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Daħla

L-investigazzjoni ta’ ilmenti dwar allegazzjonijiet ta’ amministrazzjoni ħażina, 
diskriminazzjoni improprja u abbuż ta’ poter spiss iwasslu lill-Ombudsman u 
l-Kummissarji sabiex iħejju Opinjonijiet Finali li jiddeterminaw jekk l-ilmenti 
humiex ġustifikati jew le.

Dawn l-Opinjonijiet Finali jeħtieġ li jkunu motivati tajjeb. Fl-ewwel lok iridu 
jikkonvinċu lill-awtorità li allegatament hija responsabbli għall-azzjoni jew 
omissjoni li urtat lill-complainant, li l-ilment huwa ġustifikat u li hija fid-dmir 
li timplimenta rimedju xieraq kif rakkomandat. Mill-banda l-oħra jekk mill-
investigazzjoni irriżulta li l-ilment ma kienx ġustifikat, l-Opinjoni Finali kellha 
tikkonvinċi lill-persuna li ressqet l-ilment li ma kellhiex raġun u ma setgħet tingħata 
l-ebda rimedju. 

Il-funzjoni prinċipali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman tibqa’ dik li jinvestiga l-ilmenti 
u meta indikat, jitfasslu l-Opinjonijiet Finali mill-Ombudsman u l-Kummissarji. 
Huwa proprju għal din ir-raġuni bażika li nħoloq l-Uffiċċju, biex ikun id-Difensur 
tad-dritt tal-individwu għall-amministrazzjoni pubblika tajba. 

Il-pubblikazzjoni minn żmien għal żmien tal-Case Notes, li hija prassi li nbdiet 
sa mit-twaqqif tal-Uffiċċju tnejn u għoxrin sena ilu, tagħti titwila lejn ix-xogħol 
investigattiv li jkun twettaq biex jiġu stabbiliti l-fatti li dwarhom tressaq l-ilment. Il-
ġabra fil-qosor ta’ uħud mill-Opinjonijiet Finali tal-Ombudsman u tal-Kummissarji 
u l-Uffiċjali Investigaturi tagħhom jagħtu indikazzjoni dwar il-proċeduri dettaljati 
li l-Ombudsman, il-Kummissarji u l-Uffiċjali Investigaturi huma bil-liġi marbutin 
li jsegwu. L-Opinjonijiet Finali jeħtieġ li jkunu ibbażati fuq dak li tgħid il-liġi u 
l-Uffiċċjali Investigaturi għandhom ikunu mħarrġa u mgħarrfa tajjeb dwar ir-
regolamenti u provvedimenti leġislattivi li japplikaw f’sitwazzjonijiet differenti 
u dawn iridu jiġu applikati wkoll kemm mill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll mill-
persuni li jressqu l-ilmenti. 
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Il-Case Notes magħżula għal din il-pubblikazzjoni juru li n-natura tal-ilmenti 
qiegħda iktar ma tmur dejjem issir aktar ikkomplikata u kumplessa. Qed jiġu 
iġġenerati ilmenti minn oqsma ġodda, bħal ma huma attivitajiet ekonomiċi u 
soċjali, li huma regolati minn regolamenti innovattivi u tal-ogħla livell tekniku. Din 
il-leġislazzjoni spiss tirrifletti x-xejriet internazzjonali u l-konvenzjonijiet, kif ukoll 
id-Direttivi Ewropej li jkunu ddaħħlu fil-liġi domestika.  

L-Uffiċċju jeħtieġ li jaddatta ruħu għall-isfidi ta’ ekonomija li qed tiżviluppa. 
Jeħtieġ li jassorbi l-kumplessità ta’ attivitajiet kummerċjali f’ċerti oqsma bħal 
ma huma s-servizzi finanzjarji, l-e-gaming, ir-regolamentazzjoni ambjentali, 
l-privatizzazzjoni ta’ servizzi pubbliċi u oħrajn. Jeħtieġ ukoll li l-Uffiċċju jkun 
preparat u jkun attrezzat tajjeb sabiex ikun jista’ jmexxi investigazzjonijiet fuq 
ilmenti mressqa minn professjonisti u individwi li jwettqu ħidma f’dawn l-oqsma, 
oqsma li ħafna drabi huma regolati minn istituzzjonijiet mwaqqfa bil-liġi li huma 
obbligati li jsegwu l-prassi u l-proċeduri għall-amministrazzjoni pubblika tajba u 
li wkoll jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman. F’dan ir-rigward l-Uffiċċju 
kiseb il-kompetenza permezz tal-ħatra tal-Kummissarji li huma iffokati f’oqsma 
speċjalizzati li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tagħhom, u li huma mgħejuna minn Uffiċjali 
Investigaturi bi kwalifiki għolja.

