
first degree hija l-kwalifika minima. Li kieku l-MCAST kien inkluda l-kliem ‘bħala 
kwalifika minima’ fil-klawsola tal-eliġibilità, il-complainants setgħu faċilment 
jiddikjaraw li huma kienu jissodisfaw il-kriterji tas-sejħa in kwistjoni ladarba 
Master’s degree kienet uffiċjalment rikonoxxuta bħala kwalifika akkademika li hija 
ogħla minn first degree.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0056

Problemi tekniċi waqt 
is-sottomissjoni għall-
applikazzjoni ta’ Borża 
ta’ Studju fil-livell ta’ PhD

L-ilment
Studenta ta’ nazzjonalità barranija (l-complainant) li għandha dottorat ressqet 
ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman kontra l-Ministeru għall-Edukazzjoni u 
x-Xogħol li fih allegat li l-iScholarship Unit ċaħditha milli tikseb borża ta’ 
studju mogħti mill-Programm REACH HIGH Scholars. Il-complainant insistiet 
li l-amministraturi tal-Programm kienu skwalifikaw l-applikazzjoni tagħha 
minħabba l-fatt li din ma kinitx waslet fil-ħin stipulat u għaldaqstant ma setgħetx 
tiġi aċċettata. Min-naħa tagħha l-complainant saħqet li l-applikazzjoni tagħha ma 
ntbagħtitx fil-ħin għaliex kien hemm problema teknika min-naħa tal-Ministeru u 
mhux għaliex hi kienet negliġenti.

Il-fatti 
F’April 2015, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) nieda programm 
bl-isem REACH HIGH Scholars Programme (li ser tibda ssir referenza għalih bħala 
RH). Dan il-programm kien maħsub biex jistieden akkademiċi li kisbu dottorat 
biex japplikaw għall-assistenza finanzjarja u jwettqu riċerka post-doctoral. Fl-
istess jum, l-iScholarship Unit tal-Ministeru fetħet pjattaforma online li permezz 
tagħha l-kandidati prospettivi kellhom japplikaw sa nofsinhar tad-19 ta’ Ġunju 
2015. Skont il-policy tal-Gvern l-applikanti setgħu japplikaw biss online permezz 
tal-pjattaforma provduta.
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Il-complainant li kienet ta’ nazzjonalità barranija li ma tiffirmax parti mill-UE 
kienet eliġibbli li tapplika għal din il-borża ta’ studju, li kienet kofinanzjata mill-UE, 
għaliex kellha passaport tal-UE peress li kienet miżżewġa persuna li ġejja mill-UE li 
kien ilu jgħix u jaħdem Malta għal dawn l-aħħar seba’ snin.

Fid-19 ta’ Ġunju 2015, għal ħabta tad-9 ta’ filgħodu l-complainant daħlet 
elettronikament fl-applikazzjoni online u użat l-internet browser Safari for Mac 
OS. Madanakollu, sabet x’intoppi malli waslet fis-seba’ stadju tal-applikazzjoni 
u ma setgħetx tkompli għaliex il-pjattaforma imblokkat. Il-complainant 
ċemplet lill-iScholarship Unit tal-Ministeru f’nofsinhar nieqes kwart (11:45am) 
u spjegatilhom il-problema u ngħatat parir li taqleb fuq l-internet browser tal-
Google Chrome. Iżda għalkemm iddawnlowdjat dan il-browser xorta baqgħet 
bl-istess problema. Għalhekk reġgħet ikkuntattjat lill-iScholarship Unit minuta 
wara nofsinhar (12:01pm) u spjegawlha li minħabba li kien hemm applikanti 
oħra li wkoll kellhom xi diffikultajiet tekniċi, il-linja kienet ser tibqa’ miftuħa għal 
ftit minuti oħra wara nofsinhar, il-ħin tal-għeluq. Fil-fatt il-pjattaforma online 
baqgħet miftuħa għal 45 minuta oħra wara l-ħin tal-għeluq u l-complainant 
baqgħet tipprova mingħajr suċċess. Aktar tard filgħaxija, aċċessat il-kompjuter 
fl-uffiċċju tal-Kap tad-Dipartiment tal-Fakultà fejn kienet qed twettaq riċerka fl-
Università ta’ Malta19 u rnexxielha tibgħat il-formola tal-applikazzjoni flimkien 
mad-dokumenti rilevanti permezz ta’ email, li waslet il-Ministeru fis-6:41 ta’ 
filgħaxija20.

F’Settembru 2015, il-Project Leader tal-Programm RH informa lill-complainant li 
l-applikazzjoni tagħha nstabet li kienet tmur kontra l-Klawsola 9.4 li kienet tgħid li 
applikazzjonijiet li jaslu tard jew m’humiex kompluti ma kinux ser jiġu ikkunsidrati 
mill-Ministeru. Il-Project Leader tal-RH kompliet tgħid li l-applikazzjoni tagħha ma 
tidhirx li daħlet u għaldaqstant m’hemmx rekord tagħha fost l-applikazzjonijiet tar-
RH Scholars Programme.

19 Il-Kap tad-Dipartiment ikkonferma l-isforzi li għamlet il-complainant biex tibgħat il-formola 
tal-applikazzjoni, kien jaqbel mal-appell tagħha u kien ukoll preżenti waqt il-laqgħa li kellha 
mal-Kummissarju għall-Edukazzjoni.

20 Ir-reazzjoni tal-iScholarship Programme Project Leader għat-talba tal-complainant intbagħtet 
lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni permezz ta’ ittra datata 14 ta’ Jannar 2016 u kienu wkoll 
iddikjarati f’laqgħa mal-Kummissarju fil-21 ta’ April 2016.
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Il-Project Leader informat lill-complainant li jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni 
tal-Bord setgħet tappella din id-deċiżjoni. Il-complainant appellat, u sostniet 
li l-applikazzjoni tagħha ma kinitx waslet għand l-iScholarship Unit minħabba 
problemi tekniċi min-naħa tal-Ministeru. Il-qofol tal-argument tagħha kien jittratta 
dwar il-fatt li jekk il-portal tal-iskema tal-boroż ta’ studju ma kienx jaċċetta s-Safari 
browsers, allura l-iScholarship Unit kellha tibgħat avviż dwar dan il-fatt meta 
tnediet l-iskema. Il-complainant qalet ukoll li kienu l-istess uffiċjali tal-Ministeru li 
kienu ammettew li kien hemm applikanti oħra li wkoll iffaċċjaw problemi tekniċi. 
Il-Bord ma sostniex l-appell tagħha għaliex anke jekk kien veru li kien hemm 
applikanti oħra li użaw s-Safari browser u sabu li kellhom problemi tekniċi, kollha 
kien irnexxielhom japplikaw fil-ħin.

Il-complainant ma qablitx mad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u ressqet il-każ tagħha 
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman.

Fl-istħarriġ ta’ dan l-ilment il-Kummissarju għall-Edukazzjoni talab l-assistenza 
tal-MITA sabiex jikkjarifika xi punti tekniċi li tqajmu miż-żewġ partijiet. L-Associate 
Software Developer tal-MITA għat-taqsima tal-e-Government sostna li għalkemm 
saru diversi riċerki biex jippruvaw isibu informazzjoni li tista’ tkun b’xi mod 
marbuta mal-applikazzjoni tal-complainant, l-eżitu kien fin-negattiv. Aktar tard 
fl-investigazzjoni s-Solutions Architect tal-Aġenzija tal-istess taqsima ikkonferma li 
l-Aġenzija setgħet tirċievi e-Forms li jintbagħtu mis-Safari browsers21.

Osservazzjonijiet
Il-Kummissarju talab lill-complainant tispjega għaliex kienet stenniet sal-aħħar 
tlett siegħat tal-ġurnata tal-għeluq sabiex tibgħat l-applikazzjoni tagħha meta 
l-applikanti ngħataw żmien ta’ xahrejn sħaħ biex jagħmlu dan. Il-complainant 
iġġustifikat dan id-dewmien minħabba li kellha tistenna sabiex tirċievi xi 
dokumenti li kellha tibgħat flimkien mal-applikazzjoni. Hi spjegat li dawn id-
dokumenti kellhom jiġu mibgħuta minn riċerkatur Kanadiż li kien awtorizzat 
sabiex jassistiha fl-istudji tagħha waqt l-ischolarship. Hi qalet ukoll li meta bdiet 
timla l-applikazzjoni online u ddaħħal id-data mitluba kienet kunfidenti li ser 
jirnexxielha tapplika fil-ħin. Il-Kummissarju kien tal-fehma li għalkemm ma kienx 
hemm raġuni għalfejn jiddubita l-ġustifikazzjoni tal-complainant għaliex ħalliet 

21  E-mails bid-data tas-17 ta’ Marzu 2016 u tat-8 ta’ April 2016 rispettivament.



Każijiet fil-Qosor 2016 77

għall-aħħar biex tapplika, dawn ir-raġunijiet ma kienux ta’ sustanza biżżejjed 
sabiex jegħlbu l-argumenti validi miġjuba mill-Bord tal-Appell meta iddeċieda li 
ma jsostnix l-appell tal-complainant.

Matul l-investigazzjoni l-Project Leader spjegat li la l-iScholarship Unit u 
lanqas il-Bord tal-Appell ma setgħu jagħmlu eċċezzjoni għall-applikazzjoni tal-
complainant għall-fatt li din waslet tard minħabba li kien sar xi żball jew kien 
hemm problemi tekniċi fil-kompjuter tagħha li ma kellhiex kontroll fuqhom. 
Il-Project Leader spjegat li, kieku l-Bord tal-Għażla tar-RH kellu jaċċetta din it-
talba, il-proġett RH kien definittivament ser ikun soġġett li jkollu rapport ta’ 
irregolarità maħruġ mill-Managing Authority. Dan ir-rapport mhux biss ma kienx 
ser jirrifletti tajjeb fuq l-istess skema iżda kien ifisser li l-fondi li jingħatawlha, li 
jammontaw sas-somma ta’ €200,000, ikun jeħtieġ li jitħallsu lura lill-Managing 
Authority mill-Ministeru. Barra minn hekk, il-Post Doctoral Scholars Programme 
- Post Doc Sheme kien proġett tal-ESF u għaldaqstant kien soġġett għall-verifika 
stretta u severa mill-Managing Authority u din żgur ma kinitx ser taċċetta li 
l-persuna li tingħata l-borża ta’ studju tiġi mogħtija l-ischolarship mingħajr 
applikazzjoni xierqa.

Konklużjoni
Fid-dawl tal-fatti u kunsiderazzjonijiet ta’ dan il-każ il-Kummissarju għall-
Edukazzjoni ikkonkluda li l-Managers tal-Programm RH Scholars kienu ipprovdew 
evidenza konvinċenti li l-problemi tekniċi li setgħu wasslu biex ostakolaw lill-
complainant milli tibgħat l-applikazzjoni elettronika tagħha għall-borża ta’ 
studju post-doctoral ma kinux ġejjin min-naħa tal-Ministeru. Barra minn hekk, 
mill-investigazzjoni tiegħu ma kien hemm l-ebda prova li tindika li l-uffiċjali tar-
RH Scholars Programme kienu trattaw lill-complainant b’mod inġust jew kienu 
b’xi mod iddiskriminaw kontra tagħha. Għaldaqstant il-Kummissarju ma setax 
isostni l-ilment tagħha.

L-eżitu
It-taqsima tal-IT tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħadet ħsieb li 
tagħmel reviżjoni tal-proċeduri tagħha sabiex tassigura li jkun hemm titjib fil-
kommunikazzjoni bejn it-taqsima u l-applikanti għall-boroż ta’ studju.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UP 0060

Studenta tallega li r-riżultat tat-
teżi tagħha kien konsegwenza 
ta’ kunflitt fil-gwida mogħtija 
mis-supervisors tagħha.

L-ilment
Studenta universitarja ressqet ilment mal-Ombudsman kontra l-Università ta’ 
Malta. Hi sostniet li ngħatat informazzjoni konfliġġenti min-naħa tas-supervisors 
tagħha li wasslet lill-Bord tal-Eżami jikkonkludi li d-dissertation tagħha ma kinitx 
laħqet il-livell mistenni biex tingħata grad ta’ Pass fil-grad ta’ Master’s. Hi ilmentat 
ukoll li l-Bord saħansitra kien aktar inġust meta wasal għall-konklużjoni simili ukoll 
wara li irrevidiet b’mod estensiv ix-xogħol u reġgħet issottomettietu lill-Università.

Il-fatti
Wara li kisbet degree fil-Farmaċija, il-persuna li ressqet l-ilment fl-2013, daħlet 
għall-kors li jwassal għall-grad ta’ Master of Science (M.Sc.) fil-Mediċina tas-Saħħa 
Pubblika fi ħdan il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija. Il-programm tal-kors kien 
jikkonsisti f’90 study units, li minnhom 30 credits kienu assenjati għad-dissertation. 
Hi rnexxielha tlesti b’suċċess il-parti tal-kors li kienet f’forma ta’ tagħlim u f’nofs 
Settembru 2015, bl-approvazzjoni tal-Principal Supervisor u l-Co-Supervisor, 
issottomettiet t-tema tad-dissertation tagħha li kienet tiffoka fuq id-dementia.

Għall-eżami tal-viva voce quddiem il-Bord tal-Eżami li kien jikkonsisti fi 
tlett eżaminaturi lokali u eżaminatur ieħor barrani, attenda ukoll l-Principal 
Supervisor tal-complainant. Madanakollu, dan tal-aħħar skont ir-Regolamenti tal-
Programmi tal-Master’s ma setax jipparteċipa fid-diskussjoni. Il-parteċipazzjoni 
tal-eżaminatur barrani saret permezz tal-iSkype video-conferencing. Fit-tweġiba 
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tagħhom dwar l-ilment, l-eżaminturi spjegaw li waqt li kienu qed isirulha 
l-mistoqsijiet, il-complainant ingħatat diversi opportunitajiet biex telabora 
aktar fuq is-suġġett tan-nuqqasijiet li identifikaw l-eżaminaturi waqt il-viva. 
Sfortunatament hi naqset li tagħti aktar informazzjoni jew tal-inqas turi li kienet 
konxja ta’ dawn in-nuqqasijiet kemm fil-preżentazzjoni kif ukoll fid-diskussjoni 
ta’ wara. Dan il-fatt ma irriflettiex tajjeb fuq il-complainant għaliex uriet li ftit li 
xejn kellha għarfien f’dan il-qasam.

Għal din ir-raġuni l-Bord iddeċieda li jagħtiha grad ta’ Fail b’marka ta’ 43 
fil-mija. Il-complainant talbet li ssir reviżjoni tal-karta u din twettqet mill-
ħames eżaminatur li għollielha l-marka għal 46 fil-mija. Ladarba l-pass mark 
fi programm tal-grad ta’ Master’s hija ta’ 50 fil-mija, il-complainant baqgħet 
m’għaddietx. Il-complainant, bl-assistenza tal-Co-Supervisor, ħadmet sabiex 
tadotta s-suġġerimenti li ġew rakkomandati mill-Bord tal-Eżami u reġgħet 
issottomettiet it-teżi tagħha. Il-complainant deherilha li għaliha kien kruċjali 
li tissottometti t-teżi daqshekk kmieni u li ma tieħux l-estensjoni mogħtija 
lilha ta’ sitt xhur żmien għaliex kienet taħt pressjoni li tlesti u tikseb riżultat 
pożittiv sal-aħħar ta’ Ottubru 2015 biex tissodisfa l-kundizzjoni tal-iskema tal-
borża ta’ studju ‘MASTER it’. Din l-iskema kienet iffinanzjat l-istudji tagħha bil-
kundizzjoni li jekk tonqos milli tlesti l-kors fiż-żmien stipulat kienet mistennija 
li tħallas lura parti sostanzjali mill-fondi tal-borża ta’ studju lill-Ministeru Malti 
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol bħala l-isponsor tal-ischolarship.

Fit-30 ta’ Ottubru 2015 il-Bord tal-Eżami kompost mill-istess membri li taw l-ewwel 
riżultat reġa’ ltaqa’ biex jevalwa t-teżi, bil-għan li joħroġ riżultat qabel il-31 ta’ 
Ottubru 2015 qabel ma jiskadi d-deadline. Skont ir-regolamenti tal-Università ma 
kienx meħtieġ li l-istudenta terġa’ isirilha viva voce; kien biżżejjed li tiġi eżaminata 
t-teżi l-ġdida. Il-Primary Supervisor ma setax ikun preżenti għaliex kien imsiefer u 
l-Co-Supervisor ma ġiex mitlub jattendi l-laqgħa.

L-eżaminaturi iddeliberaw fit-tul dwar l-eżitu finali u iddikjaraw li l-membri tal-
Bord kienu qablu li għalkemm l-istudenta kienet emendat it-teżi tagħha fil-maġġor 
parti t-tibdil kien ta’ natura lingwistika. Il-membri tal-Bord ħassew li n-nuqqasijiet 
fundamentali tat-teżi xorta waħda baqgħu ma ġewx indirizzati. Il-Bord qabel li 
t-teżi kienet tjiebet ħarira iżda xorta waħda ma kinitx laħqet il-livell mistenni u ma 
kienx jistħoqqilha pass mark.
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Madanakollu, waqt l-istħarriġ ġie żvelat li minkejja d-dikjarazzjoni li kien hemm 
qbil min-naħa tal-Bord fil-verità tlieta mill-membri kienu tal-fehma li x-xogħol 
tal-istudenta seta’ jingħata pass mark, iżda wieħed mill-membri insista li jibqa’ ma 
jaqbilx u eventwalment kulħadd qabel mal-insistenza tiegħu li ma tingħatax il-pass 
mark. Il-Bord irrakkomanda li ladarba l-complainant kellha suċċess f’60 study unit, 
kien ħaqqha li tikseb Postgraduate Diploma.

Kif wieħed jista’ jimmaġina l-complainant kienet ferm diżappuntata b’dan ir-
riżultat u kienet konvinta li hi ma ġietx trattata b’mod ġust fil-proċess tal-kitba tat-
teżi tagħha. Għaldaqstant talbet l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman sabiex 
tingħata rimedju għal dak li hi qieset bħala inġustizzja serja.

Osservazzjonijiet
Waqt l-istħarriġ il-Kummissarju għall-Edukazzjoni intervista b’mod estensiv 
lill-complainant u kellu ukoll diskussjonijiet mal-Co-Supervisor tagħha, maċ-
Chairman tal-Bord tal-Eżami, u mal-Principal Supervisor tagħha. Hu iċċara wkoll 
il-punti dwar ir-Regolamenti tal-Università mar-Reġistratur.

Il-complainant
Il-complainant ikkritikat ferm l-attitudni tal-Principal Supervisor tagħha u 
sostniet li ħafna mill-korrezzjonijiet u s-suġġerimenti tiegħu kienu jiffokaw fuq il-
kitba Ingliża aktar milli fuq is-sustanza tar-riċerka tagħha. Hi ġibdet l-attenzjoni 
li l-aġir tiegħu kien jikkuntrasta bil-kbir ma’ dak tal-Co-Supervisor li kien jagħtiha 
ħafna appoġġ. Il-complainant allegat li hi kienet kontinwament tħossha maqbuda 
f’kobba bejn il-pariri u istruzzjonijiet taż-żewġ supervisors li kienu konfliġġenti u 
spiss kienet issib ruħha tagħmel sforz sabiex ix-xogħol tagħha jissodisfahom it-
tnejn u ma toffendi lil ħadd minnhom.

Il-complainant tenniet li, bl-assistenza tal-Co-Supervisor tagħha, kienet għamlet bir-
reqqa t-tibdil meħtieġ fit-teżi skont kull waħda mir-reviżjonijiet rakkomandati mill-Bord 
tal-Eżami wara l-viva voce. Il-Co-Supervisor kien assiguraha li l-verżjoni riveduta tat-teżi 
kienet konformi mas-suġġerimenti rakkomandati mill-Bord tal-Eżami. Il-complainant 
ma rnexxilhiex tikkuntattja lill-Principal Supervisor qabel ma issottomettiet it-tieni teżi 
tagħha. Għaldaqstant meta l-Principal Supervisor ma kienx disponibbli li jkun preżenti 
għat-tieni sessjoni tal-eżami, hi kienet tistenna li meta jerġa’ jiltaqa’ l-Bord kellu jistieden 
lill-Co-Supervisor biex dan ikun f’qagħda li jikkjarifika xi punti li setgħu jitqajmu.
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Il-Co-Supervisor
Matul l-investigazzjoni l-Co-Supervisor, iddikjara li hu kellu stima kbira lejn ix-
xogħol tal-complainant tant li ladarba dan il-perjodu kien ikun għadda u mar kellu 
l-ħsieb li jippubblika x-xogħol tagħha flimkien max-xogħol tiegħu bħala awturi 
flimkien. Hu sostna wkoll li kien konvint li l-mod konfliġġenti li kienu jħarsu lejn 
ix-xogħol tal-complainant kif ukoll l-istruzzjonijiet differenti li kienu qed jingħataw 
minn għandhom, kellu impatt negattiv fuq ix-xogħol tal-istudenta u r-riżultati tal-
Bord tal-Eżami.

Barra minn hekk, il-Co-Supervisor ikkritika b’mod qawwi l-fatt li fost il-membri tal-
Bord tal-Eżami ma kien hemm ħadd minnhom li kien speċjalizzat fid-dementia 
jew fis-saħħa mentali. Hu kien tal-fehma li ladarba d-dementia kien suġġett li 
kien prominenti fl-istudju in kwistjoni kif jindika l-istess titolu tat-teżi, persuna 
akkademika li hija intiża fis-suġġett kellha tkun fost il-membri tal-Bord tal-Eżami.

Il-Co-Supervisor ikkonferma ukoll id-dikjarazzjoni tal-complainant li kienu 
irrivedew it-teżi bir-reqqa u tejjbu l-oqsma kollha kif kien irrakkomanda l-Bord 
tal-Eżami. Hu ma riedx jemmen kif wara li hu u l-complainant kienu wettqu dawk 
ir-reviżjonijiet u korrezzjonijiet kollha, r-riżultat ta’ dan kien biss persentaġġ ta’ 
tlett punti ogħla mill-marka oriġinali li fuq kollox kienet l-marka li kienet diġà 
ngħatat waqt ir-revision of paper. Hu ħass li kważi kważi x-xogħol kollu li sar biex 
it-teżi tiġi riveduta skont l-istruzzjonijiet tal-Bord tal-Eżami kienu għalxejn. Il-Co-
Supervisor reġa’ tenna li kien persważ li l-Bord tal-Eżami kien mexa b’mod inġust 
mal-complainant.

Iċ-Chairman tal-Bord tal-Eżami
Iċ-Chairman tal-Bord tal-Eżami, iddikjara li kien konxju mill-konflitt li kien jeżisti 
bejn il-Principal u l-Co-Supervisor, u kien għamel l-almu tiegħu biex dan il-fatt 
ma jinfluwenzax il-perċezzjoni tal-eżaminaturi. Hu qabel mal-Co-Supervisor li, 
għalkemm id-dementia ma kinitx is-suġġett prinċipali tat-teżi, speċjalista f’dan il-
qasam kien ikun ta’ benefiċċju sabiex jassisti lill-Bord. Iċ-Chairman irrikonoxxa li 
fit-teżi riveduta tal-complainant kien hemm titjib sostanzjali fuq il-kontenut tal-
ewwel teżi, u kien b’dispjaċir li l-complainant iddeċidiet li ma tutilizzax il-perjodu 
kollu ta’ sitt xhur biex tissottometti t-teżi riveduta għaliex fl-opinjoni tiegħu kieku 
ħadet iż-żmien kollu li ngħatalha x-xogħol tagħha kien jitjieb aktar. Hu spjega li 
ladarba l-Principal Supervisor ma kienx disponibbli sabiex jattendi għat-tieni 
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sessjoni tal-eżami, ma ħassx il-ħtieġa li jitlob li minflok jattendi l-Co-Supervisor. 
Iċ-Chairman ikkonferma li l-membri tal-Bord tal-Eżami ma kienux unanimi fid-
deċiżjoni tagħhom li jagħtu grad ta’ Fail lill-istudenta, anke jekk fl-aħħar mill-aħħar 
kollha iffirmaw ir-riżultat finali.

Il-Principal Supervisor
Il-Principal Supervisor tal-istudenta, qabel li din kienet ħadmet ħafna fuq it-teżi 
tagħha. Madanakollu, kien intebaħ li l-mudell ta’ riċerka li kienet qed tuża kien isegwi 
l-kitba ta’ teżi oħra li kienet ippreżentat qabel fl-ewwel degree tagħha. Hu ħeġġiġha 
sabiex timmodifika l-metodoloġija tar-riċerka tagħha għall-kwistjonijiet marbuta 
mal-Mediċina tas-Saħħa Pubblika, li kienu differenti ħafna minn dawk relatati mal-
Farmaċija. Hu spjega li fl-opinjoni tiegħu l-complainant kienet qed tkaxkar saqajha 
biex tbiddel dan il-mudell ta’ riċerka, li kienet aktar familjari miegħu. Il-Principal 
Supervisor kien tal-fehma li t-test Ingliż u l-preżentazzjoni bil-kitba ħafna drabi ma 
kienux jilħqu l-livell mistenni f’teżi ta’ Master’s u għaldaqstant kien iħossu fid-dmir 
li jikkoreġihom. Hu kien jikkunsidra li kellu jinsisti dwar l-istandards li jeħtieġ li 
jilħaq il-livell ta’ post-graduate. Hu qabel mal-fatt li l-complainant ma tantx kienet 
tieħu pjaċir bil-korrezzjonijiet li kien jagħmlilha fit-test tagħha u spiss kien jingħata 
l-impressjoni li kienet tħossha urtata meta kien jipprova jtejjeb ix-xogħol tagħha.

Il-Principal Supervisor ċaħad li kellu xi kwistjoni personali jew professjonali mal-
Co-Supervisor madanakollu, ikkonferma li kienu sempliċiment ma jaqblux dwar 
il-natura u l-kwalità tax-xogħol tal-complainant. Ikkonferma ukoll li hu u l-Co-
Supervisor fil-verità qatt ma kienu iddiskutew ix-xogħol tagħha. Hu stqarr ukoll li 
kien iddejjaq ferm bir-reazzjoni tal-complainant meta informaha bir-riżultat ta’ 
Fail għall-ewwel teżi. Fil-fatt hu kien mexa mal-parir li ngħata mill-Uffiċċju Legali 
tal-Università li jevita li jkollu aktar kommunikazzjoni mal-complainant u ma ta 
ebda kontribuzzjoni fit-teżi meta din ġiet riveduta.

It-tlett akkademiċi jiġifieri l-Principal u l-Co-supervisor, kif ukoll iċ-Chairman tal-Bord 
tal-Eżami, qablu li fiċ-ċirkostanzi u jekk ir-regolamenti jippermettu, l-complainant 
kellha tingħata opportunità oħra biex tippreżenta u tiddefendi t-teżi tagħha.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni normalment ma jindaħalx fil-konklużjoni 
tal-Bordijiet tal-Eżami sakemm ma jkollux prova li sar trattament inġust jew 
amministrazzjoni ħażina. Wara li saret analiżi bir-reqqa tal-fatti li irriżultaw mill-
investigazzjoni m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-akkademiċi involuti aġixxew b’mod 
li m’huwiex xieraq jew li kellhom l-għan li jagħmlu ħsara lill-complainant. Għall-
kuntrarju kollha kemm huma bil-mod tagħhom aġixxew kif ħasbu li kien fl-aħjar 
interess tal-istudenta u l-akkademja. Xorta waħda meta wieħed janalizza l-fatti ta’ 
dan il-każ, jintebaħ li l-konklużjoni u l-proċess ta’ superviżjoni u l-evalwazzjoni tat-
teżi tal-complainant kollha taw kontribuzzjoni li bħala studenta ntlaqtet ħażin.

Eżempju wieħed ta’ dan huwa l-fatt li wieħed ma jistax jikkonkludi li s-superviżjoni 
tat-teżi kienet waħda li mxiet ħarir u mingħajr intoppi. Ir-Regolamenti Ġenerali 
tal-Università għall-Postgraduate Awards (2008) jiddedika sezzjoni sħiħa biex 
jiddeskrivu kif il-Principal u l-Co-supervisor għandhom jikkollaboraw biex 
jiggwidaw lill-istudenti tagħhom fil-ħidma tar-riċerka u t-teżi. Bl-istess mod 
Paragrafu 51(2) jiddikjara:

“Jekk in-natura jew is-suġġett tar-riċerka jeħtieġ l-kontribuzzjoni ta’ 
speċjalista ieħor, il-Bord jista’ jappunta co-supervisor, f ’liema każ iż-żewġ 
supervisors għandhom jiltaqgħu mal-istudent/a flimkien u jiddeċiedu kif 
ser jaqsmu r-responsabbiltà fl-għoti tal-pariri u kif ser jsiru l-arranġamenti 
għal-laqgħat fil-ġejjieni.

[Għandhom jikkollaboraw billi:]

(a) Jassistu lill-istudenti biex jagħżlu u jelaboraw dwar problema fir-
riċerka u li jifformulaw proposta bil-miktub għat-teżi tagħhom;

(b) Jingħataw ideat u jipprovdu direzzjoni u inkoraġġiment fl-ippjanar 
u l-iżvilupp tar-riċerka, fis-sottomissjoni tat-teżi, u l-pubblikazzjoni 
tar-riżultati;
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(ċ) jipprovdu u jsiru arranġamenti dwar struzzjonijiet fil-metodoloġija 
tar- riċerka, inkluż l-użu tat-teknoloġija tal-informatika;

(d) l-istudenti jiġu iggwidati sabiex jiġu mħarrġa, jiksbu u jtejbu 
ħiliet ġeneriċi, inkluż il-kommunikazzjoni bil-kitba u bil-fomm/
verbali, numerika, kif jittieħdu d-deċiżjonijiet, u kif ukoll ħiliet 
organizzattivi u maniġerjali”.

Apparti mill-fatt li ż-żewġ supervisors qatt ma ltaqgħu sabiex jiddiskutu 
x-xogħol tal-istudenta, huwa ċar li t-tnejn wettqu d-doveri tagħhom, anke 
jekk għalkemm għamlu dan b’intenzjoni tajba, ma kienux qed jaqblu fil-mod 
li dan kellu jsir u fil-fatt kellhom fehmiet opposti minn xulxin. Dan l-aġir 
tas-supervisors kellu effett ħażin fuq l-istudenta. L-istudenti m’għandhomx 
jiffaċċjaw sitwazzjoni fejn iridu joqgħodu attenti kif ser iwettqu r-riċerka 
u l-kitba tat-teżi tagħhom b’mod li ma jurtaw lill-ebda wieħed mit-tutors 
tagħhom minħabba li jingħataw struzzjonijiet konfliġġenti, kif ġara proprju 
f ’dan il-każ.

Kien hemm ukoll difetti fil-kompożizzjoni tal-Bord tal-Eżami. Għalkemm 
ir-rwol tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni m’huwiex li jistabbilixxi 
min għandhom ikunu l-membri fuq tali bordijiet għaliex dawn it-tip ta’ 
deċiżjonijiet għandhom jitħallew jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Università. F’dan il-każ l-istess Chairman tal-Bord qabel mal-osservazzjoni 
tal-Co-Supervisor li kien ikun opportun li jkun hemm ukoll espert dwar id-
dementia. Għalkemm fir-Regolamenti tal-Postgraduate Degrees ma kienx 
mandatorju li ladarba l-Principal Supervisor ma kienx disponibbli, jiġi 
mistieden li minfloku jattendi għall-eżami tat-teżi riveduta l-Co-Supervisor. 
Kien xieraq li l-complainant tingħata din l-opportunità u kien ikun prudenti 
li l-Co-Supervisor jirrappreżenta l-veduti tal-istudenta. Dan fid-dawl tan-
nuqqas ta’ qbil li jidher li kien hemm fost il-membri tal-Bord tal-Eżami dwar 
il-marka finali. Il-preżenza tiegħu kienet tgħin biex jiġu iċċarati l-punti li fil-
fatt qajjmu kemm il-Co-Supervisor kif ukoll il-complainant li l-marka finali 
baqgħet l-istess bħal dik mogħtija mill-eżaminatur li ħa ħsieb ir-‘revision 
of paper’, minkejja l-korrezzjonijiet estensivi u t-tibdil li wettqu fuq it-teżi li 
kienu prinċipalment ibbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-istess Bord. 
 



Finalment, il-Kummissarju kien sorpriż meta skopra li tlieta mill-akkademiċi 
kienu tal-opinjoni li t-teżi kif ġiet riveduta kienet tejbet il-livell u għaldaqstant kien 
jistħoqqilha tingħata Pass. Madanakollu, minħabba li r-raba’ membru oġġezzjona 
u ma qabilx mat-tlieta l-oħra, baqa’ jinsisti li tingħata Fail. Dan kollu wassal għal 
forma ta’ kompromess.

Wieħed irid ukoll jinnota li uħud mill-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-complainant 
wasslu biex il-problemi tagħha jsiru aktar ikkomplikati. Per eżempju, l-aġir xejn 
rispettuż lejn il-Principal Supervisor tagħha żgur li ma kienx aċċettabbli. L-għaġla 
tagħha li tlesti l-verżjoni riveduta tat-teżi fi żmien xahar meta hi kellha sitt xhur 
żmien biex tagħmel dan, ukoll seta’ kien ta’ dannu għall-kwalità finali tax-xogħol 
tagħha. F’dan ir-rigward wieħed jifhem ukoll il-pressjoni li qanqal id-deadline tal-
borża ta’ studju ‘MASTER it’. L-ammont konsiderevoli ta’ flus li setgħet tiġi mitluba 
tħallas lura, jekk tonqos li tikseb il-grad ta’ Master’s, kellu jkunu prijorità.
 
M’hijex il-funzjoni tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni li jiddeċiedi jekk it-teżi tal-
complainant kellhiex tingħata grad ta’ Pass jew Fail. L-awtoritajiet tal-Università 
għandhom jieħdu ħsieb li l-assessment akkademiku jkun wieħed xieraq. Id-dmir 
tal-Kummissarju huwa li jistabbilixxi jekk l-proċessi amministrattivi involuti 
inkluż dawk ta’ natura akkademika, ġewx imwettqa skont l-aħjar prassi u li dawn 
il-prinċipji kienu konformi mar-Regolamenti tal-Università.

Il-Kummissarju ikkonkluda li minkejja n-nuqqasijiet tal-complainant xorta waħda 
ma jistax ma jittieħdux in konsiderazzjoni l-fatturi l-oħra kollha li xejn ma għenu 
s-sitwazzjoni fosthom:

a) il-konflitt u l-mod kontradittorju kif iggwidawha s-supervisors tagħha waqt ir-
riċerka u l-proċess tal-kitba tat-teżi;

b) l-assenza ta’ espert fil-qasam tad-dementia fuq il-Bord tal-Eżami meta r-riċerka 
kienet prinċipalment tiffoka fuq l-aspett tas-saħħa mentali;

ċ) l-assenza tas-supervisor waqt it-tieni sessjoni tal-eżami meta wieħed iqis iċ-
ċirkostanzi ta’ nuqqas ta’ ftehim, anke jekk strettament ir-regolamenti ma 
kienux jitolbu li hu jkun preżenti; u
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d) il-grad ta’ Fail li baqa’ jippersisti minkejja li kien hemm biss ftit punti bogħod 
mill-pass-mark meta kien hemm indikazzjoni ċara li l-maġġoranza tal-
eżaminaturi kienu favur li l-istudenta tingħata Pass, iżda ċedew għall-insistenza 
ta’ wieħed mill-membri.

Il-fatt li t-tliet akkademiċi prinċipali ikkonċernati kienu jaqblu li l-istudenta kellha 
tingħata opportunità oħra sabiex tippreżenta u tiddefendi t-teżi tagħha kien punt 
favur il-complainant.

Għaldaqstant, meta wieħed jikkonsidra l-fatturi kollha miġbura waqt din 
l-investigazzjoni, il-Kummissarju ikkonkluda li n-nuqqas ta’ koordinazzjoni u 
inkonsistenza fl-istruzzjonijiet mogħtija abbinati ma’ proċess tal-eżami difettuż 
wasslu sabiex il-complainant tiġi trattata b’mod diskriminatorju. Konsegwentement, 
hu sostna l-ilment tagħha u ħeġġeġ lill-Università sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tirrettifika din l-inġustizzja. 

L-eżitu
L-Università ta’ Malta aċċettat b’mod sħiħ il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UQ 0019

Student jallega inġustizzja meta 
ma ingħatax l-istipendju

L-ilment
Missier ta’ tifel ta’ tmintax-il sena ressaq ilment fejn sostna li l-Uffiċju tal-
Istipendji fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol kien tratta lit-tifel 
tiegħu b’mod inġust u iddiskrimina kontrih meta ċaħad it-talba tiegħu li jingħata 
stipendju. L-Uffiċċju tal-Istipendji ibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq il-fatt li l-istudent 
ikkonċernat matul l-aħħar ħames snin qabel ma għamel it-talba tiegħu ma kienx 
joqgħod f’Malta.

Il-fatti
It-tifel tal-complainant huwa ta’ nazzjonalità Maltija u fl-2011 daħal bħala student 
f’Kulleġġ fir-Renju Unit fejn dam jistudja sakemm lesta l-istudji Post Sekondarji 
f’Ġunju 2015. Kull sena kien jirritorna lura Malta fid-dar tal-familja tiegħu għall-
vakanzi tal-Milied, tal-Għid, tas-Sajf u tal-mid-term, u spiss kien jinżel lura ukoll 
meta tmiem il-ġimgħa jaħbat fit-tul (long weekends).

F’Ottubru 2015 irreġistra għall-kors li jwassal għall-grad fil-Baċellerat tal-Kummerċ 
(Bachelor of Commerce Degree) fl-Università ta’ Malta u għaldaqstant applika għall-
istipendju tal-istudenti. F’Marzu 2016 l-Uffiċċju tal-Istipendji informa lit-tifel tal-
complainant li t-talba tiegħu ma setgħetx tiġi aċċettata minħabba li fil-ħames snin 
ta’ qabel ma kienx għex Malta. Iċ-Chairperson tal-Uffiċċju tal-Istipendji ikkwota 
r-regolamenti relevanti:

“Skont il-Leġislazzjoni Sussidjarja 327.178 (Taqsima I) 4. L-għotjiet ta’ 
manteniment għall-istudenti jingħataw lil studenti full-time li .... (b) 
għexu f ’Malta għal perjodu ta’ mhix inqas minn ħames snin konsekuttivi 
minnufih qabel il-bidu tal kors ta’ studju relattiv:” 
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Il-complainant appella din id-deċiżjoni għaliex it-tifel tiegħu kien ċittadin Malti u 
kien għex barra minn Malta minħabba raġunijiet ta’ studju u għaldaqstant għall-
finijiet u l-effetti kollha, kellu jitqies li kien domiċiljat f’Malta. Iż-żewġ ġenituri, li 
kienu ċittadini Maltin, kienu għexu f’Malta ħajjithom kollha u t-tifel tagħhom kien 
temporanjament barra minn Malta minħabba raġunijiet ta’ studji. Madanakollu 
l-Uffiċċju tal-Istipendji ma aċċettax dan ir-raġunament u ikkonferma d-deċiżjoni 
preċedenti tiegħu.

Wara li t-talba għall-istipendju ġiet miċħuda mill-Uffiċċju tal-Istipendji, missier 
l-istudent ressaq ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman. Il-Kummissarju għall-
Edukazzjoni talab ir-reazzjoni tal-Uffiċċju tal-Istipendji dwar dan l-ilment u 
ċ-Chairperson wieġeb u ta l-istess raġuni li ta lill-complainant għaliex it-talba kienet 
qed tiġi miċħuda. Il-Kummissarju għalhekk talab lill-Uffiċċju tal-Istipendji sabiex 
jipprovdi aktar spjegazzjoni dwar din id-deċiżjoni li wasal għaliha l-Bord. Fost 
oħrajn il-Kummissarju ried jistabbilixxi jekk per eżempju l-Uffiċċju tal-Istipendji 
qattx kellu applikazzjonijiet simili għal dik tal-complainant. Staqsa ukoll liema 
proċedura tintuża fil-każijiet ta’ talbiet minn student li ma kienux qed jirrisjedu 
f’Malta għal dawn l-aħħar ħames snin minħabba l-ġenituri tagħhom li kienu qed 
jaħdmu barra minn Malta, partikularment ġenituri li kienu qed jagħtu servizz lill-
Gvern ta’ Malta jew kienu impjegati tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, minkejja 
diversi komunikazzjonijiet bil-kitba, l-Kummissarju baqa’ mingħajr tweġiba għal 
dawn il-mistoqsijiet min-naħa tal-Uffiċċju tal-Istipendji.

Dan l-Uffiċċju stabbilixxa li l-Qorti Kostituzzjonali ta’ Malta fl-200322 kellha każ 
dwar kwistjoni ta’ residenza u kienet ikkonkludiet li:

“Il-kelma “residenza” ma tfissirx preżenza fiżika fil-pajjiż, iżda tinkludi 
fiha u tippermetti allontananzi perjodiċi mill-istess pajjiż. Persuna li tkun 
temporanjament assenti minn Malta minħabba xogħol, studju, mard jew 
missjoni, m’għandiex u ma tistax ma titqiesx li m’għadhiex residenti f ’Malta.”

22 Dr Harry Vassallo bħala mandatarju speċjali tal-assenti Professur Arnold Cassaola vs 
Kummissarju Elettoral Prinċipali in rappreżentanza tal-Kummissjoni Elettorali u John Mary 
sive Jimmy Magro f’isem proprju u in rappreżentazna tal-Partit Laburista. Kompetenza 
Kostituzzjonali datata 21 ta’ Marzu 2003.
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Il-Qorti għamlet referenza għad-definizzjoni li Graveson23 jagħti lill-kelma residenza 
bħala “preżenza fiżika f ’post abitwali li wieħed joqgħod fih jew għall-perjodu limitat 
jew mingħajr limitu”. (Din is-silta ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju). 
Għaldaqstant l-Qorti iddeċidiet li:

“Residenza, kwindi, ma tirrikjedix preżenza kontinwa fil-lok ta’ dak il-
pajjiż, imma waħda abitwali skont iċ-ċirkustanzi tal-każ ta’ dik il-persuna”.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Fid-dawl tal-fatti li irriżultaw mill-istħarriġ, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni 
sostna li in-numru kbir ta’ assenzi minn Malta fil-perjodu bejn l-2011 u l-2015 tat-
tifel tal-complainant kellu jiġi ikkunsidrat u jitqies bħala resident ta’ dawn il-gżejjer.