Din il-pubblikazzjoni, bħal dawk ta’ qabilha, tagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman, in-natura tal-ilmenti mressqa u l-qofol tal-investigazzjonijiet 
imwettqa, r-rimedji rakkomandati fejn meħtieġ u l-mod kif dawn baqgħu jiġu 
segwiti sakemm ir-rakkomandazzjonijiet magħmula jiġu implimentati. F’din 
l-edizzjoni tal-Case Notes, is-siltiet inżammu kemm jista’ jkun fil-qosor. Dan bi sforz 
sabiex ikunu dejjem aktar aċċessibbli u biex jinqraw faċilment.

Il-Case Notes jiffokaw fuq il-kwistjonijiet involuti fl-ilment u kif dawn ġew trattati 
u solvuti. F’uħud mill-każijiet kien jeħtieġ li l-Case Note tagħti aktar dettall fuq il-
kunsiderazzjonijiet li wasslu lill-Ombudsman u l-Kummissarji għall-Opinjoni Finali 
tagħhom. Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li mhux l-ilmenti kollha li jirċievi l-Ombudsman 
ikunu jeħtieġu investigazzjoni sħiħa li twassal għal Opinjoni Finali. Uħud mill-
każijiet jiġu solvuti fil-fażi preliminari tal-investigazzjoni, filwaqt li oħrajn jiġu 
solvuti permezz ta’ negozjati mal-awtoritajiet pubbliċi, anke bil-kontribut tal-
liaison officers li l-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu fid-dipartimenti tal-Gvern 
kollha u fl-awtoritajiet pubbliċi.
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Aktar importanti minn hekk, ilmenti oħra jiġu solvuti permezz ta’ proċess 
ta’ medjazzjoni waqt l-investigazzjoni tagħhom. Dan huwa proċess li fih il-
complainant ikollu kuntatt mal-istess awtorità pubblika li jħoss li trattatu ħażin. 
Permezz tas-servizzi li joffri l-Uffiċċju tal-Ombudsman il-complainant ikun 
mgħarraf bir-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjoni dwar il-każ tiegħu. B’dan il-mod 
il-complainant jirċievi spjegazzjoni tar-raġunijiet fattwali u legali li fl-opinjoni tal-
awtorità pubblika jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħha.

Matul l-istadji varji tal-investigazzjoni ta’ ilmenti, din l-opportunità tingħata 
lil min ressaq l-ilment biex isir jaf ir-raġunijiet għaliex l-awtorità pubblika tkun 
wasslet għad-deċiżjoni fil-konfront tiegħu. Dan huwa element kruċjali għas-servizz 
offrut mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. L-opportunità li dan l-Uffiċċju jagħti lill-
complainant, li jikseb informazzjoni vitali dwar il-mod kif ġie trattat mill-awtorità 
pubblika, li ħafna drabi tinżamm mistura, hija ferm apprezzata mill-complainants. 
Din l-informazzjoni, li l-complainant fil-verità għandu dritt għaliha, ħafna drabi 
tkun biżżejjed biex tissodisfa lill-persuna aggravata, u għalhekk twassal sabiex il-
każ jiġi solvut. 

Jien nemmen u konvint li l-proċeduri li ilhom stabbiliti sa mit-twaqqif tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman u li biż-żmien ġew żviluppati u rfinuti, qed jagħtu riżultati pożittivi. 
Huma mezz kif l-Uffiċċju jassigura li jsostni proċess li huwa effiċjenti u effettiv 
sabiex jinkiseb rimedju kontra amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet pubbliċi. 
Il-qarrej għandu jsib li l-Case Notes irraportati f’dan il-volum tassew jiġġustifikaw 
din il-konvinzjoni.  

Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari



Nota: Dawn il-każijiet fil-qosor jagħtu stampa tal-ilmenti li jiġu ikkunsidrati mill-Ombudsman u 
l-Kummissarji. L-għan tagħhom hu li jservu ta’ informazzjoni biex jinwerew il-prinċipji ġenerali u 
l-mod li bih l-Ombudsman jitratta kwsitjonijiet partikolari. 

F’dawn ir-rapporti, it-termini ‘hu/hi’ mhux intenzjonati li jidentifikaw 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 Q 0149
Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku

Jiġi rivedut l-Interdett ta’ uffiċjal 
pubbliku

L-ilment
Impjegat tal-Gvern ħass li ġie trattat ħażin mill-awtoritajiet kompetenti meta 
naqsu milli jilqgħu t-talba tiegħu li jitneħħielu l-interdett fuq id-doveri tiegħu 
bħala uffiċjal pubbliku anke wara li kienu għaddew numru ta’ snin minn meta dan 
ġie impost fuqu. Dan sakemm kienu għadhom għaddejjin il-proċeduri kriminali 
kontra tiegħu.

Il-fatti
Fl-2009 il-complainant ġie interdett mid-dmirijiet tiegħu bħala uffiċjal pubbliku 
wara li kienu nbdew proċeduri kriminali kontra tiegħu fil-Qorti. Dan il-pass ittieħed 
bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku wara li saret it-talba 
għall-interdett min-naħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Fi Frar 2016, il-complainant ressaq talba quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz 
Pubbliku li biha, fost affarijiet oħra talab li l-Kummissjoni tirrevedi l-interdett 
tiegħu u jintwera ftit mogħdrija “... minħabba t-tbatija finanzjarja kbira li ġġib 
magħha meta tiġi imposta l-interdizzjoni”. Fil-fatt il-complainant żied jgħid li 
l-azzjoni li ttieħdet mill-awtoritajiet tista’ twassal biex tkun ikkunsidrata bħala “... 
att ta’ diskriminazzjoni improprja u li b’mod inġust qed iwassal għal tbatija li tista’ 
tiġi evitata” fuqu.

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-complainant ma kienx qabel mal-fatt li fl-ewwel lok jingħata 
l-interdett u fil-fatt ikkontesta dik l-azzjoni fil-Qrati Ċivili. Il-każ kien għadu sub 
judice. Waqt l-interdizzjoni, uffiċjal ikun sospiż mill-qadi ta’ dmirijietu u jirċievi biss 
nofs is-salarju bażiku. Fl-2011, il-complainant kien instab ħati mill-Qorti Kriminali 
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għall-akkużi miġjuba kontrih iżda hu appella minn din is-sentenza u l-appell kien 
għadu pendenti quddiem il-Qorti. Bl-istess mod il-complainant kien qiegħed 
jistenna s-sentenza mill-Qorti Ċivili dwar il-każ li ressaq hu.

Wara li ressaq talba sabiex il-każ tiegħu jiġi rivedut mill-Kummissjoni dwar is-
Servizz Pubbliku, il-complainant ġie informat li “Il-Kummissjoni ikkunsidrat li 
fid-dawl tal-fatt li s-sentenza tal-Qorti nqatgħet kontra tiegħek, ikun aktar xieraq li 
tibqa’ fis-seħħ is-sospensjoni temporanja sakemm l-appell jiġi konkluż”.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman eżamina bir-reqqa ċ-ċirkostanzi li wasslu għall-interdizzjoni tal-
complainant u għat-talba sussegwenti tiegħu biex din titneħħa. Saru diskussjonijiet 
mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u ġew 
analizzati d-dokumentazzjoni u l-korrispondenza li wasslithom biex il-Gvern 
isib raġunijiet ġustifikabbli biex ma jkunx favur it-tneħħija tal-interdizzjoni. 
Essenzjalment l-Ombudsman stabbilixxa li l-Kummissjoni kienet ibbażat iċ-ċaħda 
għat-talba tal-complainant fuq parir legali mogħti mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. 
Il-Kummissjoni kienet ingħatat parir mill-Avukat Ġenerali li ladarba l-proċeduri 
tal-Qorti li ressaq il-complainant kienu għadhom pendenti t-tneħħija temporanja 
tal-interdizzjoni kienet tkun ta’ preġudizzju għall-każ.

L-Ombudsman talab li jingħata tagħrif dwar każijiet simili li fihom kienet ittieħdet 
deċiżjoni li titneħħa l-interdizzjoni iżda l-Kummissjoni baqgħet ma tat ebda 
tweġiba għal dan. L-Ombudsman stabbilixxa wkoll li fil-5 ta’ Ġunju 2012, kważi 
tlett snin wara li l-complainant ingħatalu l-interdett, l-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani 
fl-Amministrazzjoni Pubblika (il-PAHRO) kien ħareġ ċirkolari bil-kriterji l-ġodda li 
l-Kapijiet tad-Dipartiment kellhom josservaw meta jirrakkomandaw l-interdizzjoni 
ta’ uffiċjal pubbliku li jkunu qed jittieħdu proċeduri kriminali kontrih.