Ir-raġunijiet li ġejjin jissostanzjaw din il-fehma:

•	 l-indirizz tad-dar tiegħu kemm dak sostantiv kif ukoll dak legali kien dak tal-
ġenituri tiegħu f’Malta;

•	 l-istudent kien jinsab barra minn Malta biss għal raġunijiet ta’ studji;
•	 Hu kien jirritorna lura id-dar f’Malta tlieta jew erba’ darbiet f’sena fil-vaganzi;
•	 għal perjodu twil minn dan iż-żmien in kwistjoni, hu kien għadu taħt l-età ta’ 

tmintax-il sena taħt ir-responsabbiltà tal-ġenituri tiegħu; u
•	 l-intenzjoni tiegħu dejjem kienet li jerġa’ lura Malta, u qatt ma fittex li jakkwista 

residenza barra.

Għal dawn ir-raġunijiet, kif ukoll bid-deċiżjoni tal-Qorti li issemmiet aktar qabel, 
il-Kummissarju irrakkomanda li l-complainant kien eliġibbli li jingħata l-istipendju 
bħal student Malti fl-Università. Il-Kummissarju irrakkomanda li l-Uffiċċju 
tal-Istipendji għandhom jerġgħu jikkonsidraw id-deċiżjoni tagħhom u jħallsu 
l-istipendji dovuti lill-istudent mid-data meta kien eliġibbli għaliha jiġifieri meta 
daħal bħala student universitarju f’Ottubru tal-2015.

L-eżitu
L-Uffiċċju tal-Istipendji aċċetta fl-intir tagħhom il-konklużjoni u r-rakkomandazzjoni 
tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni. Fil-fatt ħallset lit-tifel tal-complainant 
l-istipendji kollha li kien intitolat għalihom inkluż dawk tal-ewwel sena ta’ studju.

23 Conflict of Laws (7th Edition page 194).
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EP 0052

Rifużjoni tal-ispejjes 
biex jiġi kummissjonat 
Energy Performance Certificate 
miċħuda

L-ilment
Ilment imressaq kontra l-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini (BRO) rigward iċ-
ċaħda ta’ talba biex jingħataw lura l-ispejjeż li saru b’konnessjoni mal-ħruġ ta’ 
Energy Performance Certificate (EPC).

Il-fatti
Fis-16 ta’ Settembru 2015 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva dan l-ilment:

“F’April 2015 irċevejt ittra reġistrata mill-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-
Bini ...

L-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini obbligani li nitlob li jsir Energy 
Performance Certificate (EPC) u li jekk dan ma jsirx neħel multi ulterjuri. 
Aħna ksibna ċ-ċertifikat li għalih kellna inħallsu 175 Euro u dan sabiex 
inkunu konformi mat-talba tal-BRO.  

It-talba tal-BRO għal dan iċ-ċertifikat kienet speċifikament skont l-Avviż 
Legali 376 tal-2012. Madanakollu, jekk wieħed jifli il-kontenut ta’ dan 
l-Avviż Legali jintebaħ li l-aġir tal-BRO kien ultra vires meta ġejt mitlub li 
nippreżenta EPC.

 ...
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Biex wieħed jifhem aħjar, dan l-EPC ġie mitlub għall-proprjetà tiegħi li hija 
proprjetà antika (li tinsab f ’Żona ta’ Konservazzjoni Urbana, skedata fi Grad 
3) u li qiegħed sempliċiment naħdem fiha biex nirrestawraha. Għalhekk il-
BRO ma kellu ebda bażi legali biex jinsisti li jiena nikseb ċertifikat tal-EPC 
fuq il-proprjetà tiegħi.

Għaldaqstant qiegħed inressaq petizzjoni lill-Ombudsman biex, tal-inqas 
il-BRO jintalab iħallasni lura għall-ispiża tal-EPC, jiġifieri 175 Euro”*.

Dan l-Uffiċċju fetaħ investigazzjoni dwar dan l-ilment skont Sezzjoni 13(1) tal-Att 
dwar l-Ombudsman.

L-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini ntalab jagħti r-reazzjoni tiegħu dwar din 
il-kwistjoni.24

It-tweġiba25 tagħhom kienet kif ġej:

“L-EPC ivverifikat id-database tagħha tal-EPC. Dan iċ-ċertifikat li qiegħed 
jiġi anness inħareġ fir-rigward ta’ avviż għal alterazzjonijiet u estensjoni 
f ’mezzanin eżistenti.

Skont l-Avviż Legali 376 tal-2012, il-ħtieġa ta’ EPC hija applikabbli għall-
bini li jkun qiegħed jinbena, li nbiegħ jew qed jinkera. Ladarba ma saret 
ebda abitazzjoni ġdida ma kienx jeħtieġ li f ’dan il-każ isir EPC u tintbagħat 
ittra ... l-ittra lill-applikant inħarġet bi żball. Fl-istess ittra kien hemm 
tagħrif li l-BRO joffri servizz lill-pubbliku ġenerali permezz ta’ Helpline 
dwar l-EPC fejn wieħed jista’ jagħmel il-mistoqsijiet dwar l-EPC. L-assessuri 
irreġistrati wkoll jingħataw taħriġ, inkluż dwar il-kontenut tal-Avviż Legali 
376 tal-2012, u normalment l-ittri li joħorġu bi żball jiġu skrinjati.

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-BRO huwa lest li jirrifondi lill-applikant 
il-75 Euro li tħallsu għar-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni. Bħala sinjal ta’ 
ġenerożità iċ-ċertifikat tal-EPC xorta waħda ser jibqa’ validu għal għaxar 
snin u jista’ jiġi ippreżentat jekk fil-ġejjieni l-proprjetà tinbiegħ jew tinkera”*.

24  Email datata 23 ta’ Settembru 2015.
25  Email datata 3 ta’ Novembru 2015.
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Din ir-risposta ntbagħtet lill-complainant26 li sostna li s-somma ta’ 100 Ewro li hu 
kien ħallas lill-konsulent tiegħu wkoll kellhom jingħataw lura27. Għalhekk ingħata 
parir li jerġa’ jipprova jagħmel kuntatt mal-BRO sabiex jipprova jasal fi qbil għal din 
il-parti tas-somma.

Il-complainant imbagħad reġa’ ikkomunika ma’ dan l-Uffiċċju28 u ikkonferma li 
kien irċieva r-refund ta’ 75 Ewro iżda li l-BRO kien qiegħed jirrifjuta li jirrifondih 
il-flus li ħallas lill-Assessur tal-EPC għaliex bħala professjonista li kellu t-taħriġ 
meħtieġ kellu jintebaħ li dik l-ittra kienet ġiet mibgħuta bi żball.

Il-complainant sostna li hu kien aġixxa proprju fuq it-talba li saret mill-BRO u dan 
għamlu taħt pressjoni għaliex kien mhedded li jekk ma jippreżentax iċ-ċertifikat 
tal-EPC kien ser jeħel il-penali u multi dovuti.

Min-naħa ta’ dan l-Uffiċċju għal darb’oħra sar tentattiv biex jintlaħaq qbil ekwu 
u l-BRO ġie mitlub sabiex jikkunsidra pagament ex gratia biex il-każ jiġi konkluż. 
Madanakollu, il-BRO għamel referenza għad-diffikultajiet fil-proċeduri tal-
kontijiet finanzjarji stabbiliti li minnhom kellu jsir tali pagament peress li s-sistema 
ta’ pagament li kellhom x’jaqsmu maċ-ċertifikazzjoni tal-EPC kienet waħda 
ikkontrollata u li l-pagament fir-rigward ta’ tariffi professjonali ma kienux imdaħħla 
fis-sistema u għaldaqstant dan it-tip ta’ pagament ma setax jiġi proċessat. Il-BRO 
irrakkomanda li l-complainant jipprova jasal fi qbil mal-konsulent tiegħu.

Kummenti
F’dan il-każ, l-intervent ta’ dan l-Uffiċċju wassal biex il-complainant jitħallas parti 
mit-total tal-ispejjeż li kien għamel. Dan wara li l-istess complainant kien ilu żmien 
konsiderevoli jitħabat biex jingħata l-ħlas lura.

Għalkemm huwa veru li l-complainant ma kienx sodisfatt sa barra b’dan l-eżitu, 
l-assistenza mogħtija minn dan l-Uffiċċju waslet biex hu jingħata parti mill-ispejjeż 
li hu kien ilu żmien jipprova jakkwista.

26  Email datata 22 ta’ Frar 2016.
27  Email datata 24 ta’ Frar 2016.
28  Email datata 23 ta’ Marzu 2016.
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Barra minn hekk, l-ispjegazzjoni tal-BRO kienet ġustifikata għaliex min-naħa tagħhom 
ma setgħux jagħmlu tajjeb għal spiża, li għalkemm ta’ ammont relattivament żgħir, 
huwa ammont li qatt ma kien wasal għandhom jew irċevew huma.

[*is-siltiet kollha ikkwotati ġew tradotti għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.]
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EP 0034

Estensjoni illegali u l-użu 
ta’ binja ta’ każin

L-Ilment
Ilment minn grupp ta’ residenti (complainaints) dwar allegat estensjoni u użu 
illegali ta’ parti minn Każin. 

Kronoloġija tal-każ
Fl-2015 ġiet mibgħuta ittra lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-complainants li 
tgħid hekk:

“Aħna hawn mniżżla bħala l-grupp ta’ residenti kumplessivi jew sidien 
ta’ propjetà fi Sqaq ...; nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-persuna tiegħek 
rigward sitwazzjoni pjuttost alarmanti u potenzjalment kawża ta’ nkwiet 
serju għalina bħala sempliċi residenti tal-post.

... [Il-Każin daħal] f ’pussess ta’ dar Residenzjali ... Il-permessi ta’ żvilupp 
ħarġu mill-Mepa ... u minnufih nbeda’ proġett ta’ twaqqiegħ ta’ strutturi ta’ 
binjiet antiki sabiex din il-binja tissawwar f ’bitħa ta’ daqs notevoli. Din il-
proprjetà li taqa’ fil-limiti ta’ żona residenzjali ġiet minfuda sabiex ikollha 
aċċess mal-proprjetà tas-sede eżistenti tal-Każin ...

Dan it-tniffied strutturali jfisser li s-servizzi eżistenti tal-Każin kibru u ser 
jiġu estiżi għal żona totalment ġdida b’funzjoni aktar ambizzjuża minn dik 
ta’ bottegin ta’ Każin tradizzjonali. Fil-fatt, din il-bitħa ħadet is-sura aktar 
ta’ open-air club kummerċjali. Ovvjament dan fisser il-ftuħ ta’ servizz ta’ bar 
open-air bar ġdid ġo dan il-lok. Dan il-post fil-qalba ta’ żona residenzjali u 
kjarament f ’nofs village-core sar qed isservi bħala lok ghal open-air discos, 
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open-air get together parties, open-air tombla u saħansitra faċilità ta’ big-
screen enormi għall-użu tas-Soc, partitarji u parruċċani tal-Każin. Nixtieq 
insemmi wkoll li id-dħul u ħruġ għal ġo dan l-open-air club (entrance and 
exit) sar minn ġo dan l-isqaq ukoll. Niġbidlek l-attenzjoni li dan sqajjaq 
dejjaq maħsub biss għall-użu ta’ ftit residenti mhux għal influss tal-massa.

Il-bitħa ġiet imħejjijha bħala spazju gdid ta’ entertainment proprju u 
tlestiet b’għaġla biex tiftaħ kummerċjalment proprju f ’jiem il-Festa ...

Ġejna infurmati b’dan kollu mil-membri tal-Kumitat ..., f’laqgħa formali li seħħet 
nhar it-... ġewwa s-sede tal-Każin tagħhom. ...

Din il-laqgħa kienet rikjesta minna r-residenti kollha tal-isqaq ... wara li wħud 
minna kienu diġà sofrew l-inkonvenjent ta’ ħsara fil-proprjetà tagħhom meta 
ddaħħlu inġenji goffi biex titħammel din il-bitħa u sabiex jitwaqqaw diversi 
kmamar antiki kompluti b’kileb, inqerdu s-siġar u ingħata saff konkrit fuq 
kollox. Kien biss wara li bdejna nosservaw li kien hemm proġetti ta’ żvilupp 
b’użu ambigwu ħafna li kien ħa jbiddel ħajjitna kif nafuwha b’bidliet mhux 
naturali għal żona residenzjali f ’qalba ta’ raħal storiku.

Kif tista’ tapprezza meta smajna li l-... [Każin iħoss] li għandu dritt sagrosant 
li jkollu mużika għaddejja ġo spazju miftuħ sal-11 ta’ bil-lejl matul is-
sena u addirittura sas-1.30am fil-ġimgħa tal-Festa, kif soltu jiġri ġol-bar 
il-magħluq; hemmhekk ħassejna li għandna bżonn infittxu is-serħan il-
moħħ ta’ pariri legali. Ma nħossux li nistgħu ninegozjaw fuq il-kwalità ta’ 
ħajjitna speċjalment meta l-argumenti miġjuba lejna kienu biss li huma 
għandhom is-saħħa tal-liġi warajhom.

L-inkwiet tagħna ġej mill-fatt li jidher biċ-ċar li l-kwalità tal-ħajja tagħna 
qed tiġi mhedda bi storbju kbir bil-lejl minħabba mużika u l-agħa tan-nies. 
Ninkwetaw li d-daħla għal bitħa minn naħa ta’ dan l-isqaq ser tkun ta’ 
ħsara fil-proprjetà tagħna, u impossibbli nikkonċepixxu kif ta’ nitfa Sqaq 
ser isservi bħal triq passaġġ għal numru kbir ta’ parruċċani bil-possibilità li 
jkunu xurbana deħlin u ħerġin daqs li kieku dik darhom. Qegħdin nesponu 
ruħna għal storbju lejl sħiħ għax ... [il-Każin] ma jżommx il-limiti tal-ħin 
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u fi ftit kliem nafu li l-Sqaq kwiet tagħna spiċċa bħal burdell. Kull resident 
f ’dan l-Isqaq; anzjan jew koppja bi tfal, jew adulti għandhom ġurnata 
ħidma l-għada wara lejl mqajjem minħabba kull attività li tiġi organizzata 
ġo din il-bitħa.

L-aħħar festa ... li għadha kif għaddiet wriet biċ-ċar li hu impossibbli li l-forzi 
tal-Ordni jikkontrollaw dawn l-abbużi għax is-sound faċli jitla’ u jinżel. 
Tapprezza li hemm limitu kemm nistgħu neħlu mat-telefown nirrapurtaw 
dawn l-abbużi lil Pulizija fl-għassa tad-distrett tagħna .... Wara aktar minn 
ġimgħa sħiħa nissaraw ma’ din is-sitwazzjoni nfernali, ħassejna li konna 
dejjaqna anke lil Pulizija jirċievu dejjem l-istess ilmenti u huma stess jisfaw 
injorati ...[mill-Każin]. Biex tifhem sew il-frustrazzjoni tagħna, kien hemm 
ċerti dj parties mgħottija taħt il-kappa ta’ taparsi Get-together, bdew fis-
14.00pm u komplew sa tard bil-lejl. Dan jfisser bumbardament lejl u nhar.

Rajna l-ħmieġ, l-użu ta’ l-Sqaq bħala latrina, il-biża minn użu ta’ drogi 
illegali u l-possibilità ta’ ġlied bejn persuni xurbana ser issiru l-ordni tal-
ġurnata. Aparti l-insulti lejna r-residenti meqjusa bħala għedewwa ta’ dan 
il-proġett grandjuż. Dawn huma ftit mir-rejaltajiet li diġà saqqafna wiċċna 
magħhom fil-ġimgħa tal-festa. Issa l-komplikazzjonijiet ser jestendu 
ruħhom fuq kalendarju ferm itwal.

Konxji li l-valur tal-proprjetajiet tagħna ser jinżlu ‘l isfel, apparti l-fatt li 
f ’każ ta’ żewġt abitazzjonijiet partikulari l-permess anomalu tal-Mepa, li 
bażikament injorha l-użu proprju tal-post, tefagħhom fl-infern li jkollhom 
il-kmamar tas-sodda tagħhom proprju b’ħajt diviżorju jagħti għal ġo dan 
l-open-air-club. Sinċerament m’aħniex qed nifhmu r-razzjonalità hekk kif 
imħaddma mill-awtorità tal-Mepa kif applikata f ’dan il-każ partikulari, li 
tassew ħa xejra surrejali.

...

Għal dan il-għan aħna xtaqna wkoll anonimament nitolbu l-gwida u 
l-protezzjoni tiegħek f ’din il-kwistjoni. Għalhekk nagħmlu premura lilek 
u lil awtorità li inti tirrapreżenta biex it-trading license unit ma joħroġx 
liċenzja biex ikun jista’ jopera dan il-Bar ġdid.
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Nixtieq insemmi wkoll li dawn il-punti jiġu nvestigati:

•	 Li	indirizz	wieħed	biss	ġie	indikat	fin-notice	tal-extension	tal-Każin	u	
suppost ġew indikati 3 indirizzi li qatt ma twaħħlu fuq il-post

•	 L-Isqaq	qatt	ma	ġie	indikat	fil-pjanti	tal-Każin	hekk	kif	preżentati	lill-
Mepa (Każ Article 77.)

•	 L-ittra	li	ntbagħtet	lill-Kummissarju	tal-Pulizijia

Nixtieq li wara li tinqara din l-ittra ninataw l-opportunità biex niddiskutu 
iktar fil-fond il-punti kollha.”*

Infetħet investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar skont 
Artikolu 13(1) tal-Att dwar l-Ombudsman.

Il-MEPA intalbet tagħti t-tweġiba tagħha dwar il-każ.29

Saret laqgħa ma’ uħud mill-complainaints fil-15 ta’ Lulju 2015.

Il-MEPA wieġbet permezz ta’ e-mail datata 25 ta’ Settembru 2015 fejn qalet li: 

“Nixtieq ninformak li żewġ avviżi tas-sit ġew imwaħħla fuq is-sit, wieħed 
fuq il-faċċata tal-Każin u l-ieħor fid-daħla għal ... [l-Isqaq]. Mehmuża 
għandek issib ritratti taż-żewġ avviżi tas-sit kif imwaħħla fuq is-sit. Dawn 
ir-ritratti huma disponibbli fuq il-website tal-MEPA.
...
Nixtieq ninformak ukoll li Avviż ta’ Infurzar (ECM) ġie notifikat lill-Każin 
fid-dawl tad-devjazzjonijiet mill-permess approvat.”*

Il-każ baqa’ jiġi diskuss flimkien maċ-Chairman tal-MEPA sakemm fit-18 ta’ 
Novembru ngħatat l-informazzjoni li kienet iddaħħlet applikazzjoni ‘Minor 
Amendment’ għall-permess maħruġ u li din kienet ġiet approvata.

Għalhekk l-iżvilupp li ma kienx sar skont il-permess oriġinali issa ġie issanzjonat.

29  Email liċ-Chairman datata 16 ta’ Lulju 2015.



Uffiċċju tal-Ombudsman100

Fil-fatt il-MEPA ikkonfermat permezz ta’ ittra datata 17 ta’ Diċembru 2015, li bil-
ħruġ tal-permess tal-‘Minor Amendment’, il-proċeduri ta’ infurzar taħt l-Avviż tal-
ECF kienu ngħalqu.

Osservazzjonijiet dwar il-każ
L-applikazzjoni kienet għal “Proposed extension to existing ... club, proposed new 
alterations and sanctioning of minor demolition works ...”.

Jirriżulta li l-MEPA irċeviet ittra anonima b’oġġezzjonijiet kontra l-iżvilupp li 
kienet tgħid:

“Lil min tikkonċerna:

Nixtieq nilmenta dwar il-proposti tal-estensjoni għall-Każin eżistenti, 
l-alterazzjonijiet ġodda u s-sanzjonar ta’ xogħlijiet ta’ twaqqiegħ ...
...
Nixtieq nirrimarka li l-estensjoni proposta, il-bidliet u d-demolizzjonijiet diġà 
saru qabel il-permessi, it-twaqqiegħ ta’ kmamar li kellhom il-kileb u xorok.

Jekk jogħġbok innota li l-iskop tad-demolizzjoni u l-alterazzjonijiet huwa 
li jikkonverti l-kmamar eżistenti (li diġà ġew imwaqqa) f ’bitħa b’entratura 
għal ġol-Każin. Jekk jogħġbok innota li ż-żona hija żona residenzjali u 
mhux ser jiġi ttollerat xi storbju eċċessiv jew imġieba mhux xierqa f ’dan 
l-isqaq. Barra minn hekk, nixtieq ngħid li l-bitħa ma ġietx imsemmija fl-
applikazzjoni għall-permess.

Nixtieq li tikkunsidra din il-kwistjoni serjament.”*

Jirriżulta għalhekk li xi ħadd bagħat joġġezzjona għall-iżvilupp, l-aktar minħabba 
l-iżvilupp propost u maħsub (skont l-ittra) għall-bitħa li tiġi ġewwa żona residenzjali.

Dawn l-argumenti jixbħu ħafna lil dawk imressqa mill-complainants, u jindikaw 
b’mod konvinċenti li kontra dak li qalu l-istess complainants, xi ħadd kien jaf bl-
applikazzjoni tant li bagħat ittra ta’ oġġezzjoni.
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Dan il-fatt allura jikkonferma dak li issostni l-MEPA li twaħħal avviż anke fl-isqaq 
u r-residenti saru jafu bl-applikazzjoni anke jekk dan l-avviż inqala, kif isostnu 
r-residenti, jibqa’ l-fatt li huma jew uħud minnhom saru konxji tal-proprjetà tant li 
kitbu biex joġġezzjonaw. 

Rigward l-ipproċessar tal-applikazzjoni, ġie eżaminat ir-rapport imħejji mid-
Direttorat. Ir-rapport irrakkomanda rifjut tal-applikazzjoni minħabba l-fatt 
li l-proposta tqieset li ċerti elementi arkitettoniċi ġewwa l-bini kellhom jiġu 
ikkonservati u l-applikant naqas li jemenda d-diżinji biex jindirizza din il-kwistjoni.

Minbarra dan, kien hemm raġuni oħra għaliex fil-proposta ma ġewx indirizzati 
problemi ta’ aċċess għal kulħadd kif mitlub mill-KNPD.

Meta l-applikazzjoni telgħet quddiem il-Bord, dan ordna lill-applikant sabiex 
jemenda d-diżinji sabiex jindirizza n-nuqqasijiet indikati fir-rapport (sadanittant 
il-KNPD kienet tat l-approvazzjoni tagħha), u meta sar dan, il-Bord approva 
l-applikazzjoni. 

Għandu jiġi rilevat li fis-sezzjoni 4.7.2 Height Limitation ir-rapport jagħmel 
referenza għall-mappa fejn l-għoli massimu permissibbli kien ta’ erba’ sulari. Dan 
huwa evidentement żball għaliex l-ewwelnett il-mappa li tindika l-massimu ta’ 
għoli hija oħra, u l-għoli massimu fuq is-sit skont il-mappa huwa ta’ żewġ sulari u 
mhux erbgħa. Li hemm żball joħroġ anke mis-Site Description (sezzjoni 4.3) fejn 
korrettament jingħad li s-sit jinsab ġewwa żona fejn l-għoli massimu huwa ta’ 
żewġ sulari.

L-istess rapport isemmi li “Is-sit jinsab fiċ-Ċentru Lokali u huwa Żona ta’ 
Konservazzjoni Urbana, ...”*.

Però dan ukoll huwa żbaljat. Huwa minnu li l-binja tal-każin inniffsu jinsab fil-
Local Centre fil-mappa msemmija. Però l-bini li ser iservi għall-estensjoni u fejn 
ġie propost l-iżvilupp fl-applikazzjoni, jinsab f’żona oħra u mhux fil-Local Centre. 
Skont il-klassifikazzjoni tal-mappa, is-sit jinsab ġewwa Residential Area. 
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Dan huwa fattur importanti għaliex japplikaw policies għal kollox differenti minn 
dawk li jgħoddu għall-Local Centre u d-Direttorat kellu jara li l-iżvilupp propost 
jirrispetta dawn il-policies u mhux dawk tal-Local Centre waqt l-ipproċessar tal-
applikazzjoni u t-tħejjija tar-rapport li kellu jintbagħat lill-Kummissjoni għad-
deċiżjoni.

Il-policies applikabbli ma jissemmewx fir-rapport. Lanqas m’hemm spjegazzjoni 
jew evalwazzjoni ta’ liema żvilupp kien aċċettabbli fil-kuntest tas-sit u l-prossimità 
ta’ żona residenzjali.

Il-policy tgħid hekk:

“Residential Areas and Residential Priority Areas

The Local Plan designates Residential Areas (RAs) and/or Residential Priority 
Areas (RPAs) as shown on the relevant Policy Maps.

The following is a list of acceptable land-uses (new uses, extensions to existing 
uses, and change of uses) within all frontages located within the RAs.

i. A mix of Class 1 (Use Classes Order, 1994) terraced residential development 
as detailed in the DC 2005, Part 3, and in accordance with the specific 
zoning conditions indicated in the same guidance, unless otherwise stated 
by a policy in this Local Plan;

ii. Class 2 (Use Classes Order, 1994) residential institutions, provided that:
•	 they	 are	 of	 a	 small	 scale	 and	 do	 not	 create	 adverse	 impacts	 on	 the	

residential amenity of the area;
•	 Class	2	(a)	institutions	are	located	in	close	proximity	to	a	town	or	local	

centre; and,
•	 Class	 2	 (b)	 nursing	 homes	 and	 clinics	 are	 easily	 accessible	 from	 the	

arterial and distributor road network.

iii. Class 3 (Use Classes Order, 1994) hostels provided that these uses are in 
accordance with all other relevant Local Plan policies.
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iv. Class 4 (Use Classes Order, 1994) small shops provided that:
•	 the	small	shops	(of	any	nature)	are	not	to	exceed	a	total	floor	area	of	50	

m2 each, and convenience shops are not to exceed a total floor area of 
75 m2 each;

•	 they	 comply	with	 all	 the	 provisions	 of	 paras.	 1.4.16	 to	 1.4.18	 of	 the	
Interim Retail Planning Guidelines (2003); and

•	 they	comply	with	any	relevant	section	of	 the	DC2005	(design,	access,	
amenity, etc.).

v. Supermarkets provided that they comply with all the provisions of [the] Policy;

vi. Class 5 (Use Classes Order, 1994) offices provided that:
•	 the	floorspace	does	not	exceed	75	m2;
•	 they	do	not	unacceptably	exacerbate	parking	problems	in	a	residential	

street that already has an acute under provision of parking spaces for 
residents; and,

•	 they	comply	with	any	relevant	section	of	 the	DC	2005(design,	access,	
amenity, etc.).

vii. Classes 7 and 9 (Use Classes Order, 1994) non-residential institutions, 
swimming bath or pool, skating rink, health club, sauna, sports hall, other 
indoor or outdoor land based sports or recreation uses not involving motorised 
vehicles or firearms, and interpretation centres, provided the facility:
•	 is	of	a	small	scale	and	does	not	create	adverse	impacts	on	the	residential	

amenity of the area;
•	 is	 located	 on	 land	 already	 occupied	 by	 buildings	 and	 will	 replace	

these buildings provided they are not worthy of retention due to their 
historic/architectural merit and/or their contribution to the character 
of the area, unless land is specifically allocated for the facility by this 
Local Plan; and,

•	 the	 immediate	 surroundings	 of	 the	 site	 are	 already	 of	 a	 mixed 
use character.

viii. Class 8 (Use Classes Order, 1994) educational facilities, provided that access 
and the character of the area are taken into account and are deemed adequate 
by MEPA to allow the safe and neighbour compatible use of such facilities.
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ix. Class 11 (Use Classes Order, 1994) business and light industry provided that:
•	 The	gross	floor	area	of	the	premises	does	not	exceed	50	m2 (including 

storage of materials and/or finished products);
•	 The	activity	 conducted	within	 the	premises	does	not	use	heavy	duty	

and/or noisy electrical/mechanical (including pneumatic) equipment, 
and equipment which requires a 3 phase electricity supply;

•	 The	activity	conducted	within	the	premises	does	not	entail	extensive	and/
or prolonged use of percussion hand tools (eg. Hammers, mallets etc);

•	 The	activity	employs	less	than	5	people;	and
•	 The	activity	conducted	within	the	premises	does	not	inherently	entail	

the generation of combustion, chemical or particulate by products.

Examples of acceptable uses considered by MEPA include tailor, cobbler, 
lace making and computer and electronic repair. Moreover, examples of 
unacceptable uses include carpentry, panel beating, mechanic, mechanical 
plant servicing, spray painting and bakery.

Proposals to convert from existing Class 12 (Use Classes Order, 1994) general 
industry to Class 11 (Use Classes Order, 1994) business and light industry within 
designated Residential Areas shall only be considered acceptable by MEPA if all 
the conditions listed above are adhered to, and provided that it can be proven that 
the Class 12 Use (general industry) operation is a permitted one and the Class 
11 Use (business and light industry) operation is actually more neighbourhood 
compatible than the Class 12 Use operation it intends to replace.

x. Taxi Business or for the hire of motor vehicles as per para. 6.15 of DC 2005.

Land-uses falling outside those mentioned above will not be considered favourably 
within the designated RAs, unless there are overriding reasons to locate such uses 
within these areas.

The acceptable land-uses (new uses, extensions to existing uses and change of 
uses) within all frontages located within the RPAs are:
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i. A mix of Class 1 (Use Classes Order, 1994) terrace houses, maisonettes 
and flats on sites zoned in the relative Area Policy Maps for these 
specific forms of residential development. This development is to be 
in accordance with the relevant conditions as detailed in the DC2005, 
Part 3, unless otherwise stated by a policy in this Local Plan.

ii. A mix of Class 1 (Use Classes Order, 1994) detached and semi-detached 
dwellings on sites zoned in the relative Area Policy Maps for these 
specific forms of residential development. This development is to be in 
accordance with the relevant conditions as detailed in the DC 2005, 
Part 3, unless otherwise stated by a policy in this Local Plan.

iii.. Class 5 (Use Classes Order, 1994) offices provided that all the provisions 
in point vi above with regard to Residential Areas are adhered to.”

Fil-lista ta’ land uses permessi taħt din il-policy imkien ma jissemma li użu għal 
każin tal-banda jew estensjoni tiegħu huma aċċettabbli. Fil-fatt, jekk wieħed jara 
d-dispożizzjonijiet tal-Avviż Legali li kien japplika fiż-żmien li l-applikazzjoni ġiet 
ipproċessata u deċiża30 isib li użu għal każin tal-banda huwa espressament eskluż 
mill-użu permissibbli taħt dan l-Avviż Legali.31

Il-policy għall-Local Centre32 ukoll tagħti lista ta’ użu ta’ art li huwa aċċettabli taħt 
din il-policy u l-użu bħala każin tal-banda huwa inkluż. Għalhekk il-bidla fiż-zoning 
kienet kruċjali għaliex kienet tfisser li taħt il-policy għal-Local Centres l-użu kien 
aċċettabli però taħt dik għaż-żoni residenzjali ma kinitx.

Il-fatt li ma ssemma xejn minn dan kollu wassal sabiex il-Kummissjoni ma kellhiex 
l-istampa sħiħa dwar l-iżvilupp li seta’ isir taħt il-policies applikabbli għas-sit. 

L-importanza ta’ dan in-nuqqas tiżdied meta wieħed jara li fil-policy hemm 
klawżola li tgħid: 

30 A.L. 53 tal-1994 ATT DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP (KAP. 504) Ordni tal-1994 
dwar il-Klassijiet ta’ Użu fl-Ippjanar tal-Iżvilupp.

31 Din l-esklużjoni tinsab ukoll fil-verżjoni aġġornata u li tapplika illum (A.L. 74 tal-2014).
32 Policy SMCM 02 tal-Pjan Lokali tan-Nofsinhar.
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“Land-uses falling outside those mentioned above will not be considered 
favourably within the designated RAs, unless there are overriding reasons 
to locate such uses within these areas.”

Li kieku r-rapport kien korrett fl-identifikazzjoni taż-żona seta’ jiġri li l-Kummissjoni, 
meta evalwat il-każ, xorta kienet tapprova l-applikazzjoni minħabba overriding reason 
u timponi kundizzjonijiet stretti ta’ użu tas-sit biex tipproteġi d-drittijiet tar-residenti. 
Dan huwa każ klassiku ta’ kif kunflitti ta’ użu setgħu jiġu solvuti b’mod li kulħadd joħroġ 
kuntent. Minħabba żball ta’ identifikazzjoni korretta ta’ zoning intilfet din l-opportunità. 

Konklużjonijiet
L-ilment imressaq dwar it-twaħħil tal-avviżi fuq is-sit m’huwiex sostnut għaliex il-
MEPA ipproduċiet provi li l-avviż twaħħal fl-isqaq in kwistjoni wkoll. Minbarra dan, il-
fatt li ntbagħtet ittra anonima ta’ oġġezzjoni jikkostitwixxi indikazzjoni ċara li persuna 
jew persuni li kienu ser jiġu milquta mill-iżvilupp propost kellhom l-opportunità li 
jressqu l-oġġezzjonijiet skont il-Liġi tal-Ippjanar u dawn l-oġġezzjonijiet ġew inklużi 
fir-rapport li ħejja d-Direttorat għad-deċiżjoni mill-Kummissjoni.

L-ilment dwar użu kummerċjali tal-bitħa huwa sostnut. Il-Kummissjoni ma kellhiex 
stampa korretta u ċara tal-policies li kienu jikkontrollaw żvilupp fuq is-sit, għaliex 
minflok li ġew applikati l-policies li jikkontrollaw żvilupp f’żoni residenzjali b’mod 
żbaljat issemma biss li s-sit kien jinsab ġewwa Local Centre.

Dan huwa żball evidenti u l-każ jikkwalifika sabiex jiġu applikati d-dispożizzjonijiet 
tal-Artiklu 77 tal-Att dwar l-Ippjanar.

Il-permess, inkluż dak tal-Minor Amendment għandhom jiġu irtirati u l-applikazzjoni 
tiġi evalwata u deċiża bl-applikazzjoni tal-policies korretti.

Rimarki
Jirriżulta li għalkemm il-MEPA reġgħet ikkunsidrat il-merti tal-każ sabiex jiġi 
deċiż jekk kienx hemm ġustifikazzjoni għall-irtirar tal-permess, il-Bord iddeċieda 
li ma kienx hemm ġustifikazzjoni għal dan u ikkonfermat il-ħruġ tal-permess. Il-
complainants ippreżentaw appell li għadu qiegħed jinstema.

[*is-siltiet kollha ikkwotati ġew tradotti għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.]
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EP 0026

Assessjar inġust tal-kwalifiċi 
u esperjenza waqt proċess ta’ 
għażla

L-ilment
Ilment kontra l-MEPA dwar allegat assessjar inġust tal-kwalifiki u l-esperjenza 
tagħha waqt proċess ta’ għażla għall-pożizzjoni ta’ Amministratur fl-Uffiċċju tar-
Riżorsi Umani.

X’jirriżulta mill-fatti
Il-complainant iddikjarat kif ġej:

“I am writing this letter in order to bring to your kind attention an injustice 
which I feel that I am suffering at my place of work.

A call for applications for the post of Human Resources Office Administrator 
at the Malta Environment & Planning Authority (MEPA) … was issued …. 
The requisites for the post were as per the attached.

I submitted my application for the said post …. My qualifications at the time 
were as follows: a “Sociology – Gender Equality” Diploma …; a Human 
Resources Management certificate …, 6 O Levels, 1 A Level and a total of 30 
years’ experience working in different Government departments (more than 
5 years experience in an administrative support function, 9 years at MEPA, 
the rest at different Government departments, including at the OPM in the 
Employee Relations Department).
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I was called for an interview … and by that time I had successfully completed 
another course entitled “HR Practices & Employment Law: Recruitment to 
Termination” (MQF/EQF Level 5.4) awarded by Business Leaders Academy. I 
presented the original certificate in relation to this qualification to the panel 
of interviewers. Further to this interview, I was presented with the below 
criteria and marks achieved and was placed last amongst all candidates.

I strongly feel that these marks and criteria are not a fair reflection of my 
qualifications and experience and that an injustice been carried out in my 
regard. In so far as qualifications are concerned, I can safely state that I was one 
of the few candidates who had any certificates relating to HR whilst in so far as 
experience is concerned, as alluded to above, I do have years of experience in 
various Government Departments and have always shown an aptitude to work 
in the HR department. Indeed, many a time I expressed an interest and applied 
to be transferred to an HR department in the Authority but with no success, since 
other employees were always given preference to me. This, despite the fact that 
my qualifications have been recognised by the Authority, and in fact I have been 
receiving a qualification allowance for my diploma since I joined the Authority. 
In this way, I was never given the opportunity to demonstrate my abilities in an 
HR Department despite the fact that I have all the qualifications for doing so. I 
would also like to point out that the call did not make reference to the absolute 
requisite of having experience in an HR Department but merely to “2 to 5 years’ 
experience in an administrative support function”. Lastly, I would like to bring 
to your attention the fact that out of the 10 years that I have been employed by 
MEPA, I have always, in the last 7 years, received outstanding performance in 
my yearly appraisals for my duties as personal assistant/Administrator.

I would be grateful if you could look into the matter so that the injustice that 
has been carried out in my regard will be rectified at the earliest.”

Infetħet investigazzjoni skont Sezzjoni 13(1) tal-Att dwar l-Ombudsman (Kap. 385).

Il-MEPA ġiet mitluba tissottometti l-pożizzjoni tagħha dwar il-kwistjoni33 u fit-
tweġiba34 tagħha stqarret li:

33 Email datata 25 ta’ Mejju 2015.
34 Email datata 8 ta’ Lulju 2015.
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“… contrary to the complaint raised by … the Call for Applications for the 
post of Human Resources Office Administrator stipulated the following:

Experience: 2 to 5 years experience in an administrative support function, 
preferably in a Human Resources function is essential.”

Sussegwentement il-complainant informat35 lil dan l-Uffiċċju li kienet applikat għal 
trasferiment.

Il-MEPA kienet mitluba tissottometti iktar kjarifiki.

Wara talba36 għal iktar kjarifiki l-MEPA elaborat li:

“In response to your queries I wish to inform you that:

1. Your assumption that all criteria, except for qualifications were 
assessed subjectively is correct. This is always the case in interviews 
for employment or promotions and applicants are mainly assessed on 
their responses during such interviews.

 In their report to me of the Selection Process, the Selection Panel … 
had remarked that “the candidate provided very vague responses to the 
questions posed at times conflicting within the same reply. Although 
she stated more than once that she has always studied and wants to 
work in HR, she lacks the skills which make her eligible”.

2. Although the maximum mark for a Diploma was ten (10) points … 
[complainant] was awarded seven (7) points based on her diploma 
in Sociology and Gender Equality. In my opinion the mark allotted 
… is fair and reasonable considering that the Call of Applications 
had indicated that a “Diploma in Human Resources Management” 
was desirable.

35 Email datata 3 ta’ Settembru 2015.
36 Email datata 20 ta’ Jannar 2016.
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 I wish to inform you that only one candidate, out of the seven (7) 
candidates who were interviewed, were awarded full marks for the 
“qualifications” criteria.

3. As already informed …, in the Call of Applications the term 
“experience” was qualified as being “2 to 5 years’ experience in an 
administrative support function, preferably in a Human Resources 
function is essential”.

4. I am informed that … [complainant] was never assigned to the Human 
Resources function within MEPA and thus this explains the reason why 
she was awarded zero points for “related Administrative experience”. 
On the other hand she was awarded the maximum number of points 
(ten (10)) for “other relevant experience”.” 37

Saret talba oħra38 lill-MEPA sabiex tipprovdi l-marki mogħtija fir-rigward tal-
kwalifiki ta’ kull kandidat.

Il-PA wieġbet39 u provdiet l-informazzjoni mitluba.

Osservazzjonijiet
Complainant qiegħda tilmenta li l-marki mogħtija lilha waqt dan il-proċess tal-
għażla ma kienux jirriflettu l-kwalifiki u l-esperjenza li kellha u bħala riżultat 
sofriet inġustizzja.

Min-naħa tagħha l-Awtorità tal-Ippjanar issostni li l-proċess tal-għażla sar b’mod 
ġust u li l-marki mogħtija lill-complainant fil-kriterji tal-għażla jirrispettaw bis-sħiħ 
dan il-proċess.

L-ilment huwa bbażat fuq żewġ punti prinċipali, li huma l-kwalifiki li għandha 
l-complainant u l-esperjenza li hi kienet kisbet fis-settur tar-Riżorsi Umani.

37  Ittra datata 9 ta’ Frar 2016.
38  Email datata 24 ta’ Frar 2016.
39  Ittra datata 15 ta’ Ġunju 2016.
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i) Kwalifiki tal-complainant
Il-kwalifiki tal-complainant sad-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet 
kienu s-segwenti:

1. Diploma – ‘Sociology – Gender Equality’;
2. Human Resources Management Certificate; u
3. 6 O Levels u 1 A Level.

Wara d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet il-complainant kisbet 
kwalifika oħra. Din kienet ċertifikat fil-‘HR Practice and Employment Law – 
Recruitment to Termination’ mill-Business Leaders Academy. Sa meta saret 
l-intervista kienet spiċċat dan il-course u l-complainant ippreżentat iċ-ċertifikat 
lill-Bord.

Qabel ma beda l-proċess ta’ selezzjoni, il-Bord tal-Għażla kien stabbilixxa li l-marki 
għall-kriterju ‘Kwalifiki’, li ġeneralment huwa wieħed ta’ natura oġġettiva u għalhekk 
jista’ jiġi rivedut minn dan l-Uffiċċju, għandhom jiġu limitati għal dawk il-kwalifiki 
li kienu iktar minn dawk rikjesti sabiex wieħed japplika għall-pożizzjoni. Il-marki li 
kienu ser jingħataw kienu s-segwenti:

•	 Degree – 15%
•	 Diploma – 10%
•	 Advanced certificate – 2% għal kull ċertifikat ta’ A level (massimu ta’ 10%)
•	 Intermediates – 1.5% għal kull ċertifikat (massimu ta’ 6%)
•	 O Level – 1% għal kull ċertifikat (massimu ta’ 5%)

Il-complainant ingħatat 7 marki minn massimu ta’ 20 marka.

Fis-sejħa għall-applikazzjonijiet il-kwalifiki essenzjali biex persuna tkun eliġibbli 
kienu:

•	 Ċertifikat f’livell avvanzat fi tliet (3) suġġetti, li preferibbilment jinkludu 
computer sciences u social science.

•	 Dimostrazzjoni ta’ korsijiet kompluti fl-amministrazzjoni, Management tar-
Riżorsi Umani u/jew taħriġ u żvilupp.

•	 Diploma fil-Management tar-Riżorsi Umani kienet mitluba iżda ma ġietx 
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indikata bħala rekwiżit essenzjali. Is-sejħa madankollu pprovdiet li “Certain 
qualifications requirements will be waived where candidates have equivalent 
total experience and a proven track record in the area”.