Dawn il-linji gwida kienu aktar raġonevoli dwar meta għandha tiġi wżata 
l-interdizzjoni bħala miżura dixxiplinarja waqt li tkun għaddejja l-investigazzjoni 
u sakemm jiġu determinati l-każijiet fil-Qorti. L-Ombudsman stabbilixxa li dawn 
il-linji gwida ma kellhom l-ebda effett fuq id-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
li ma titneħħiex l-interdizzjoni.
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Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra fl-ewwel lok li l-istħarriġ tiegħu kien jinvolvi kwistjonijiet 
amministrattivi u bl-ebda mod ma kellu jiġi interpretat li qiegħed jinvestiga l-parir 
mogħti mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

Hu illimita ruħu li jikkunsidra biss il-merti tal-każ dwar jekk il-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kienux korretti meta ħadu 
d-deċiżjoni li jiċħdu t-talba tal-complainant, fuq il-parir mogħti lilhom li ma 
jneħħux l-interdizzjoni li kienet ilha 7 snin imposta fuqu. Matul is-sospensjoni 
tiegħu mid-doveri bħala uffiċjal pubbliku kien qiegħed jirċievi biss nofs is-salarju 
bażiku. L-Ombudsman stabbilixxa li r-raġuni ewlenija għaliex il-petizzjoni tal-
complainant ġiet miċħuda kienet ibbażata esklussivament fuq il-fatt li hu kien 
ikkontesta quddiem il-Qorti d-deċiżjoni oriġinali sabiex hu jiġi interdett. Il-każ 
fil-Qorti kien għadu pendenti. Li kieku l-complainant ma ikkontestax id-deċiżjoni 
oriġinali li biha ngħata l-interdett, probabbilment kien jingħata parir legali 
differenti. Fil-fatt jista’ jingħad li b’mod raġonevoli l-parir li l-Uffiċċju tal-Avukat 
Ġenerali ta lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien li ma jsib ebda oġġezzjoni li titneħħa 
l-interdizzjoni jekk il-complainant iwaqqaf il-proċeduri li ressaq fil-Qorti u 
jirrinunzja għal kull talba għall-ħlas għad-danni. Mill-banda l-oħra l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni kienet li tagħti importanza lill-parir mogħti mill-Uffiċċju tal-Avukat 
Ġenerali u tirrispettaha.

L-Ombudsman innota li sfortunatament ma setgħet issir ebda referenza għal-
linji gwida tal-PSMC meta fl-ewwel lok ġie impost l-interdett, għaliex dawn 
ġew ippubblikati snin wara li l-complainant kien ikkontesta quddiem il-Qorti 
l-interdizzjoni li ġiet imposta fuqu. Kien ġust li jiġi iddikjarat li ma kien hemm 
l-ebda kriterji ippubblikati rigward it-tneħħija ta’ interdizzjoni. Madanakollu, 
kien relevanti li wieħed jikkunsidra jekk, abbażi tal-lista tal-kriterji l-ġodda, 
l-complainant kienx jingħata l-interdett. Dawn il-kriterji kienu jistipulaw b’mod ċar 
li deċiżjoni sabiex uffiċjal pubbliku jiġi interdett ma kellhiex tittieħed b’mod ħafif. 
Anke jekk xi wħud mill-kriterji sabiex wieħed jiġi interdett japplikaw, il-Kap tad-
Dipartiment kellu dejjem jikkunsidra miżuri oħrajn. Fost dawn insibu li l-uffiċjal 
ikkonċernat jiġi assenjat dmirijiet oħra li jkunu adegwati għall-grad jew pożizzjoni 
li jokkupa, jekk dan seta’ jindirizza r-riskji assoċjati maż-żamma tal-uffiċjal.
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Il-linji gwida l-ġodda tal-PSMC
L-Ombudsman ikkunsidra li sfortunatament fil-messaġġ tiegħu lill-Uffiċċju tal-
Avukat Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma għamel l-ebda referenza għal-
linji gwida l-ġodda tal-PSMC - linji gwida li possibbilment kienu jwasslu sabiex 
l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħti parir differenti.

Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman niżżel kelma b’kelma l-kriterji tal-PSMC, li 
l-Kapijiet tad-Dipartiment ġew mitluba jieħdu konjizzjoni tagħhom meta jkollhom 
każijiet simili. Dawn jirreferu għal:
1. kemm huma serji l-akkużi kriminali mressqa kontra l-uffiċjal;
2. ir-relazzjoni li teżisti bejn id-dmirijiet tal-uffiċjal u l-akkużi kriminali miġjuba 

kontrih;
3. il-possibbiltà ta’ konflitt ta’ interess jekk l-uffiċjal jibqa’ jaqdi d-dmirijiet tiegħu;
4. jekk il-membri l-oħra tal-istaff jew il-pubbliku in ġenerali jkunux jinsabu fil-

periklu jew riskju jekk dak l-istess uffiċjal jibqa’ jwettaq id-dmirijiet tiegħu jew 
jekk ikunux f’qagħda li jista’ jbagħbas xi provi, jintimida jew jinfluenza lil xi 
xhud; u

5. jekk l-interdizzjoni kinitx meħtieġa biex tiġi salvagwardjata l-fiduċja fid-
Dipartiment, speċjalment jekk dak id-Dipartiment ikun partikolarment 
sensittiv għal tali fiduċja pubblika, bħal per eżempju dipartimenti li għandhom 
x’jaqsmu maż-żamma tal-liġi, dipartimenti li għandhom x’jaqsmu mal-ġbir ta’ 
flejjes pubbliċi jew dipartimenti li jittrattaw każijiet dwar minuri u persuni oħra 
vulnerabbli.

L-opinjoni tal-Ombudsman
L-Ombudsman kien tal-fehma li anke li kieku kien hemm xi waħda jew aktar 
minn dawn il-kriterji li ssemmew aktar ’l fuq li kienu japplikaw għall-każ tal-
complainant, setgħet forsi tiġi ikkunsidrata l-possibbiltà li l-persuna tiġi trasferita 
sabiex twettaq dmirijiet oħra. Kien jidher ċar li meta tiġi imposta l-interdizzjoni 
fuq uffiċjal, il-persuna ikkonċernata tiffaċċja tbatija finanzjarja serja. Iżda barra 
minn hekk l-interdizzjoni kienet toħloq ukoll spiża mill-fondi pubbliċi – il-ħlas 
ta’ nofs is-salarju - mingħajr mal-Istat jieħu xi ħaġa lura - u dan sakemm itul iż-
żmien tal-interdizzjoni. Dan il-fatt kien jeħtieġ li jiġi ikkunsidrat bl-aktar mod serju 
u dan skont il-prassi ta’ amministrazzjoni pubblika tajba. Barra minn hekk, jekk 
eventwalment il-Qorti tiddeċiedi favur il-complainant, il-Gvern jista’ jkun li jkollu 
jagħti lill-uffiċjal kumpens għall-ħlasijiet kollha li jkun tilef matul iż-żmien kollu 
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li hu kien jinsab interdett. L-Ombudsman jemmen li kemm it-tbatija finanzjarja 
għall-complainant kif ukoll il-piż finanzjarju fuq il-Gvern kienu fatturi ewlenin 
għall-policy tal-Gvern li ladarba interdizzjoni ma tiġix ikkontesta, titneħħa wara 
xhur li din tkun ġiet imposta.

F’dan ir-rigward wieħed ma jistax ma jagħtix importanza għall-fatt li f’dan il-każ 
l-interdizzjoni kienet ilha fis-seħħ aktar minn seba’ snin. Aktar mal-Qorti ddum 
biex tiddeċiedi din il-kwistjoni, aktar kien ser ibati l-complainant u aktar kienu ser 
ikunu kbar l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-Gvern.

L-Ombudsman u l-parir tal-Avukat Ġenerali
Finalment l-Ombudsman jinnota li l-Uffiċċju tiegħu kien projbit skont l-Att 
dwar l-Ombudsman milli jinvestiga l-parir mogħti mill-Uffiċċju tal-Avukat 
Ġenerali kemm jekk jaqbel kif ukoll jekk ma kienx jaqbel miegħu. Madanakollu, 
dan ma jfissirx li dan l-Uffiċċju ma setax jinvestiga l-kwistjonijiet jew ċirkostanzi 
amministrattivi relatati ma’ dan il-parir jew li jiddikjara l-opinjoni tiegħu dwar jekk 
jaqbel jew ma jaqbilx miegħu. Ripetutament l-Ombudsman ġibed l-attenzjoni tal-
Uffiċċju tal-Prim Ministru u tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li qabel ma 
tittieħed id-deċiżjoni li ma tintlaqax it-talba tal-complainant, għandhom iżommu 
quddiem għajnejhom li għalkemm l-amministrazzjoni hija obbligata li tikkunsidra 
bir-reqqa l-parir mogħti lilha, finalment huma l-awtoritajiet infushom li huma 
responsabbli għad-deċiżjoni li jieħdu. L-amministrazzjoni hija marbuta li taġixxi 
skont il-policies u prattiċi fi ħdan il-prinċipji tal-ġustizzja u ekwità, u fuq kollox li 
tagħmel dan mingħajr diskriminazzjoni.

Fl-aħħar nett - u dan strettament mill-angolu tal-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
mġieba xierqa tal-amministrazzjoni pubblika - jeħtieġ li tinġibed l-attenzjoni għal 
dawn il-punti:
1. Persuna m’għandhiex tiġi preġudikata jew żvantaġġata għas-sempliċi raġuni li 

tagħżel li tinsisti li tipprova tikseb raġun meta huwa dritt sagrosant tagħha li 
tingħata rimedju mill-Qorti. Kien amministrattivament mhux xieraq li wieħed 
jikkundizzjona t-tneħħija tal-interdizzjoni sakemm il-persuna interdetta 
tirrinunzja għat-talba li tkompli tikkontesta l-legalità tal-interdizzjoni oriġinali 
u twaqqa’ l-proċeduri li ressqet quddiem il-Qorti.

2. Ir-reviżjoni dwar l-interdizzjoni tal-complainant għar-raġunijiet umanitarji 
kif ukoll minħabba l-applikazzjoni tal-linji gwida ippubblikati ftit snin wara li 
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hu ġie interdett, kienet tagħti d-dritt lill-complainant li l-każ tiegħu jerġa’ jiġi 
ikkunsidrat anke minn din il-perspettiva. Deċiżjoni favur il-complainant minn 
dan il-lat ma kien ikollha l-ebda effett fuq l-interdizzjoni oriġinali li kienet 
tibqa’ fis-seħħ mill-amministrazzjoni u ikkontestata mill-complainant.

3. L-Ombudsman innota li l-eżitu tal-każ fil-Qorti, li sfortunatament kien għadu 
pendenti ma kien ser ikollu l-ebda effett fuq id-deċiżjoni biex dan l-interdett 
jitneħħa għal raġuni umanitarja. Fil-fatt, li kieku l-Gvern rebaħ il-każ, il-
pożizzjoni tal-complainant ma kinitx tinbidel. Il-Gvern xorta waħda kien ikollu 
jiddeċiedi jekk l-interdizzjoni kinitx ser titneħħa abbażi ta’ raġuni umanitarja 
jew dik amministrattiva. Jekk mill-banda l-oħra, l-complainant jirbaħ il-każ, il-
ġudizzju ma kien ser ikollu ebda effett fuq il-kwistjoni li titneħħa l-interdizzjoni. 
Dan għaliex l-interdizzjoni tkun diġà tneħħiet filwaqt li d-drittijiet kollha tal-
complainant ikunu baqgħu intatti u mhux preġudikati.

Konklużjoni 
Fil-konklużjoni tiegħu l-Ombudsman iddikjara fl-ewwel lok li l-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku kienet tat il-parir tagħha skont il-mandat mogħti lilha 
Kostituzzjonalment. Madanakollu, hu ikkunsidra li l-Kummissjoni ma kinitx tat 
importanza biżżejjed lill-kunċett amministrattiv li, filwaqt li l-parir legali mill-
Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kellu jingħata l-kunsiderazzjoni dovuta u r-rispett 
li jixraqlu, l-amministrazzjoni kienet obbligata li taġixxi b’mod ekwu u mingħajr 
diskriminazzjoni skont il-policy dwar it-tneħħija tal-interdizzjoni u b’kull rispett 
lejn ir-responsabbiltajiet amministrattivi.

Barra minn hekk, meta talbet li tingħata parir mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kellha 
d-dmir li tforni u tippreżenta lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bl-informazzjoni 
kollha relevanti u bid-dettalji kollha meħtieġa. Bl-istess mod l-amministrazzjoni 
kellha tara li twettaq r-responsabbiltajiet tagħha meta titlob parir mingħand il-
Kummissjoni.

L-Ombudsman iddikjara li għalkemm ma kienx jaqbel kompletament mal-parir 
tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, dan bl-ebda mod ma kellu jiġi interpretat li din 
kienet investigazzjoni dwar tali parir jew deċiżjoni dwaru. L-Uffiċċju kien tal-fehma 
li, li kieku l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ngħata l-informazzjoni kollha disponibbli, 
l-parir seta’ jkun wieħed differenti.
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Rakkomandazzjoni 
Għalhekk l-Ombudsman irrakkomanda li, mingħajr dewmien, l-Uffiċċju tal-Prim 
Ministru għandu jkollu aktar diskussjonijiet mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u 
jagħtih it-tagħrif kollu dwar il-kwistjonijiet amministrattivi involuti, anke dawk 
li ġew ikkunsidrati f’din l-Opinjoni Finali. Għandu jitlob parir mill-ġdid fid-dawl 
tal-informazzjoni provduta. Sussegwentement il-Kummissjoni dwar is-Servizz 
Pubbliku għandha terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha wara li tingħata parir ġdid 
mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-konklużjoni tal-Ombudsman.
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Rapport fil-qosor dwar Każijiet Nri Q 0008 u Q 0103
Uffiċċju tal-Prim Ministru