Fl-ilment tagħha l-complainant informat lil dan l-Uffiċċju li fiż-żmien li 
issottomettiet l-applikazzjoni tagħha, hi kellha Diploma mill-Università ta’ Malta 
(Sociology – Gender Equality), ċertifikat fil-Management tar-Riżorsi Umani, sitt 
(6) O Levels u A Level wieħed (1). Għalhekk il-complainant ma kellhiex it-tliet (3) 
A Levels rikjesti iżda l-Bord kien sab li xorta waħda kienet eliġibbli skont is-sejħa 
għall-applikazzjonijiet fejn ġie iddikjarat li ser jitneħħew ċerti rekwiżiti “… where 
candidates have equivalent total experience and a proven track record in the area.”

Il-kwalifika tal-complainant fil-Management tar-Riżorsi Umani kienet rekwiżit 
essenzjali u għalhekk ma setgħet tingħata l-ebda marka mill-Bord. Lanqas ma 
setgħu jingħataw marki għaċ-ċertifikat mill-Business Leader Academy intitolat ‘HR 
Practices and Employment law – Recruitment to Termination’ għaliex dan il-course 
kien tlesta wara d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Però, il-complainant kellha Diploma f’Sociology and Gender Equality mill-
Università ta’ Malta u għalhekk kellha tingħata 10 marki skont kif kien ġie stabbilit 
mill-Bord tal-Għażla sabiex jiġu assessjati l-kandidati. Peress li dan l-Uffiċċju 
innota li l-complainant kienet ġiet mogħtija 7 marki fil-kriterju ‘Kwalifiki’ intalbet 
spjegazzjoni mill-MEPA u din infurmat lil dan l-Uffiċċju li:

“Although the maximum mark for a Diploma was ten (10) points … 
[complainant] was awarded seven (7) points based on her diploma in 
Sociology and Gender Equality. In my opinion the mark allotted … is fair 
and reasonable considering that the Call of Applications had indicated that 
a “Diploma in Human Resources Management” was desirable.”40

Però wara iktar investigazzjonijiet irriżulta li kontra għal dak li kien ġie sottomess 
mill-Awtorità, il-complainant ma kinitx ingħatat marki għad-Diploma in Sociology 
and Gender Equality, iżda t-total ta’ 7 marki li ngħataw lill-complainant kienu 
jikkonsistu minn 5 marki għall-O Levels u 1.5 marki għal Intermediate u li l-marka 
finali ta’ 6.5 ġiet aġġustata għal 7 marki.

40  Ittra datata 9 ta’ Frar 2016.
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Fl-istess ittra ċ-Chairman tal-MEPA informa lil dan l-Uffiċċju li “… all criteria, 
except for qualifications were assessed subjectively …”. Konsegwentement il-marki 
mogħtija mill-Bord għall-kriterju ‘Kwalifiki’ kellhom jiġu mogħtija skont kif kien ġie 
stabbilit mill-Bord tal-Għażla qabel ma beda’ l-proċess ta’ selezzjoni.

Għalhekk il-complainant kellha tiġi mogħtija 10 marki oħra mal-marki li diġà 
kienu ingħatawlha għad-Diploma għaliex l-iskeda ppreparata mill-Bord tal-Għażla 
għall-għoti tal-marki tindika li kellhom jingħataw 10 marki għal kull “Diploma” – 
għalhekk kwalunkwe Diploma, indipendentement minn jekk din kinitx Diploma 
fil-Management tar-Riżorsi Umani, kellha tingħata 10 marki.

Wara li ġew riveduti l-marki mogħtija lil kull kandidat għall-kriterju ‘Kwalifiki’, dan 
l-Uffiċċju innota wkoll li wħud mill-kandidati ġew mogħtija marki li jaqbżu l-massimu 
ta’ dak stipulat fl-iskeda. Wieħed mill-kandidati ngħata marka għaċ-ċertifikat tal-
ECDL u 5 marki għall-O Levels. Fl-opinjoni ta’ dan l-Uffiċċju, iċ-ċertifikat tal-ECDL 
ma kellux ikun ikkunsidrat għall-għoti ta’ marki fil-każ ta’ dan l-applikant partikolari 
peress li l-ECDL ġeneralment huwa ekwivalenti għal O Level u dan il-kandidat kien 
diġà ngħata l-massimu tal-marki li seta’ jingħata għall-O Levels (jiġifieri 5 marki). 
Barra minn hekk, il-kandidati kollha li kellhom Typing bħala kwalifika ngħataw 1.5 
marki u b’hekk għamlu l-eżami tat-Typing ekwivalenti għal kwalifika Intermediate. 
Aktar minn hekk, kandidat ieħor ingħata marka għal ‘ċertifikat’ meta din il-kwalifika 
ma kinitx imsemmija fl-iskeda oriġinali stabbilita mill-Bord meta stabbilixxa l-iskeda 
tal-marki li kellhom jingħataw għall-kwalifiki matul il-proċess tal-għażla.

ii) Esperjenza
Il-Bord tal-Għażla kienet allokat 25% tal-marki għal dan il-kriterju li kien 
jinqasam kif ġej:

•	 Esperjenza amministrattiva relatata – 15-il marka, fejn il-complainant ma 
ngħatat l-ebda marka; u

•	 Esperjenza relatata oħra – 10 marki, fejn il-complainant ingħatat il-massimu 
tal-marki.

Il-complainant issostni li hija għandha l-esperjenza meħtieġa għal din il-pożizzjoni 
u ssostni li l-marki mogħtija mill-Bord ma jirriflettux l-esperjenza u l-ħiliet tagħha.
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Hija spjegat li għandha total ta’ 30 sena esperjenza ta’ ħidma f’dipartimenti differenti 
tal-Gvern, inkluż fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn kienet twettaq dmirijiet fid-
Dipartiment tar-Relazzjonijiet tal-Impjegati. Hija enfasizzat li għandha 20 sena 
esperjenza fl-amministrazzjoni, li l-aħħar 8 snin minnhom kienu fil-MEPA, aktar 
minn 5 snin esperjenza fil-qasam amministrattiv u snin ta’ esperjenza fir-Riżorsi 
Umani f’dipartimenti oħra tal-Gvern. Indikat ukoll li hi dejjem uriet interess fil-qasam 
tar-Riżorsi Umani, iżda ma setgħetx turi l-kapaċitajiet tagħha f’dan il-qasam fil-MEPA 
peress li t-talba tagħha biex tiġi trasferita fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani fl-2012 
ma ġietx aċċettata, minkejja l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħha f’dan il-qasam. 
Madanakollu, impjegati oħra ngħataw l-opportunità li juru l-abbiltajiet tagħhom.

Il-complainant kompliet issostni li l-abbiltajiet tagħha kienu ġew rikonoxxuti mill-
istess Awtorità u dan ġie rifless fil-performance appraisal annwali għal grad ta’ PA/
Administrator, li minn ‘very effective’ sar ‘outstanding’.

Skont is-sejħa għall-applikazzjonijiet l-esperjenza meħtieġa kienet “… 2 to 5 years’ 
experience in an administrative support function, preferably in a Human Resources 
function is essential.”

Il-MEPA ssostni li t-terminu ‘esperjenza’ fis-sejħa għall-applikazzjonijiet kien 
kwalifikat b’din il-frażi użata fis-sejħa.

F’dan ir-rigward, dan l-Uffiċċju jikkunsidra li l-kliem u l-punteġġatura użati fis-
sejħa ma jagħmlux sens, u kien ikun aktar ċar jekk tiddaħħal virgola bejn it-terminu 
“function” u l-verb “is”. Dan l-Uffiċċju jemmen li s-sentenza kellha taqra:

‘2 to 5 years’ experience in an administrative support function, preferably in 
a Human Resources function, is essential.’

Konsegwentement, l-esperjenza essenzjali mitluba kienet ta’ bejn sentejn u ħames 
snin f’funzjoni amministrattiva, iżda kandidati b’esperjenza fir-Riżorsi Umani 
mbagħad kienu ser jingħataw preferenza - possibbilment bl-għoti ta’ marki żejda 
fis-sub-kriterju applikabbli.

Il-Bord jidher li ikkunsidra l-esperjenza fil-funzjoni tar-Riżorsi Umani bħala ferm 
aktar importanti mill-esperjenza f’funzjoni amministrattiva. Fil-fatt, il-Bord 
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jidher li ta marka skont is-sub-kriterju “Related Administrative Experience” skont 
l-esperjenza li l-kandidat wera li kellu/ha f’oqsma u funzjonijiet relatati mar-Riżorsi 
Umani. Dan huwa ikkonfermat mill-istqarrija tal-Bord li l-complainant ma ngħatat 
l-ebda marki f’dan is-sub-kriterju, peress li ma kellha l-ebda esperjenza relatata 
mar-Riżorsi Umani. Madankollu, il-Bord irrikonoxxa l-esperjenza li kellha billi taha 
l-marka massima taħt is-sub-kriterju “Other Relevant Experience”.

Indipendentement minn jekk dan l-Uffiċċju jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Bord li 
ma jagħtix lill-complainant xi marki fis-sub-kriterju “Related Administrative 
Experience”, ma jistax ibiddel il-marka mogħtija lil complainant fil-kriterju 
“Experience”, peress li l-kriterju ġie evalwat suġġettivament u kien dipendenti 
fuq it-tweġibiet li l-complainant tat għall-mistoqsijiet magħmula mill-Bord 
waqt l-intervista.

Il-Bord kien ċar ħafna dwar il-prestazzjoni tal-complainant u stqarr li hi “… provided 
very vague responses to the questions posed at times conflicting within the same reply. 
Although she stated more than once that she has always studied and wants to work in 
HR, she lacks the skills which make her eligible.”

Dan l-Uffiċċju lanqas ma jista’ jirrevedi l-marki mogħtija lill-complainant fil-
kriterji “Ability required for the post” u “Suitability” minħabba li dawn ikunu ġew 
evalwati b’mod suġġettiv. Assessjar suġġettiv ma jistax jiġi rivedut jew sostitwit mill-
Ombudsman, jew minn xi awtorità ta’ reviżjoni oħra, peress li din ma kinitx involuta, 
fil-proċess u konsegwentement ma tistax tikkummenta dwar kif il-kandidat wera 
l-abbiltajiet tiegħu/tagħha għall-pożizzjoni waqt l-intervista.

Madanakollu, dan l-Uffiċċju jinnota li kandidat partikolari, dak li ikklassifika fl-
ewwel post, kien ingħata vantaġġ mhux mistħoqq fuq l-applikanti l-oħra peress 
li kien ġie assenjat fis-sezzjoni tar-Riżorsi Umani għal sena u dan naturalment 
tah vantaġġ fil-proċess tal-għażla fuq xi wħud mill-applikanti l-oħra, fosthom il-
complainant, li ma kinitx ingħatat l-possibilità li taħdem fir-Riżorsi Umani minkejja 
t-talba tagħha biex tiġi trasferita f’din is-sezzjoni minħabba l-istudji u l-interess 
tagħha f’dan il-qasam. M’hemm l-ebda dubju li l-kandidat magħżul kellu vantaġġ 
u fil-fatt il-Bord tal-Għażla nnifsu ikkummenta li dan il-kandidat kien impjegat fi 
ħdan ir-Riżorsi Umani għal sena, kien familjari mal-proċedura ta’ din is-sezzjoni 
u kellu għarfien sod ta’ kif jaħdem is-settur. Barra minn hekk, fl-ittra tagħha datata 
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d-9 ta’ Frar 2016 l-Awtorità iddikjarat li “... [complainant] was never assigned to the 
Human Resources function within MEPA and thus this explains the reason why she 
was awarded zero points for “related Administrative experience”.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Qed jiġi konkluż għalhekk li:

•	 l-ilment li l-marki mogħtija mill-Bord tal-Għażla ma kinux riflessjoni ġusta tal-
kwalifiki tal-complainant huwa sostnut;

•	 kontra dak li kien irrapportat mill-Awtorità tal-Ippjanar, il-complainant ma 
ngħatatx marki għall-kwalifiki tagħha, anke jekk hija kienet intitolata għalihom. 
Il-complainant għandha tingħata għaxar punti oħra għad-Diploma in Social 
and Gender Equality; u

•	 l-complainant, li kellha kwalifiki relatati ma’ Management fir-Riżorsi Umani, 
talbet ripetutament li tingħata post fejn il-kwalifiki tagħha setgħu jkunu utli 
għall-Awtorità. Din it-talba qatt ma ġiet milqugħa u persuna oħra kienet tħalliet 
taħdem f’dik is-sezzjoni għal sena sħiħa. Kif jidher mir-riżultat tal-proċess ta’ 
selezzjoni, din l-esperjenza kienet fattur importanti fil-proċess tal-għażla peress 
li dan il-kandidat ġie fl-ewwel post.

Għalhekk din is-sitwazzjoni kienet ta’ preġudizzju għall-compainant peress li ma kinitx 
ingħatat l-istess opportunità biex tikseb esperjenza fis-sezzjoni tar-Riżorsi Umani.

Madankollu, dan l-Uffiċċju m’huwiex f’pożizzjoni li jirrevedi l-marki mogħtija fil-
kriterji li kienu jiddependu fuq valutazzjoni suġġettiva ta’ Bord u konsegwentement 
ma jistax jirrakkomanda li tiġi emendata l-marka mogħtija f’dawn il-kriterji.

Għandu jiġi enfasizzat li għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li l-ebda kandidat 
ma jingħata vantaġġ fuq applikanti oħra fi proċess ta’ għażla minħabba l-esperjenza li hu/
hi setgħu akkwistaw hekk kif hu/hi kienu trasferiti għal taqsima partikolari, speċjalment 
jekk l-Awtorità hija konxja li sejħa għal dik il-pożizzjoni tkun ser tinħareġ fil-futur qarib. 
Dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jwasslu għal dubji u suspetti li l-proċess tal-għażla ma 
kienx qed isir fuq livell ugwali għall-kandidati kollha u għalhekk kien inġust.

Rimarki
L-Awtorità m’aċċettatx ir-rakkomandazzjonijiet magħmula f’dan ir-rapport.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EP 0049

Kunsill Lokali akkużat li ma 
pprovdiex l-informazzjoni 
neċessarja dwar il-livelli ta’ triq

L-ilment
Ilment dwar allegat nuqqas min-naħa tal-Kunsill Lokali sabiex tingħata 
informazzjoni dwar livelli ġodda.

Kronoloġija tal-każ
Fid-19 ta’ Awwissu 2015 ġiet mibgħuta ittra lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-
complainant fejn ingħad hekk:

“Qieghed inressaq dan l-ilment inkonnessjoni ma’ talba li jiena kont ghamilt 
lill-Kunsill Lokali … biex ikun naf jekk il-livelli l-godda li kienu ser 
jinghataw … hux se jkunu kompatibbli ma dawk originali li nghataw mill-
PAPB, peress li ... [it-triq] kienet ser tinqala’ u tigi rrangata u asfaltata mill-
gdid. Biex nikseb din l-informazzjoni ilni aktar minn tlett snin nikkorrispondi 
ma’ diversi entitajiet, li mhux talli ma irrispondewx il-mistoqsija li ghamilt, 
talli minn fuq jippruvaw jghadduk biz-zmien bir-risposti infantili li jghatuk.

... jiena ressaqt dan l-istess ilment lill-Bord ta’ Gvernanza Lokali, fid-
decizjoni tieghu l-Bord esiġa “li meta persuna titlob xi nformazzjoni 
mingħand Kunsill Lokali, l-Kunsill għandu jara li jirrispondi lura bi 
tweġiba li tkun korretta, konċiża, f ’waqtha u li din tintbagħat fl-anqas 
żmien possibbli”.
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... jiena baghat email lis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali … biex 
jghidli x’passi ser jiehu biex l-informazzjoni li tlabt … u t-talba ghar-rapport 
tax-xoghol li sar mill-Perit imqabbad mill-Kunsill Lokali … jinghatawli kif 
esiga l-Bord ta’ Gvernanza Lokali.

Filwaqt li l-email li baghat … baqat ma’ gietx imwiegba, … kont mort 
inkellem lil Local Government Advisor … [li] kien qalli li ser jibghat 
ghas-Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill Lokali … halli jkellmu dwar dan 
il-kaz u jgiblu r-rapport tal-Perit li kienet talbitu l-Monitoring Officer 
tad-Dipartiment….

...[Wara] baghat email lis-segretarja tal-Ministru … biex ikun naf x’azzjoni 
ser jiehu l-Ministru biex dak li esiga il-Bord tal-Gvernanza Lokali jkun 
attwat. Ir-risposta ghal din l-email kienet referenza ghal email li l-Kunsill 
Lokali … kien baghat lill-Monitoring Unit tad-Dipartiment …. Din l-email 
ma’ tirrispondiex il-mistoqsija li ghamilt jiena …, apparti l-fatt li meta 
l-Bord ta’ Governanza Lokali ha d-decizzjoni tieghu kellu rekonoxxenza ta’ 
din l-email u ma qalx li din email tirrispondi l-mistoqsija li ghamilt jiena.

... [Il-Local Government Advisor] baghtli email, u qalli li “Minkejja diversi 
tentattivi l-Kunsill Lokali ma pprovdiex l-informazzjoni mitluba 
għaldaqstant jekk inti thoss li ghandek tipprocedi tista taghmel dan billi 
tipprocedi b’mod legali kontra l-Kunsill Lokali”.

… ergajt baghat zewg emails ohra lis-segretarja tal-Ministru … li l-ebda 
wahda minnhom ma’ giet imwiegba.

F’dawn l-emails jiena ergajt staqsejt:

X’azzjoni ser jiehu l-Ministru … biex dak li esiga l-Bord ta’ Gvernanza 
Lokali jigi attwat.

Dwar il-fatt li setghu gew iffrankati … [il-flus] kieku ma sarx il-culvert … 
[fit-triq], ghaliex ma kienx hemm bzonnu.
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Jekk hux accettabbli ghall-Ministru …, li biex resident jikseb xi nformazzjoni 
li jkun talab minghand il-Kunsill Lokali …, jrid jiehu passi legali kontrih?

Ghalhekk qieghed inressaq dan l-ilment ghall-attenzjoni tieghek biex 
tinvestiga dan il-kaz, u ghaliex minkejja d-diversi korrispondenzi mal-
Kunsill Lokali …, mad-Dipartiment Ghall-Gvern Lokali, mal-Monitoring 
Unit tad-Dipartiment, mal-Local Government Advisor mal-Ministeru 
ghall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali u d-decizjoni tal-Bord ta’ Gvernanza 
Lokali, jiena xorta bqajt ma’ nghatajtx risposta ghal mistoqsija daqshekk 
semplici, li t-twegiba ghaliha trid tkun iva jekk il-livelli huma l-istess, u le 
jekk il-livelli huma godda. Fuq kollox dawn il-livelli suppost kienu ghand 
il-Kunsill Lokali … qabel beda x-xoghol tal-bini mill-gdid tat-Triq …, u 
suppost kellhom ikunu approvati mill-MEPA.

Mal-ittra ġew annessi kopji ta’ korrispondenza imsemmija fl-istess ittra. Il-Kunsill 
Lokali ġie mitlub sabiex jagħti l-pożizzjoni tiegħu dwar il-każ.41

Saret ispezzjoni fuq il-post fis-27 ta’ Awwissu 2015 flimkien mas-Sindku u 
uffiċjali oħra tal-Kunsill Lokali inkluż il-Perit tal-Kunsill fiż-żmien li sar il-
proġett in kwistjoni.

Il-Kunsill Lokali bagħat rapport tal-istess Perit dwar il-livelli tat-triq42.

Saret laqgħa mal-complainant u wara dan, il-complainant bagħat43 serje ta’ ritratti 
li juru s-sitwazzjoni dwar rampi mit-triq għal diversi postijiet.

Minħabba li f’ittra tal-Kunsill Lokali, li kopja tagħha ntbagħtet mal-ilment, issemma 
li ttieħdu livelli u sar rapport minn ‘persuna teknika’, il-Kunsill Lokali ġie mitlub 
jibgħat kopja tal-istess rapport u livelli.44

Il-Kunsill Lokali wieġeb billi qal li kull ma nstab kienet e-mail mill-Perit lir-
rappreżentant tal-kuntrattur li kien ser jaħdem ix-xogħol.

41 E-mail datata 24 ta’ Awwissu 2015.
42 E-mail datata 23 ta’ Settembru 2015.
43 E-mail datata 4 ta’ Ottubru 2015.
44 E-mail datata 30 ta’ Settembru 2015.
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Il-complainant ġie mitlub45 jikkonferma jekk, fid-dawl tal-informazzjoni miġbura, 
xtaqx li l-investigazzjoni titkompla.

Huwa wieġeb46 li xtaq li l-ilment kontra l-Kunsill Lokali jibqa’ jiġi investigat.

Il-Kunsill Lokali bagħat jinforma li wara li kien sar kuntatt mas-Sindku preċedenti, 
ġie iċċarat li l-uniku rapport tekniku kien dak tal-Perit u dak li kien sar qabel kien 
ġbir ta’ livelli b’apparat apposta minn persuna teknika, liema livelli mbagħad ġew 
ikkonvertiti fi sketches tal-qlib tat-triq mill-Perit qabel u wara li sar ix-xogħol.

Fatti tal-każ
L-ilment imressaq mill-complainant huwa indirizzat mhux dwar ix-xogħol innifsu 
iżda dwar l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kunsill Lokali li jagħti l-informazzjoni 
mitluba fuq dan il-proġett, u speċifikament jekk il-livelli proposti kienux kompatibbli 
ma’ dawk li kienet tat il-PAPB oriġinarjament.

Dan joħroġ ċar mit-talba li għamel il-complainant meta ressaq l-ilment tiegħu 
f’dan l-Uffiċċju, kif ukoll mir-risposta li ta l-istess complainant47 meta ntalab 
jikkonferma kienx għad irid li l-investigazzjoni titkompla wara li dan l-Uffiċċju 
ottjena l-informazzjoni mitluba.