Diskriminazzjoni improprja 
dwar benefiċċju tal-pensjoni

L-ilment
Impjegata tal-Gvern (il-complainant), ressqet ilment dwar allegata diskriminazzjoni 
improprja minħabba l-età wara li l-Gvern irrifjuta li jagħti lill-impjegati tiegħu 
l-benefiċċju li, fuq bażi volontarja, jistgħu jagħżlu li jibqgħu impjegati wara l-età 
tal-irtirar. Din l-inizjattiva kienet ġiet aċċettata u rikonoxxuta mill-Gvern għall-
impjegati fis-settur privat.

Il-complainant saħqet li kienet qed titwettaq inġustizzja fil-konfront tal-impjegati 
kollha tal-Gvern. Hi talbet lill-Ombudsman jinvestiga u jirrakkomanda li din is-
sitwazzjoni inġusta ma tibqax fis-seħħ.

Il-fatti
Il-complainant ibbażat l-argument tagħha fuq dikjarazzjoni li saret matul id-
Diskors tal-Baġit tal-2016 li fih il-Gvern sostna li kien jemmen li aktar impjegati 
għandhom jiġu inkuraġġiti li jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Dan kellu jsir fuq 
bażi volontarja u bi ftehim ma’ min iħaddem.

Il-Gvern kien qiegħed jipproponi li din il-miżura kellha tkun miftuħa biss għall-
impjegati fis-settur privat. Dawk l-impjegati li kienu ser jagħżlu li jibqgħu jaħdmu 
wara l-età tal-irtirar u ma japplikawx għall-pensjoni, għalkemm ikollhom id-dritt li 
jagħmlu dan, kienu ser jingħataw l-inċentiv li r-rata tal-pensjoni tagħhom tiżdied 
b’perċentaġġ kull sena. Huma jkunu jistgħu jgawdu minn din iż-żieda tul ħajjithom 
mill-ġurnata li attwalment jirtiraw.
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Il-complainant flimkien ma’ numru ta’ impjegati tal-Gvern li lkoll kienu waslu 
biex jirtiraw fi ftit xhur, staqsew jekk kienx possibbli li dan il-benefiċċju jiġi estiż 
ukoll għall-impjegati tal-Gvern. Madanakollu, huma dejjem ingħataw it-tweġiba li 
d-Diskors tal-Baġit kien spjega b’mod ċar li din il-policy kienet ser tiġi applikata biss 
għall-impjegati fis-settur privat.

L-investigazzjoni
Wara skambju ta’ korrispondenza u taħditiet mal-awtoritajiet tal-Gvern, 
l-Ombudsman kien tal-fehma li din il-policy, li toffri inċentiv lill-impjegati li 
kienu ser jagħżlu li jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar u ma jitolbux li jingħataw 
pensjoni skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, kienet possibbilment diskriminatorja. 
Dan għaliex kienet tipprovdi benefiċċju addizzjonali li jissarraf f’rata ta’ pensjoni 
aħjar lill-impjegati fis-settur privat iżda dan l-istess benefiċċju ma setax jitgawda 
minn impjegati fis-servizz pubbliku.

Dan meta ż-żewġ gruppi ta’ impjegati kienu ser jibqgħu jħallsu l-kontribuzzjonijiet 
relattivi skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, inkluż li jħallsu l-kontribuzzjonijiet wara 
l-età tal-irtirar meta jistgħu minflok jieħdu l-pensjoni skont l-istess Att.

L-Ombudsman afferma li kien korrett li wieħed isostni li din kienet ser tingħata 
fuq bażi volontarja u barra minn hekk min iħaddem, inkluż il-Gvern, kellu 
d-dritt li jiddikjara li ma kienx f’pożizzjoni li jżomm lil dak l-impjegat fl-impjieg. 
Madanakollu, saħaq li jekk min iħaddem, inkluż il-Gvern, kien ser iżomm lil dak 
l-impjegat wara l-età tal-irtirar, kien ikun inġust u improprjament diskriminatorju 
li jċaħħad lill-impjegati fis-servizz pubbliku milli jgawdu l-istess benefiċċji li kienu 
qed jingħataw lill-impjegati fis-settur privat meta huma wkoll kienu qed jibqgħu 
jħallsu l-kontribuzzjonijiet relattivi li kienu dovuti jħallsu skont l-Att dwar is-Sigurtà 
Soċjali.