Mill-korrispondenza mibgħuta mal-ilment, jirriżulta li s-Sindku ta’ dak iż-żmien 
kien kiteb lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn, fost affarijiet oħra, huwa iddikjara 
li “Għalkemm fl-ebda ħin ma injorajna t-talba ... [tal-complainant] dwar il-livelli li 
għandu huwa, ma stajniex ninjoraw il-fatt tal-bini li hemm illum tat-triq kollha .... 
Kif jidher anke b’mod tekniku, ma stajna qatt nimxu mal-livelli tal-proprjeta’ ... [tal-
complainant], mhux għax ridna jew le, iżda għaliex iċ-ċirkustanzi tat-triq preżenti 
hekk jitolbu.”

Minbarra dan hemm e-mail mill-Kunsill Lokali lill-istess Dipartiment fejn ġie 
spjegat li;

45 E-mail datata 5 ta’ Ottubru 2015.
46 E-mail datata 7 ta’ Ottubru 2015.
47 E-mail datata 8 ta’ Ottubru 2015.
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“ ... road was resurfaced as part of the roads pilot project that was launched 
by Local Government Department. ... At that time the road resembled a large 
swimming pool. All storm run off water, used to accumulate in the midst 
of the road in a one large pothole. In fact, somebody with good intentions 
drilled holes all over a drainage manhole for this water to seep from the very 
large pothole into the drainage system – which was illegal. For the storm 
water to get drained in a manner not to mix with the drainage water, there 
was no other option except for the construction of a culvert to redirect it .... 
As such, the road levels had to be altered in a manner to accommodate the 
earlier constructed houses. As you know, one cannot ignore house storm 
water run offs (katusi tal-btiehi) for otherwise the water would have been 
trapped under the surface of the road itself.”

Hemm ukoll e-mail oħra mill-Kunsill Lokali lill-istess Dipartiment fejn intqal 
li “Dwar jekk il-livelli tat-triq humiex kompatibbli ma’ dawk tal-PAPB, ghadna 
ma nistghux nikkonfermaw, ghaliex dawn ghadhom m’humiex f ’idejna, peress 
li issa ilhom ftit mhux hazin li l-PAPB m’ghadhomx joperaw u m’ghandna l-ebda 
assikurazzjoni li l-livelli li ghandhom il-MEPA huma l-istess.”

Li joħroġ minn dan kollu huwa l-fatt li illum il-livelli tat-triq żgur li nbidlu minn dawk 
li kien hemm qabel ma sar il-proġett in kwistjoni. M’huwiex il-każ li wieħed jidħol 
fil-kwistjoni jekk kienx ġustifikat jew le li jsir dan, għaliex l-ilment jindirizza aspett 
ieħor, jiġifieri n-nuqqas ta’ risposta għall-mistoqsija li għamel il-complainant. 

Però sabiex ir-risposta tkun tista’ tingħata, ikun meħtieġ li jiġi verifikat jekk il-livelli 
oriġinali jew dawk ġodda kienux dawk li kienet tat il-PAPB. Dan ifisser li jkollu 
jiġi rintraċċjat l-Alignment File li kien infetaħ sabiex l-applikanti li kienu jitolbu 
l-permess tal-bini f’dak iż-żmien jingħatalhom il-livell tal-qatran tagħhom, li jkun 
marbut mal-livell tal-bankina u tat-triq.

Jirriżulta li s’issa dan l-eżerċizzju għadu ma sarx.

Wieħed ma jistax jeskludi però il-possibbiltà kif semma l-Kunsill Lokali li dan il-file 
ma jinstabx, meħud in kunsiderazzjoni ż-żmien li għadda u l-fatt li llum, ix-xogħol 
li kienet tagħmel il-PAPB qiegħed isir mill-MEPA.
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Konklużjonijiet
L-ilment imressaq huwa sostnut għaliex s’issa l-complainant ma ngħatax tweġiba 
diretta u korretta għall-mistoqsija tiegħu.

Ir-risposta trid toħroġ minn paragun bejn il-livell uffiċjali mogħti skont l-Alignment 
File ta’ dak iż-żmien u dawk li kien hemm qabel u li hemm issa li sar il-proġett. 
Għalhekk trid issir riċerka mill-Kunsill Lokali sabiex dan il-file jinstab.

Qiegħed jiġi rakkomandat li sabiex titħaffef ir-riċerka, il-complainant għandu 
jipprovdi d-dettalji tal-permess tiegħu jekk dan inħareġ fi żmien il-PAPB.

Rimarki
Wara li nħareġ ir-rapport, il-Kunsill Lokali aċċetta r-rakkomandazzjonijiet u 
iddikjara li ser jimpenja ruħu biex jottjeni l-file relattiv.
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EO 0037

Il-Kunċett ta’ shared space 
– inizjattiva bejn il-Bicycle 
Advocacy Group u l-Kunsilli 
Lokali

L-ilment
Dan il-każ m’huwiex wieħed mill-każijiet normali investigati minn dan l-Uffiċċju, 
minħabba li ma jittrattax l-investigazzjoni dwar ilment imressaq minn ċittadin 
aggravat, iżda huwa r-riżultat ta’ eżerċizzju ta’ kollaborazzjoni bejn dan l-Uffiċċju 
u numru ta’ Kunsilli Lokali, bħala parti minn inizjattiva aktar wiesgħa li tikkoopera 
mas-soċjetà ċivili dwar kwistjonijiet li jittrattaw it-titjib tal-kwalità tal-ħajja permezz 
ta’ amministrazzjoni pubblika aħjar.

Kronoloġija tal-każ
Matul diskussjonijiet mal-Bicycling Advocacy Group (BAG), NGO li jippromwovi 
ċ-ċikliżmu bħala mezz ta’ trasport li jirrispetta l-ambjent, tqajmet il-kwistjoni tal-
implimentazzjoni tal-kunċett ta’ ‘shared space’ fiċ-ċentri urbani storiċi.

Dan il-kunċett jippermetti li wieħed jaqsam dawn l-ispazji bejn il-pubbliku u 
t-traffiku mhux billi tifred dawn tal-aħħar minn ta’ qabel, iżda billi jitneħħew ċertu 
strutturi mit-triq bħal barikati, marki tat-toroq u kerbs li jippermettu li dan l-ispazju 
jinqasam bejn it-tnejn.

Dan il-kunċett ġie introdott fl-Olanda iktar minn tletin sena ilu, minn Hans 
Monderman, inġinier tat-traffiku, wara esperiment ta’ suċċess f’ċentru urban lokali 
fejn, f’tentattiv biex tinstab soluzzjoni biex titrażżan il-veloċità tat-traffiku, neħħa 
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l-miżuri kollha eżistenti bħal chicanes, marki tat-toroq u kerbs minflok żiedhom. Ir-
riżultat kien tnaqqis ta’ 50% fil-veloċità tat-traffiku kontra r-rata ta’ 10-20% milħuqa 
mill-miżuri li jikkontrollaw it-traffiku.

Dan il-kunċett evolva minn riċerka dwar l-aspetti tal-imġiba tas-sewwieqa meta 
jgħaddu minn spazji komuni. Din ir-riċerka wriet li f’sitwazzjonijiet bħal dawn is-
sewwieqa għandhom tendenza li jsiru parti integrali mill-kuntest soċjali u kulturali.

Ġiet proposta l-idea li l-Kunsilli Lokali setgħu potenzjalment jesploraw mezzi 
sabiex iwettqu r-riċerka meħtieġa sabiex jistabbilixxu jekk din l-iskema tistax tiġi 
implimentata fil-qalba urbana storika tagħhom.

Saru diskussjonijiet preliminari mal-MEUSAC li għenu sabiex jiġu identifikati dawk 
il-programmi iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea (UE) li għalihom il-Kunsilli Lokali 
jistgħu jikkwalifikaw. Wieħed minn dawn il-programmi kien URBACT, li jgħaqqad 
il-Gvernijiet Lokali mal-Istati Membri tal-UE fit-twettiq ta’ studji relatati ma’ 
problemi urbani speċifiċi.

Saru wkoll diskussjonijiet ma’ Transport Malta fuq proġetti li diġà użaw dan il-
kunċett fir-regolazzjoni tat-traffiku f’xi żoni urbani storiċi. Skema bħal din ġiet 
implimentata per eżempju fil-Belt Valletta u r-riżultat ta’ din l-implimentazzjoni 
kien wieħed pożittiv u ta’ suċċess.

Sar ukoll kuntatt mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u kien hemm rispons 
tajjeb. Saru laqgħat ma’ rappreżentanti minn Kunsilli Lokali individwali, iżda 
nħass li riżultat aħjar seta’ jinkiseb billi tkun involuta l-Assoċjazzjoni aktar milli 
l-lokalitajiet individwali.

Finalment ir-Reġjun Xlokk ħa f’idejh l-implimentazzjoni ta’ din il-proposta peress 
li kien diġà involut fi proġetti oħra ta’ natura simili iffinanzjati mill-UE. Saru wkoll 
aktar diskussjonijiet mal-MEUSAC, fejn tqajmet il-kwistjoni dwar ostaklu potenzjali 
għall-kwalifikazzjoni minħabba l-istatus reġjonali tal-parteċipanti. Madankollu 
l-kwistjoni ġiet solvuta b’suċċess.
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Inħolqot kwistjoni oħra minħabba l-fatt li dan ir-reġjun kien diġà involut b’mod 
attiv fi proġett ieħor imsemmi SUMP, relatat mal-mobbiltà urbana. Dan il-
proġett partikolari kien qiegħed jevolvi madwar l-iżvilupp mill-ġdid tal-pjazza 
ta’ Raħal Ġdid.

Kien għalhekk deċiż li ladarba l-programm kien diġà beda’, il-proposta l-ġdida 
tiġi amalgamata mal-programm SUMP. Sussegwentement matul żjara li saret 
mill-koordinatur tal-programm ingħataw aktar dettalji u ġie stabbilit kif ser jiġi 
implimentat il-programm.

F’dan l-istadju, peress li l-proġett issa kien ser jiġi eżegwit, ma kienx possibbli li jkun 
hemm aktar involviment attiv minn dan l-Uffiċċju.

Dan il-każ enfasizza l-potenzjal ta’ dan l-Uffiċċju biex jagħti s-setgħa lis-soċjetà 
ċivili billi jkun ta’ għajnuna sabiex isir titjieb lill-kwalità tal-ambjent urban tagħna. 
Wieħed jispera li Kunsilli Lokali u e-NGOs oħra jkunu mħeġġa jagħmlu l-istess.
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Rapport fil-Qosor dwar Każ Nru EP 0053

L-Enemalta tonqos milli tneħħi 
arblu tad-dawl minn quddiem 
faċċata ta’ residenza

L-ilment
Ilment imressaq kontra l-Enemalta dwar nuqqas ta’ azzjoni sabiex jitneħħa arblu 
temporanju minn quddiem faċċata ta’ bini.

Il-fatti
Fl-ittra tiegħu l-complainant sostna li:

Minn dejjem kien hemm 2 brackets mwaħħlin mal-faċċata tas-sidien .... 
[tal-bini ta’ ma’ ġenbu].

Jidher li kienet saret talba lill-Enemalta minn dawn is-sidien biex jitneħħew dawn 
il-brackets u l-wires tal-elettriku u minflok dawn jitqiegħdu fuq arblu temporanju 
li ġie mwaħħal fuq in-naħa l-oħra ta’ din il-faċċata. Dan sar sabiex is-sidien ikunu 
jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet meħtieġa fuq il-faċċata.

Għalkemm ix-xogħlijiet fuq din il-faċċata tlestew xi żmien ilu, l-Enemalta ma 
reġgħetx qiegħdet is-servizz kif kien qabel, imma minflok ħalliet l-arblu mwaħħal.

Il-complainant ressaq ilment formali lill-Enemalta plc fejn informahom li kienu 
qegħdin iżommu lill-Enemalta plc responsabbli għall-ħsarat strutturali li setgħet 
iġġarrbet il-proprjetà tagħhom. Dan għaliex fuq il-faċċata hemm bracket oħra u 
l-wires kollha tal-elettriku jinsabu sospiżi għal mal-arblu in kwistjoni u qed isir 
ġbid fuq il-faċċata. Ma kienx jidher li kien hemm problemi meta dawn il-wires tal-
elettriku kienu qed jintrefgħu minn żewġ brackets.
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Infetħet investigazzjoni skont il-Paragrafu 13(1) tal-Att dwar l-Ombudsman mill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar.

Ir-Reazzjoni tal-Enemalta
L-Enemalta kienet mitluba li tagħti l-pożizzjoni tagħha dwar din il-kwistjoni48.

Fit-tweġiba tagħha49 l-Enemalta iddikjarat li:

“Qed issir referenza għall-ilment imsemmi hawn fuq u għall-
allegazzjonijiet li saru.

L-arblu in kwistjoni ttella’ sabiex iżomm il-wires tal-Enemalta li kellhom 
jitressqu wara li saret applikazzjoni sabiex dawn il-wires jinbidlilhom il-
post ... Din id-devjazzjoni kienet meħtieġa minħabba li l-klijent kien ser 
jiksi l-faċċata bil-qoxra tal-franka u kien ser jibni kamra ġdida. Wara li saru 
dawn ix-xogħlijiet, il-klijent irrifjuta li jerġgħu jitwaħħlu ż-żewġ brackets 
li tneħħew u l-wires ... li konsegwentement kien iwassal sabiex jitneħħa 
l-arblu in kwistjoni kif mitlub mill-ġar (il-complainant).

L-Enemalta sostniet li jekk dawn iż-żewġ brackets fil-fatt jerġgħu jitwaħħlu 
ma’ dan il-bini, jagħmlu ħsara lill-qoxra tal-franka. Barra minn hekk, il-
permess tal-MEPA ... li jkopri dawn ix-xogħlijiet jinkludi kundizzjoni li 
m’għandux ikun hemm pajpijiet tas-servizzi, cables u wires li jidhru fil-
faċċata tal-bini. Konsegwentement, l-Enemalta m’għandhiex alternattiva 
ħlief li tħalli l-arblu kif inhu.

L-Enemalta ddikjarat li m’hijiex ser tidħol f ’konflitt/diżgwid bejn il-ġirien 
u tali deċiżjonijiet jittieħdu biss fuq bażi teknika kif jiġu determinati mill-
impjegati kompetenti tal-Enemalta u dan fid-dawl tal-liġi jew awtoritajiet 
oħra relevanti, bħal f ’dan il-każ il-MEPA.

Għal dawn ir-raġunijiet, l-Enemalta temmen li ma saret ebda inġustizzja u 
l-allegazzjonijiet tal-complainant huma kompletament infondati.”*

48  Ittra datata 7 ta’ Ottubru 2015.
49  Ittra datata 21 ta’ Ottubru 2015.
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Din it-tweġiba ntbagħtet lill-complainant għall-kummenti tiegħu.50

It-tweġiba tal-complainant
Il-complainant wieġeb51 hekk:

“Nibda billi nisħaq li jiena assolutament ma naqbilx mal-... ittra ta’ tweġiba 
... għal dawn ir-raġunijiet li ġejjin.

In-nuqqas ta’ qbil tiegħi huwa biss mal-Enemalta u mhux mal-ġar tagħna.

L-Enemalta għamlet referenza għall-permess tal-MEPA ... u ikkwotat 
paragrafu (k) li jippreċiża li l-applikant in kwistjoni m’għandux iwaħħal 
pajpijiet għas-servizzi, wires, eċċ eċċ. Fl-opinjoni tiegħi l-interpretazzjoni 
mogħtija hija waħda żbaljata mill-.... fit-tweġiba tagħha lill-Ombudsman 
u tagħti impressjoni ħażina.

Madanakollu l-interpretazzjoni tal-MEPA dwar dan il-paragrafu hija ċara daqs 
il-kristall.

...

Nagħmel referenza għall-email tiegħek.

Il-kundizzjoni tal-permess li ikkwotajt tfisser eżatt dak imniżżel - li ma 
jista’ jiġi installat ebda pipe, cables jew wires.

Din il-kundizzjoni, madanakollu, hija limitazzjoni imposta fuq il-permess 
speċifiku, sabiex jiċċara l-fatt li l-permess speċifiku ma jawtorizzax lill-
applikant illi jinstalla pajpijiet għas-servizzi, cables jew wires. Għandu 
jiġi interpretat bħala limitazzjoni tal-poteri tal-permess speċifiku. Jekk, 
għalhekk entità oħra hija awtorizzata li tinstalla xi ħaġa permezz ta’ 
permess ieħor, ordni ta’ żvilupp jew leġislazzjoni, il-kundizzjoni tal-permess 
speċifiku ma tkunx qed tillimita l-poteri ta’ tali permess ulterjuri, ordni ta’ 
żvilupp jew leġislazzjoni.

50 E-mail datat 28 ta’ Ottubru 2015.
51 E-mail datata 30 ta’ Ottubru 2015.
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Dan t’hawn fuq huwa mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ċivili tas-sit tal-
proprjetà.

Dan sabiex tagħraf tiggwida ruħek.

...

Jiena diġà ġbidt l-attenzjoni tal-Enemalta dwar il-fatt li dan l-arblu li miegħu 
hemm imqabbdin is-servizzi kollha jista’ joħloq ħsarat strutturali lill-proprjetà 
tagħna u għal din ir-raġuni qed inżommu lill-Enemalta responsabbli għal xi 
ħsarat li jistgħu jfeġġu.

Meta ... [l-Enemalta] tiddikjara fl-... ittra [tagħha] li l-klijent kien jeħtieġ li 
jiksi l-faċċata tiegħu bil-qoxra tal-franka, u li wara li saru dawn ix-xogħlijiet, 
il-klijent irrifjuta li dawn jerġgħu jiġu kif kienu u jitwaħħlu ż-żewġ 
brackets li tneħħew u l-wires ta’ magħhom għal mal-proprjetà tagħha, u 
konsegwentement ikun jista’ jitneħħa l-arblu in kwistjoni. Hi għandha issa 
tirrealizza l-punt in kwistjoni u tifhem li l-applikant m’għandu ebda dritt 
sagrosant li ma jaċċettax li s-servizzi jerġgħu jitwaħħlu kif kienu qabel.

L-applikant in kwistjoni għadu s’issa m’applikax mal-MEPA sabiex jsir il-kisi tal-
faċċata tagħha bil-franka. Fil-fatt infetaħ każ mal-MEPA...

L-impjegati tal-Enemalta jafu eżatt li jiena għandi raġun fl-argumenti tiegħi iżda 
għal xi raġuni jew oħra iridu jiddiżappuntawni jew juru trattament speċjali lill-
applikant in kwistjoni u għaldaqstant inħoss li d-drittijiet tiegħi qed jiġu miksura.

Din hija l-unika raġuni għalfejn tlabt l-assistenza tal-Ombudsman, għaliex kieku 
qatt ma seta` jkolli l-jeddijiet tiegħi mħarsa. Nistenna li ssir ġustizzja.”*

Il-complainant informa ukoll52 li s-sid tal-bini ta’ ma’ ġenbu kien ressaq applikazzjoni 
ġdida sabiex jissanzjona tibdil fil-materjali li kienu ser jintużaw għax-xogħlijiet fuq 
il-faċċata, fost affarijiet oħra.

52 E-mail datata 11 ta’ Jannar 2016.
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Osservazzjonijiet
Il-qofol tal-ilment huwa dwar iċ-ċaħda tal-Enemalta li tneħħi arblu tal-elettriku li 
kien tqiegħed wara li sid ta’ proprjetà talab li jkun hemm ċaqliq temporanju tal-
cables tal-elettriku li kienu mwaħħlin mal-faċċata tagħha, sabiex tkun tista’ twettaq 
xogħlijiet fuq l-istess faċċata.

L-Enemalta installat arblu tal-elettriku biex tipprovdi għaċ-ċaqliq temporanju tal-
wires tal-elettriku. Dan joħroġ mill-istess tweġiba tal-Enemalta meta spjegat li wara 
li tlestew ix-xogħlijiet, is-sid irrifjuta li jerġgħu jitwaħħlu l-brackets mal-faċċata kif 
kienu qabel, u l-cables jgħaddu fuq l-istess linja li kellhom qabel.

L-Enemalta iġġustifikat il-pożizzjoni tagħha billi irreferiet għall-kondizzjoni 
stabbilita fil-permess tal-MEPA lis-sid fejn kien iddikjarat li ebda pajpijiet tas-
servizzi, cables jew wajers ma kellhom ikunu viżibbli fuq il-faċċata tal-bini.

Barra minn hekk l-Enemalta issottomettiet li jekk jitwaħħlu l-brackets fuq il-
faċċata dawn kienu ser jagħmlu ħsara lill-qoxra tal-franka li kienet għadha kif 
twaħħlet fuq il-faċċata.

Din il-ġustifikazzjoni tal-aħħar ma treġġix, għaliex minn dejjem kien jeżisti r-riskju 
li ssir ħsara lill-materjali li jiġu applikati fuq il-faċċati tal-bini meta jitwaħħlu dawn 
il-brackets. Madanakollu dan il-fatt ma waqqafx lill-Enemalta milli twaħħal eluf ta’ 
brackets bħal dawn.

Dwar il-kundizzjoni imposta fil-permess tal-MEPA, din hija kundizzjoni li tiġi 
imposta fuq l-applikant li jitlob permess biex isiru x-xogħlijiet u mhux għall-
kumpaniji li jipprovdu servizzi essenzjali bħal ma huma l-kumpaniji li jipprovdu 
l-elettriku u l-kommunikazzjoni.

Dan il-fatt ġie ikkonfermat bit-tweġiba li l-MEPA tat lill-complainant meta 
iddikjarat li:

“Il-kundizzjoni tal-permess li inti ikkwotajt tfisser eżattament dak miktub 
- li ebda pajpijiet tas-servizzi, cables jew wires ma jistgħu jiġi installati ...



Każijiet fil-Qosor 2016 131

Din il-kundizzjoni, madanakollu, hija limitazzjoni imposta fuq il-permess 
speċifiku, sabiex jiċċara l-fatt li l-permess speċifiku ma jawtorizzax lill-
applikant illi jinstalla pajpijiet għas-servizzi, cables jew wires. Għandu 
jiġi interpretat bħala limitazzjoni tal-poteri tal-permess speċifiku. Jekk, 
għalhekk entità oħra hija awtorizzata li tinstalla xi ħaġa permezz ta’ 
permess ieħor, ordni ta’ żvilupp jew leġislazzjoni, il-kundizzjoni tal-permess 
speċifiku ma tkunx qed tillimita l-poteri ta’ tali permess ulterjuri, ordni ta’ 
żvilupp jew leġislazzjoni.”*

Għaldaqstant huwa ċar li l-Enemalta, bħala kumpanija li tipprovdi servizz, hija 
awtorizzata bil-liġi li twettaq dan it-tip ta’ installazzjonijiet irrispettivament mill-età 
jew mill-kundizzjoni tal-materjali tal-faċċata. Wieħed jassumi li x-xogħlijiet kollha 
li jsiru jkunu konformi mal-prattiċi normali sabiex ma ssir ebda ħsara lill-faċċata.

Għaldaqstant m’hemm ebda raġuni valida għalfejn l-Enemalta ma twettaqx dawn 
ix-xogħlijiet.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar ikkonkluda li:

•	 l-ilment li l-Enemalta ma kienitx ġustifikata li tonqos milli terġa’ tinstalla 
l-brackets sabiex il-provvista tal-elettriku terġa’ titqiegħed kif kienet qabel huwa 
sostnut; u

•	 l-Enemalta għandha immedjatament tieħu l-passi meħtieġa sabiex twettaq 
dawn ix-xogħlijiet.

Kummenti
Sussegwentement, wara li saru diversi diskussjonijiet mal-Enemalta, ġie maqbul 
li jintlaħaq kompromess u l-arblu jittella’ fil-kantuniera tar-residenza minflok 
jitwaħħlu l-brackets mal-faċċata. 

[*is-siltiet kollha ikkwotati ġew tradotti għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.] 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EN 0054

Inkonvenjent ikkawżat 
minn estensjoni illegali 
u ingumbrar ta’ bankina

L-Ilment
Ilment dwar nuqqas ta’ azzjoni kontra estensjonijiet illegali tal-bankina u ingumbrar 
tal-istess ġewwa Triq ix-Xatt, Sliema.
 
Sekwenza tal-fatti
L-Uffiċċju irċieva ittra mingħand il-complainant li kienet tgħid hekk:

“Nixtieq niġbidlek l-attenzjoni dwar l-estensjonijiet tal-bankina ix-Xatt tas-
Sliema .... Jien ċempilt il-kunsill lokali għax hekk ittieħdu żewġ postijiet ta’ 
parking u ma kien hemm l-ebda avviż mal-ħajt ta’ applikazzjoni fejn aħna 
r-residenti jew ħaddieħor seta’ joġġezzjona. Il-Kunsill ma kien jaf b’xejn – 
l-ewwel darba li kien qed jisma’ b’din l-estensjoni kienet b’din it-telefonata 
tiegħi. Jien ċempilt il-MEPA, eċċ u ħadd ma kien jaf. Lanqas Transport 
Malta għalkemm wara irriżulta li ċ-chairperson li kien hemm qabel qabad 
u ta’ permess ... Dan ovvjament ħoloq preċedent u l-oħrajn kollha qabdu 
u estendew il-bankina, xi 5 stabbilimenti oħra. Ittiħdulna madwar 15 il-
parking space. Jien staqsejt fejn ħa jtuna parking ħalli jpattu għal dan in-
nuqqas għax m’għandi l-ebda ideja fejn ħa npoġġi l-karozza, issa ĦAFNA 
aktar minn qabel. Dawn l-estensjonijiet ilhom hemm minn Mejju!

Ta min tkun taf illi snin ilu jien kont staqsejt dwar estensjoni tal-bankina 
.... Il-kunsill ta’ dak iż-żmien kien qalli dawn kienu kontra l-liġi .... Qatt ma 
kien ġara xejn dwar dan.
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Jien qed niktiblek għax iddisprata dwar is-sitwazzjoni. Jirriżulta li 
l-estensjonijiet huma kollha kontra l-liġi – dan wara li ċċekkjajt ma’ MEPA 
u l-kunsill lokali, PERO kien hemm appell. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli kif 
jista’ jkun hemm appell meta ċara li kisru l-liġi? Nista’ allura niżbogħ linja 
safra quddiem il-bieb tiegħi ħalli jkolli parking u nappella jekk jiġu biex 
ineħħuha? Għala l-liġi differenti għalija?

Nitolbok tara ftit dan il-każ għax parking impossibbli u meta nipparkja 
double biex inniżżel lil ommi jew ix-xirja ġieli qlajt ticket. Wara ma 
nkunx naf fejn ħa naqbad inpoġġi l-karozza. Stabbilimenti oħra diġà qed 
japplikaw għal permess ta’ estensjoni bħal ma ħallew lil ħaddieħor .... Dan 
ifisser li x-Xatt kollu ħa jsir hekk? Ħaġa oħra hi li ħafna drabi ma tkunx 
tista’ tgħaddi mil-bankina. Nistiednek timxi fuq il-bankina tard wara 
nofsinhar jew filgħaxija u tkun qisek għaddej minn ġo bar, barra is-siġġijiet 
fin-nofs. Dan ma naħsibx li hu sew meta jien ikolli ngħaddi ma’ ommi li 
hi mara anzjana u jkollha żżomm miegħi. Ħafna drabi ma jkunx hemm 
spazju biex ngħaddu t-tnejn flimkien barra l-fatt għala għandha tgħaddi 
minn dħaħen u mużika tgħajjat? Dan kollu diġà ilmentajt dwaru lil Kunsill 
lokali u D-dipartiment li jieħu ħsieb il-bankini u għalhekk issa qed nikteb 
lilek għax għadu ma ġara xejn.”

Saret laqgħa mal-complainant kif ukoll ġiet skambjata aktar korrispondenza fuq 
l-iżviluppi li seħħew fil-frattemp.

Din il-kwistjoni tinvolvi lil ħafna entitajiet, u cioè il-MEPA (illum l-Awtorità tal-
Ippjanar (PA)), Transport Malta, l-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta, id-Dipartiment 
tal-Proprjetà tal-Gvern u l-Kunsill Lokali ta’ tas-Sliema. Dawn ġew mitluba jagħtu 
l-pożizzjoni tagħhom dwar il-każ.

Il-MEPA wieġbet permezz ta’ ittra taċ-Chairman53 fejn qalet:

“Filwaqt li din m’hijiex ir-responsabbiltà diretta tal-MEPA iżda dan it-tip ta’ 
infurzar għandu jsir minn Transport Malta u d-Dipartiment tal-Artijiet, din 
il-kwistjoni qed tiġi ttrattata fl-istrutturi l-ġodda tal-Att dwar l-Ippjanar 
sabiex tittieħed azzjoni kif xieraq.

53  Ittra datata 10 ta’ April 2014.



Madankollu fiċ-ċirkostanzi jkun apprezzat jekk tista’ teżerċita pressjoni fuq 
Transport Malta u d-Dipartiment tal-Artijiet biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa 
immedjatament.”
 
Transport Malta wieġbet54:

“Transport Malta m’għandha l-ebda azzjoni pendenti x’tieħu fir-rigward 
tal-build-outs in kwistjoni għar-raġunijiet spjegati fit-tabella t’hawn taħt.

...

Mehmuża ma’ din it-tweġiba hemm sett ta’ dokumentazzjoni uffiċjali li 
jappoġġja t-tabella t’hawn fuq.

Għandu jiġi nnutat li l-involviment ta’ Transport Malta huwa li jiprovdi 
konsultazzjoni u jinforma dwar l-oġġezzjoni jew in-nuqqas tal-oġġezzjoni, 
mill-aspett ta’ sigurtà tal-proġett. Il-permess jinħareġ mill-MEPA.”

Intalbet kjarifika fuq il-kontenut ta’ din l-ittra55:

“Nirreferi għall-email tiegħek datata 20 ta’ Frar 2014 u d-dokumentazzjoni 
annessa li tagħti l-pożizzjoni ta’ Transport Malta dwar l-iżviluppi varji li 
jinvolvu l-bini u t-tqegħid ta’ mwejjed u siġġijiet tul ix-xatt fl-inħawi tal-
Gżira u Tas-Sliema.

Fil-kopja tal-ittra li int bgħatt mal-email, iddikjarajt li “... l-involviment ta’ 
Transport Malta hu li jiprovdi konsultazzjoni u jinforma dwar l-oġġezzjoni 
jew in-nuqqas tal-oġġezzjoni, mill-aspett ta’ sigurtà tal-proġett. Il-permess 
jinħareġ mill-MEPA.”

Però fit-tabella pprovduta fl-istess ittra, l-ewwel każ elenkat ... juri li l-build-
out ġiet mibnija kif approvata minn TM fis-27 ta’ Frar 2013. M’hemm l-ebda 
referenza għall-permess tal-MEPA.

54 Ittra datata 23 ta’ Jannar 2014.
55 E-mail datata 25 ta’ Frar 2014.
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Jekk jogħġbok ipprovdi lil dan l-Uffiċċju b’aktar spjegazzjonijiet dwar dan 
il-każ.”

Transport Malta wieġbet dakinhar stess li:

“Qed issir referenza għall-e-mail tiegħek, fejn qed tistaqsi dwar il-fatt li 
t-tabella annessa mal-ittra bid-data tat-23 ta’ Jannar 2014, l-ewwel każ 
elenkat ... juri li l-build-out kienet mibnija kif approvat minn TM fis-27 ta’ 
Frar 2013 u li m’hemm l-ebda referenza għal permess tal-MEPA.

Il-mistoqsija tiegħek intbagħtet lill-uffiċjal inkarigat u din it-tweġiba ġiet 
irreferuta lilna sabiex tiġi ikkomunikata lill-Uffiċċju tiegħek:

•		 Hija	 r-responsabbiltà	 tal-iżviluppatur	 li	 jikseb	 il-permessi	 kollha	
meħtieġa kif meħtieġ mil-liġi.

•	 It-Traffic	 Management	 and	 Road	 Safety	 Unit,	 fi	 ħdan	 Transport	
Malta tagħti feedback, fil-forma ta’ approvazzjoni jew mod ieħor, 
irrispettivament mill-permess tal-MEPA. L-iżviluppatur imbagħad 
japplika l-MEPA u s-sottomissjoni tal-iżviluppatur lill-MEPA tkun 
tinkludi ittra ta’ ‘no objection’ tat-Transport Malta.”

Billi r-risposta ma kinitx tkopri l-punti kollha mqajjma fl-e-mail tal-25 ta’ Frar 
intalbet kjarifika oħra56 fil-każ ta’ tnejn mill-istabbilimenti involuti.

“Jien tlabt kjarifika dwar jekk ... Trasport Malta kinitx taf jekk kinitx saret 
applikazzjoni għall-permess tal-MEPA jew le, bħal fil-każijiet l-oħra, 
minbarra wieħed, ir-rekords tiegħek jindikaw li l-MEPA kienet involuta, jew 
permezz ta’ azzjoni ta’ Infurzar jew permezz tal-ħruġ ta’ permess.

... il-lista tiegħek turi li l-build-out kienet iddiżinjata minn Transport 
Malta fl-2001 bħala parti minn proġett ta’ tisbiħ, f ’liema każ huwa preżunt 
li jkun inħareġ permess tal-MEPA. Jekk jogħġbok ipprovdi n-numru tal-
permess relattiv.”

56 E-mail datata 3 ta’ Marzu 2014.
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Transport Malta wieġbet57: 

“Rigward Paragrafu 1:
•	 F’dan	il-każ,	bħal	f ’każijiet	oħra,	TM	tiġi	ikkonsultata	mill-iżviluppatur	

rigward it-tqegħid propost ta’ mwejjed u siġġijiet. Sussegwentement 
għar-rispons minn TM, l-iżviluppatur japplika għal permess tal-MEPA 
kif mitlub mil-liġi. Dan minħabba li l-iżviluppatur għandu jehmeż 
l-ittra ta’ ‘no objection’ mingħand TM mal-applikazzjoni tal-MEPA. 
Il-permessi għat-tqegħid ta’ mwejjed u siġġijiet m’humiex maħruġa 
minn TM iżda mill-MEPA, u għalhekk, ikunu l-MEPA u l-iżviluppatur 
li jkollhom in-numru tal-permess.

•	 TM	hija	biss	konsulent	f ’dan	il-proċess	u	għalhekk	mhux	dejjem	tkun	
infurmata bin-numri tal-permessi rispettivi, jew kwalunkwe azzjoni 
oħra meħuda mill-iżviluppatur.

•	 Fiċ-ċirkostanza	li	l-iżviluppatur	jimplimenta	x-xogħlijiet	skont	l-ittra	
ta’ ‘no objection’ maħruġa minn TM, madanakollu, ma jakkwistax 
permess tal-MEPA għal dawn ix-xogħlijiet, l-iżviluppatur ikun qed 
jikser ir-regolamenti tal-MEPA biss.

Rigward Paragrafu 2:
•	 Filwaqt	li	TM	m’għandhiex	rekord	jekk	xi	permess	kien	applikat	bħala	

parti minn dan il-proġett ta’ tisbiħ, madankollu, għandu jiġi innotat 
li peress li proġett bħal dan ma żiedx iż-żona tat-triq, ma kienx ikun 
jeħtieġ permess tal-MEPA.”

L-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta wieġbet58:

“L-imsemmija email tirreferi għal ilment rigward allegati ostakoli illegali u 
estensjoni tal-bankini fiż-żona ta’ The Strand, Tas-Sliema. Fil-fatt, l-Awtorità 
ma tistax twieġeb għal din tal-aħħar, minħabba li din l-estensjoni ma taqax 
taħt ir-responsabbiltajiet tagħha u m’għandha l-ebda poter jew mandat li 
timmonitorja u tieħu azzjoni fir-rigward ta’ tali azzjoni.

57 E-mail datata 6 ta’ Marzu 2014.
58 Ittra datata 25 ta’ Novembru 2013.
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Fir-rigward tal-ostakoli illegali msemmija fl-istess email, l-Awtorità qed 
tassumi li qed issir referenza għall-istrutturi temporanji kif ukoll għall-
imwejjed u s-siġġijiet li jistgħu jinstabu fiż-żona. Fejn huma ikkonċernati 
l-istrutturi temporanji, l-Awtorità m’hijiex f ’qagħda li tikkummenta 
peress li, bħall-estensjoni tal-bankina, dan ix-xogħol ma jagħmilx parti 
mill-kompetenzi u s-setgħat legali tagħha. L-Awtorità tista’ madanakollu 
tirrispondi rigward il-kwistjoni tal-imwejjed u s-siġġijiet”

Id-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern wieġeb59 billi bagħat faxxikolu b’diversi 
dokumenti konnessi ma’ tlieta mill-istabbilimenti, u ta rendikont ta’ dak li kien 
għamel id-Dipartiment f’kull każ. 

Il-Kunsill Lokali ta’ tas-Sliema wieġeb60 li:

“Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema ġab dawn l-illegalitajiet għall-attenzjoni 
ta’ Transport Malta, il-MEPA u d-Dipartiment tal-Artijiet.

Fuq talba tagħna, saret laqgħa ta’ koordinazzjoni bejn dawn l-entitajiet li 
seħħet xi xhur ilu, fejn semmejna din il-problema.

Uħud mill-istabbilimenti elenkati hawn isfel, minn dakinhar l’hawn 
applikaw mal-MEPA għal sanzjonar. Aħna oġġezzjonajna għal dan.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema hija ovvjament kontra 
illegalitajiet bħal dawn. Barra minn hekk, u għar-raġunijiet imsemmija 
hawn taħt, aħna kontra dawn it-tip ta’ żviluppi.

1) Dan it-tip ta’ teħid ta’ art pubblika qed jirriżulta fit-telf tal-ispazju tal-
bankina bħala konsegwenza ta’ bottle-necking bi kważi nofs il-wisa’ li 
tagħmilha ferm skomda għal min jagħmel użu minn din il-bankina 
speċjalment bil-lejl, meta jkun hemm żieda fil-moviment bejn ġewwa 
u barra l-istabbiliment imsemmi.

2) Qed jiġi antiċipat li l-patruni ta’ dan l-istabbiliment (bħalma hu l-każ 
ma’ ħwienet oħra li għandhom arranġamenti simili fil-viċin), b’mod 

59 Ittra datata 25 ta’ Frar 2014.
60 E-mail datata 30 ta’ Ottubru 2013.
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partikulari matul il-lejl ser jinfirex fuq il-karreġġjata interna tal-
karreġġjata li tagħti għal Tas-Sliema, li toħloq sitwazzjoni perikoluża 
ħafna għalihom infushom u għas-sewwieqa.

3) Qiegħed jintilef aktar spazju prezzjuż ta’ parkeġġ f ’lokalità fejn ma 
jingħatawx faċilitajiet pubbliċi għall-ipparkjar biex jagħmel tajjeb 
għal dan it-telf, meta tali stabbilimenti stess jattiraw aktar karozzi 
lejn iż-żona.

Nikkonkludu billi nitolbuk tinnota li l-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema 
bħalissa huwa kontra l-estensjoni tal-bankini minħabba li dawn huma 
primarjament detrimentali għall-kwalità urbana tal-ftit spazji miftuħa 
pubbliċi li għadhom m’humiex popolari, f ’dan il-każ il-bankina wiesa’ fuq 
din in-naħa ta’ The Strand.”

L-informazzjoni miġbura tqiegħdet f’forma ta’ tabella li turi x’permessi nħarġu 
(jew ġew miċħuda) u jekk hemmx infurzar fuq żvilupp illegali fuq l-istabbilimenti 
msemmija għar-rigward ta’ estensjoni ta’ bankini, tqegħid ta’ imwejjed u siġġijiet u 
strutturi temporanji bħal tined.

Din it-tabella ntbagħtet lill-Awtoritajiet kollha konċernati ħalli jaraw jekk is-
sitwazzjoni għar-rigward tal-azzjoni li kull wieħed minnhom ħa u l-istatus attwali 
tal-każijiet kienux korretti. 
 
Wara dan seħħew żviluppi oħra fis-sens li xi Appelli ġew deċiżi, fejn f’kull każ l-appell 
ġie miċħud u l-Avviż biex Tieqaf u ta’ Twettiq ikkonfermat, però bis-sospensjoni 
tal-eżekuzzjoni tal-Avviż minħabba applikazzjoni sanitarja li kienet iddaħħlet u li 
kienet għadha mhux deċiża.

Imbagħad din l-applikazzjoni ġiet approvata, b’numru ta’ kundizzjonijiet li 
jirregolaw kif u fejn setgħu jitqiegħdu s-siġġijiet u l-imwejjed fuq il-bankina u 
għalhekk il-kwistjoni ngħalqet hemm.

Osservazzjonijiet
Minn eżami tat-tabella mill-ewwel joħroġ ċar li s-sitwazzjoni għar-rigward ta’ ħruġ 
ta’ permessi u liċenzji fuq l-istabbilimenti msemmija xejn m’hija waħda uniformi.



Każijiet fil-Qosor 2016 139

M’hemm ebda sistema komuni għal kulħadd u fejn hemm infurzar, ma ttieħdu ebda 
passi sussegwenti għall-ħruġ tal-Avviżi rispettivi sabiex tittieħed Direct Action sabiex 
jitneħħew l-iżviluppi illegali fejn m’hemmx proċeduri ta’ kontestazzjoni għaddejjin.

Hija ħasra li l-applikazzjoni li setgħet tagħti soluzzjoni olistika għal dik il-medda 
tat-triq inżammet pendenti għal dan iż-żmien kollu u ma ttieħdet ebda azzjoni 
mill-MEPA sabiex jew tiġi deċiża nkella tiġi irtirata, u dan meta fuq l-istess siti kien 
hemm dawn l-applikazzjonijiet kollha differenti li ddaħħlu wara. 

Jidher li hemm nuqqas serju ta’ kontroll effettiv fuq l-iżvilupp li sar, kemm mill-MEPA 
kif ukoll mill-awtoritajiet l-oħra responsabbli. Minbarra s-sitwazzjonijiet diversi 
li nħolqu ma kien hemm ebda sforz biex almenu tinżamm l-ordni fejn permessi 
nħarġu u li jiġu rispettati l-kundizzjonijiet tal-permessi, partikolarment dawk li jolqtu 
l-estensjoni tal-konċessjoni sabiex jitqiegħdu l-imwejjed u s-siġġijiet barra.

Sitwazzjoni bħal din ma tistax ma tagħtix lok għal abbuż fl-okkupazzjoni tal-ispazji 
pubbliċi li suppost huma riżervati għal min ikun irid jgħaddi minn hemm.

Bl-aħħar żviluppi li seħħew ċertament li s-sitwazzjoni ser tinġieb għall-aħjar billi 
ser ikun hemm aktar kontroll fuq dan l-iżvilupp. Għalhekk wieħed jistenna li jkun 
hemm sorveljanza kontinwa u li jittieħdu passi effettivi fejn il-kundizzjonijiet ma 
jiġux osservati.

Però fil-każijiet fejn għadhom jeżistu żviluppi simili fl-istess post li ma ġewx 
sanzjonati, il-MEPA għandha tieħu passi mill-ewwel biex jitneħħew u mhux tistrieħ 
fuq is-sistema ta’ multa kuljum bħala mezz ta’ infurzar. 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
L-ilment li kienu jeżistu estensjonijiet illegali tal-bankina fil-post indikat jirriżulta 
ġustifikat però seħħew proċeduri amministrattivi u eżekuttivi permessi bil-Liġi li 
wasslu sabiex l-illegalitajiet jiġu sanzjonati.

Il-MEPA għandha żżomm is-sitwazzjoni taħt il-kontroll tagħha u ma tittollerax ksur 
ta’ kundizzjonijiet tal-permessi maħruġa, u dan jekk hemm bżonn b’Direct Action 
sabiex kull żvilupp illegali ta’ dan it-tip jitneħħa.
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Il-MEPA għandha tieħu azzjoni immedjata simili wkoll fuq kull żvilupp illegali ta’ 
dan it-tip li ma ġiex sanzjonat.

Rimarki
Wara li nħareġ ir-rapport, il-MEPA wieġbet li kien ser tikkunsidra 
r-rakkomandazzjonijiet f’każijiet simili fil-futur.

Ta’ min iżid li dan l-Uffiċċju kien diġà ħareġ rapport fl-2012 wara li kien sar ilment 
minħabba l-kwantità ta’ każijiet irrapportati ta’ ingombru ta’ passaġġi pubbliċi 
minn imwejjed u siġġijiet mqiegħda illegalment minn stabbilimenti kummerċjali u 
dwarhom ma kinitx ittieħdet azzjoni mill-Awtorità.

Jidher li minkejja r-rakkomandazzjonijiet magħmula għad hemm nuqqas ta’ 
impenn mill-Awtorità sabiex dawn l-illegalitajiet jiġu ikkontrollati b’mod effettiv.

[*is-siltiet kollha ikkwotati ġew tradotti għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.]



Każijiet investigati
mill-Kummissarju għas-Saħħa
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0038

Allowances imnaqqsa wara 
li ġiet maħtura f’kariga għola

L-ilment
Impjegata fil-Ministeru għas-Saħħa ressqet ilment għaliex wara li ġiet maħtura (wara 
Sejħa għall-Applikazzjoni) fil-kariga ta’ Assistent Direttur skopriet li l-allowance 
li kienet tirċievi qabel ma nħatret ġiet imnaqqsa. Aktar tard, it-taqsima tas-salarji 
informatha li kellha tħallas lura ammont ta’ flus li kienet tħallset bi żball.

Il-complainant ħasset ukoll li ġiet trattata ħażin meta l-bonus għall-performance 
annwali tagħha kien inqas minn dak li ġiet assessjata fuqu.

L-Ombudsman irċieva dan l-ilment u irreferih lill-Kummissarju għas-Saħħa.

Il-fatti
Il-Kummissarju talab il-kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa fuq tlett kwistjonijiet 
li qajjmet il-complainant. Fl-ewwel tweġiba tiegħu d-Dipartiment iddikjara hekk:

L-Allowance għall-Grad Sostantiv
Il-kundizzjonijiet dwar l-impjieg huma stabbiliti skont is-sejħa għall-
applikazzjonijiet u wara li saru l-verifiki meħtieġa dwar dak imniżżel fis-sejħa 
rilevanti, d-Dipartiment qal li fl-ebda punt ma hemm iddikjarat li l-persuna li 
tinħatar iżżomm l-allowance fil-grad sostantiv.

Ħlas lura minħabba żball
Dwar it-tieni kwistjoni, fir-rigward tal-iżball meħud mit-taqsima tas-salarji, 
d-Dipartiment tas-Saħħa qal li ser isir kuntatt mat-Teżor sabiex isiru l-arranġamenti 
meħtieġa u l-ħlasijiet lura isiru f’pagamenti mqassma fuq perjodu ta’ żmien minflok 
titħallas is-somma f’daqqa.
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Tnaqqis fil-performance bonus
Id-Dipartiment spjega li t-tnaqqis tal-peformance bonus tal-complainant kien 
b’riżultat ta’ qbil milħuq bejn is-Segretarju Permanenti u s-superjur immedjat 
tagħha, li qablu li r-rata tal-bonus kellha tkun is-somma li eventwalment tħallset.

Il-Kummissarju talab għall-kopja tas-Sejħa għall-Applikazzjoni, l-ittra tal-Ħatra u 
kopja tal-ftehim iffirmat bejn il-Union li tirrappreżenta l-ħaddiema f’dak is-settur 
partikolari. Wara li l-Kummissarju evalwa dawn id-dokumenti wasal għal dawn il-
konklużjonijiet:

L-Ittra tal-Ħatra iddikjarat kategorikament illi l-persuna tibqa’ fil-grad sostantiv u 
tibqa’ tirċievi l-benefiċċji u l-kundizzjonijiet stipulati fil-ftehim għas-settur;
Ladarba kellha l-performance bonus ma setgħetx tkompli tirċievi l-allowance għall-
kwalifika/speċjalizzazzjoni;
Hi kienet intitolata li tingħata “extra working period allowance”.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-investigazzjoni tal-Kummissarju uriet li għalkemm il-complainant tħallset 
allowance għall-kwalifika li ma kinitx intitolata għaliha, kienet ġiet imċaħħda mill-
benefiċċji u l-kundizzjonijiet stipulati fil-ftehim għas-settur u fl-ittra tal-Ħatra. 
Il-Kummissarju ikkonkluda ukoll li l-complainant ma ngħatatx l-“extra working 
period allowance”. 

Għaldaqstant il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda li l-kwistjoni għandha tiġi 
ratifikata b’mod li l-complainant titħallas għal dak li kienet intitolata għalih filwaqt 
li minnhom jitnaqqas il-ħlas li ma kienx dovut lilha.

L-eżitu
Il-Ministeru aċċetta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u qabel li 
l-complainant tingħata l-pagamenti dovuti u kien ser jassigura li l-allowance 
għall-grad sostantiv jitħallas mid-data tal-ħatra. Il-pagamenti li tħallsu bi żball lill-
complainant kienu ser jitnaqqsu mis-somma dovuta.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HP 0014

Rifużjoni ta’ mediċi 
ta’ marka partikolari mhux 
fil-formularju tal-Gvern

L-ilment
Ir-raġel ta’ pazjenta li kienet tinsab f’qagħda kritika fit-taqsima tal-Kura Intensiva 
(ITU), fl-isptar Mater Dei sostna li l-kundizzjoni tal-mara tiegħu tjiebet ferm wara li 
l-konsulent tahom parir li jixtru mediċina partikolari maħruġa minn ditta oriġinali 
(branded) minflok il-mediċina ġenerika li kienet qed tieħu hi. 

Il-pazjenta (l-complainant) ilmentat mad-Dipartiment tas-Saħħa minħabba li kien 
qiegħed jirrifjuta li jforniha bil-mediċina tad-ditta li kien ordnalha l-konsulent 
tagħha. Id-Dipartiment tas-Saħħa kellu l-policy li ma jixtrix mediċini tad-ditta 
oriġinali u għaldaqstant il-pazjenta kellha tixtri minn butha din il-mediċina li 
kienet tiswieha €100 fix-xahar. 

Il-fatti 
Ir-raġel tal-complainant ma kellu l-ebda dubju li l-kundizzjoni tal-mara tiegħu 
tjiebet b’mod konsiderevoli meta bdiet tieħu l-mediċina tal-ditta originali tant li ftit 
jiem wara ġiet rilaxxata mit-taqsima tal-kura intensiva. Il-Kummissarju għas-Saħħa 
talab ir-reazzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa u talab ukoll li dan il-każ partikolari 
jiġi trattat taħt it-Talbiet għal Trattament Eċċezzjonali (Exceptional Treatment 
Request). Il-Kummissarju għamel ukoll referenza għall-każijiet oħra simili li fil-
passat kienu ġew ikkunsidrati b’dan il-mod.

Id-Dipartiment tas-Saħħa ikkonferma li din it-tip ta’ mediċina li kienet teħtieġ il-
pazjenta kienet disponibbli fil-Lista tal-Formularju tal-Gvern, madanakollu ma 
kinitx tal-istess marka li ordnalha l-konsulent tagħha. Id-Dipartiment spjega li 
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kienet qed tiddaħħal il-policy li ma jintlaqgħux it-talbiet biex jiġu provduti prodotti 
tad-ditta originali. 

Waqt id-Dibattitu tal-Baġit tal-2017, il-Ministru għas-Saħħa ġie irrapportat jgħid li 
l-Gvern kien ikun irresponsabbli jekk jelimina l-mediċini ġeneriċi u jibda jixtri biss 
l-prodotti tal-ogħla ditti iżda dan ma jfissirx li aħna m’aħniex ser nisimgħu lil dwak 
li għal xi raġuni speċifika ma jistgħux jieħdu l-mediċini ġeneriċi u li m’aħniex ser 
nagħtu allowances speċjali għal każijiet bħal dawn. 

Fid-dawl ta’ din id-dikjarazzjoni, il-Kummissarju għas-Saħħa talab sabiex 
id-Dipartiment għas-Saħħa jikkunsidra dan il-każ partikolari fuq il-merti li 
l-complainant għandha ‘raġuni speċifika’. Sa tmiem l-aħħar tas-sena 2016 il-
Kummissarju kien għadu mingħajr tweġiba min-naħa tad-Dipartiment għas-Saħħa.
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Diskriminazzjoni fil-iskala 
tas-salarju

L-ilment
Impjegat tad-Dipartiment tas-Saħħa ressaq ilment quddiem l-Ombudsman għaliex 
wara li ġie iffirmat il-Memorandum of Understanding (MOU) bejn il-Gvern, il-
Union Ħaddiema Magħqudin (UHM) u l-General Workers’ Union (GWU), ħass li 
ġie iddiskriminat minħabba l-fatt li kollegi tiegħu li kienu junior tiegħu irċevew 
is-salarju massimu tal-iskala filwaqt li hu tqiegħed fuq żewġ livelli aktar `l isfel u 
għaldaqstant beda jirċievi salarju anqas.

Il-complainant, ġie promoss f’pożizzjoni fi Skala 11 wara sejħa għall-
applikazzjonijiet. Madanakollu ntebaħ li hu tqiegħed f’livell differenti mill-
kumplament tal-impjegati l-oħra li kienu fl-istess pożizzjoni tiegħu inkluż dawk 
il-ħaddiema li lanqas biss kienu jikkwalifikaw għall-promozzjoni.

Il-fatti
Qabel ma ressaq l-ilment tiegħu lill-Ombudsman il-complainant ipprova jikseb 
redress mad-Dipartiment tas-Saħħa li informawh li d-dipartiment kien adotta 
l-prinċipju tal-‘point to point’ meta ġew assenjati l-iskali tas-salarji. Dan il-prinċipju 
ġie applikat skont kif jistipula l-ftehim meta dan ġie applikat u ġew assimilati 
l-impjegati fl-iskali ġodda skont l-MOU. Hekk per eżempju, impjegat li kien f’livell 
7 ta’ Skala 12 qabel ma’ ġie iffirmat l-MOU u permezz tal-MOU ġie intitolat li jitla’ fi 
Skala 10, tqiegħed fil-livell 7 ta’ Skala 10.
 
Il-complainant ma kienx sodisfatt bit-tweġiba tad-Dipartiment u ressaq ilment mal-
Ombudsman. Il-każ ġie assenjat sabiex jiġi investigat mill-Kummissarju għas-Saħħa.



Il-Kummissarju għas-Saħħa beda l-investigazzjoni tiegħu billi ħejja laqgħa bejn 
ir-Riżorsi Umani tad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Unit tal-Public Administration 
Collective Bargaining Unit (PACBU) li hija t-taqsima responsabbli min-negozjar tal-
ftehim kollettivi għan-nom tal-Gvern.

Fir-reazzjoni tagħhom, il-PACBU, ikkonferma li l-prinċipju ‘point to point’ kien ġie 
adottat skont il-ftehim kollettiv, anke jekk f’dan il-każ kien hemm persuna waħda 
biss li ġiet affettwata ħażin.

Wara li ntbagħtu numru ta’ reminders dwar dan il-każ, il-Kummissarju reġa’ iltaqa’ 
mad-Dipartiment tas-Saħħa biex jiddiskuti u jipprova jasal fi qbil dwar din il-
kwistjoni. Id-Dipartiment wara din id-diskussjoni ikkonkluda li fil-fehma tiegħu 
l-provvedimenti stipulati fl-MOU kienu ġew osservati, amministrati u implimentati 
fl-interess tal-complainant. Ġie ukoll innotat li dan il-proċess ta’ assimilazzjoni kif 
imfassal fil-ftehim, kien implimentat skont il-metodu li ġie stabbilit minn qabel u li 
kien qed jiġi applikat b’mod uniformi.

Il-Kummissarju organizza laqgħa oħra bejn il-partijiet kollha interessati biex 
jipprova jirrisolvi din il-kwistjoni.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Waqt l-investigazzjoni irriżulta li l-complainant kien jissodisfa t-tlett rekwiżiti tal-
Klawsola 4 tal-MOU li:

wieħed ried ikun uffiċjal fi ħdan il-position grades;
wieħed ried ikun irreġistrat fil-Kunsill li jirregola tali pożizzjoni; u
ċ. wieħed ried ikollu ħmistax-il sena sħaħ ta’ servizz sodisfaċenti fuq bażi full-time, 
jew ekwivalenti, fl-istess klassi.

Għaldaqstant, li kieku l-complainant kien għadu f’livell 7 ta’ Skala 12 kien jiġi 
promoss f’livell 7 ta’ Skala 10. Ladarba qabel kien ġie promoss fi Skala 11 wara Sejħa 
għall-Applikazzjonijiet, jidher li l-complainant ġie penalizzat għaliex kien f’livell 5 
ta’ Skala 11 u għalhekk tqiegħed f’livell 5 ta’ Skala 10 li jfisser li s-salarju tiegħu kien 
żewġ livelli anqas mill-kollegi li kienu anqas anzjani minnu.



L-istess rekwiżiti tal-MOU ġew ukoll sodisfatti mill-kollegi li kienu anqas anzjani u 
li kienu tqiegħdu f’livell 7 ta’ Skala 10. Minħabba dan ir-raġunament il-complainant 
sab ruħu fi skala anqas mill-kollegi tiegħu li qabel kienu juniors tiegħu.

Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni li fil-prinċipju dan l-Uffiċċju ma kienx jindaħal 
fil-ftehim kollettiv li ntlaħaq wara diskussjonijiet mad-Dipartimenti ikkonċernati 
l-PACBU u l-Unions. F’dan il-każ dan l-Uffiċċju, mingħajr ma jindaħal ħass il-ħtieġa 
li jikkummenta dwar inġustizzja li nħolqot u li jidher li bi żvista ġiet injorata. 

Irriżulta li l-impjegati kollha li kienu jinsabu fl-istess pożizzjoni bħall-complainant 
jew f’pożizzjoni anqas, kollha kienu fil-livell 7 ta’ Skala 11 u 12 u għalhekk meta 
ġew promossi ngħataw s-salarju fil-livell 7 ta’ Skala 10 skont il-ftehim milħuq mal-
UĦM. Dan fuq il-prinċipju li wieħed jimxi abbażi tal-livell li jkun jinsab fih ‘point to 
point basis’. Il-complainant li kien wieħed mill-anzjani kien f’livell 5 ta’ Skala 11 u 
ġie promoss f’livell 5 ta’ Skala 10.

Il-Kummissarju għaldaqstant ikkunsidra li din kienet anomalija u inġustizzja u 
irrakkomanda li l-complainant fuq bażi personali kellu jingħata kumpens bid-
differenza fil-paga bejn il-livell 5 u 7 ta’ Skala b’effett mit-30 ta’ Novembru 2012. 
Il-Ftehim kien jistipula li d-data effettiva ta’ dawn il-provvedimenti tkun id-data ta’ 
meta jiġi iffirmat il-Memorandum of Understanding. 

L-eżitu
Wara aktar diskussjonijiet u korrispondenza l-Ministeru għas-Saħħa wieġeb li 
l-provvedimenti tal-ftehim fis-settur ma jistgħux jinbidlu.

Il-Kummissarju għas-Saħħa ma qabilx u għalhekk skont l-Att dwar l-Ombudsman 
irrefera l-kwistjoni lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u sa tmiem l-2016 kienet għadha 
ma ġietx riżolta.
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Pazjent li jbatu 
bil-Multiple Sclerosis 
mċaħħda mit-trattament 
li huma intitolati għalih

L-ilment
Tlett pazjenti li jbatu mill-kundizzjoni tal-Multiple Sclerosis ressqu ilment mal-
Ombudsman għaliex ma ngħatawx il-mediċina Dimethyl Fumarate (Tecfidera) 
li kienu intitolati għaliha. Barra minn hekk mill-Farmaċija tal-Isptar Mater Dei 
qalulhom li kien jeħtieġ li jistennew wara min imisshom u dan kien ifisser stennija 
ta’ madwar tliet xhur.

Rakkomandazzjoni 
L-Ombudsman talab lill-Kummissarju għas-Saħħa sabiex jinvestiga dan il-każ. Il-
Kummissarju informa lid-Dipartiment tas-Saħħa li b’dan l-aġir kien qiegħed jikser 
il-liġi u l-kwistjoni kellha tiġi trattata b’mod urġenti sabiex il-pazjenti jingħataw 
it-trattament meħtieġ. Ir-raġuni mogħtija mid-Dipartiment għal dan id-dewmien 
kienet minħabba nuqqas ta’ fondi. Dawn il-każijiet ġew ukoll irrapportati fil-
media lokali.

L-eżitu
Wara l-intervent tal-Kummissarju għas-Saħħa, id-Dipartiment tas-Saħħa informa 
lill-Kummissarju li l-mediċina kienet ser tingħata lill-pazjenti kollha li kienu jinsabu 
fuq il-lista ta’ stennija.
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Pazjent li jbati mill-Epatite Ċ 
jallega li trattament li għandu 
bżonn ma ġiex approvat

L-ilment
Persuna li ġiet djanjostikata li qed tbati mill-Epatite Ċ ressqet ilment quddiem 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman għaliex il-Ministeru għas-Saħħa ma approvax li 
jingħatawlha l-mediċini li ordnalha l-Konsulent tagħha. Il-complainant sostniet 
li kienet intitolata li tirċievi din il-mediċina bħala kontinwazzjoni tal-kura li diġà 
kienet ingħatatilha b’xejn. Il-pazjenta bi tbatija finanzjarja kellha tixtri minn butha 
dan it-trattament li kien jiswa ammont ta’ flus konsiderevoli. Il-complainant talbet 
li minbarra li tingħata b’xejn dan it-trattament, titħallas ukoll għall-ispiża tat-
trattament li ħallset għalih hi.

Il-fatti
L-Ombudsman irrefera l-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa u dan beda 
l-investigazzjoni tiegħu billi ikkomunika direttament mal-complainant. Il-pazjenta 
stqarret li wara li kienet ingħatat it-trattament għall-marda li kienet ħakmitha, 
l-Konsulent tagħha kien taha parir li tkompli għaddejja b’din il-kura għal erba’ 
ġimgħat oħra minħabba li kien għad hemm traċċi tal-infezzjoni li kien jeħtieġ li 
jiġu ikkurati. Il-complainant kompliet tgħid li l-mediċina kienet approvata biex 
tingħatalha għal tnax-il ġimgħa u li hi kellha tagħmel tajjeb għal trattament li jiġi 
ordnat lilha wara dan il-perjodu.

Il-complainant spjegat li minħabba l-fatt li dan it-trattament kien għoli fil-prezz, 
il-Konsulent tagħha kien ukoll ipprovdilha kuntatti ma’ fornituri barranin minn 
fejn setgħet tixtri dan it-trattament bi prezz anqas. Ladarba ma kinitx ċerta li 
t-trattament rakkomandat li setgħet tixtri minn barra minn Malta kienx effikaċi daqs 
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dak li kien ingħatalha mill-isptar Mater Dei, l-complainant iddeċidiet li ma tirriskjax 
tixtri l-prodott minn barra. Madanakollu, kellha tixtri l-mediċina mingħand aġent 
lokali għaliex l-isptar irrifjuta li jbiegħ mill-provvista li għandu għaliex din kienet 
meħtieġa għall-pazjenti oħrajn.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju talab il-kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa. Wara li saret 
konsulta interna dwar dan il-każ id-Dipartiment tas-Saħħa offra li l-complainant 
titħallas lura parti mill-ispiża li għamlet biex xtrat it-trattament li kien jammonta 
għal anqas min-nofs tal-ispejjeż.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lid-Dipartiment sabiex jagħtih spjegazzjoni kif 
kien wasal għal dak l-ammont li kien lest li jħallas lill-complainant lura u insista li fl-
opinjoni tiegħu l-pazjenta kellha titħallas lura l-ispiża kollha. Il-Kummissarju saħaq 
li kien proprju l-Konsulent tagħha li taha parir biex tkompli tieħu l-kura meħtieġa 
għal erba’ ġimgħat oħra.

Il-Kummissarju iddikjara li l-fatt li d-Dipartiment tas-Saħħa kien lest li jħallas parti 
tal-ispiża li għamlet il-complainant kien ifisser ammissjoni li d-Dipartiment ma 
kienx korrett meta talab li din il-persuna tixtri l-mediċina minn butha.

Il-Kummissarju baqa’ mingħajr tweġiba min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa 
dwar dan il-każ