Għalhekk l-Ombudsman talab li jingħata raġunijiet validi għaliex iċ-ċaħda tal-
benefiċċju ta’ pensjoni għola lill-impjegati fis-servizz pubbliku f’dawn iċ-ċirkostanzi, 
ma kellux jitqies bħala improprjament diskriminatorju. Sfortunatament, 
l-Ombudsman baqa’ mingħajr tweġiba għal din it-talba.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman kien tal-fehma li l-fatt li l-benefiċċju li tingħata żieda fil-pensjoni 
kien limitat għall-impjegati fis-settur privat u kienu esklużi l-impjegati fis-servizz 
pubbliku, meta dawn ukoll kienu jirrispettaw il-provvedimenti tal-Att dwar is-
Sigurtà Soċjali, inkluż il-pagament tal-kontribuzzjonijiet stipulati, kien fih innifsu 
jwassal għal diskriminazzjoni improprja. L-Ombudsman għalhekk irrakkomanda li 
l-Gvern għandu jieħu azzjoni sabiex ineħħi tali diskriminazzjoni.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru Q 0180
Awtorità tad-Djar

Miċħuda t-talba  
għar-Right of First Refusal

L-ilment 
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) kien sid ta’ appartament li kien 
xtara mingħand l-Awtorità tad-Djar u wara għamel offerta sabiex jixtri garaxx taħt 
il-proprjetà tiegħu. Meta issottometta l-offerta tiegħu l-complainant iddikjara li 
xtaq li jingħata r-right of first refusal. L-Awtorità irrifjutat li tirrikonoxxi t-talba tal-
complainant li jixtri l-garaxx bil-prezz ogħla offrut minn terzi. Il-complainant talab 
ukoll lill-Ombudsman sabiex jinvestiga nuqqas min-naħa tal-Awtorità li tonora 
kundizzjoni speċifika fil-kuntratt li l-appartament tiegħu jkollu l-faċilitajiet ta’ 
drenaġġ għall-ilma tax-xita.

Il-fatti
Meta l-complainant għamel l-offerta tiegħu biex jixtri l-garaxx li jinsab fl-istess 
blokk ta’ appartamenti ta’ fejn kien joqgħod hu, mingħand l-Awtorità tad-Djar, 
talab b’mod speċifiku li jingħata r-right of first refusal għar-raġuni li kien jeħtieġ 
aktar spazju minħabba li l-appartament tiegħu kien żgħir u ma kellux box room. Il-
complainant u martu t-tnejn kellhom karozza u ħassew li kienu jeħtiegu li jkollhom 
aktar spazju biex iżidu ma’ dak li kellhom fl-appartament tagħhom li kien kemxejn 
limitat u kien ser ikun inadegwat jekk ikun hemm żieda fil-familja.

Għal dan il-garaxx kien hemm żewġ offerti, waħda min-naħa tal-complainant u 
oħra minn terza persuna li ma kinitx sid ta’ wieħed mill-appartamenti li jagħmlu 
parti mill-istess blokk u li offriet prezz aħjar. L-Awtorità tad-Djar madanakollu ma 
irrikonoxxietx it-talba tal-complainant li jeżerċita r-right of first refusal u minflok 
rebaħ l-offerta min kien lest li jħallas l-ogħla prezz. Fl-istess ilment il-complainant 
kien talab lill-Ombudsman biex jinvestiga n-nuqqas tal-Awtorità tad-Djar li tonora 
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l-obbligi li kellha skont il-kuntratt ta’ bejgħ tal-appartament li kien xtara ġebel u 
saqaf (shell form), li jkun servut b’sistema xierqa ta’ drenaġġ għall-ilma tax-xita. 
Il-complainant kellu jlesti dawn ix-xogħlijiet hu minn butu u għalhekk talab li 
l-Awtorità tad-Djar tħallsu lura għall-ispejjeż li għamel.

L-investigazzjoni
Klawsola 6 tal-kuntratt tal-bejgħ tal-garaxx kien jistipula li “l-Awtorità tirriserva 
d-dritt li skont il-policy kurrenti jew għal xi raġuni li hi tikkunsidra valida u xierqa, 
għandha tagħti lill-offerent ir-right of first refusal u jekk ikun il-każ titlob li l-offerent 
iħallas l-ogħla offerta magħmula”. L-Awtorità tad-Djar intalbet mill-Ombudsman 
li tiddikjara x’kienu r-raġunijiet li hi kienet tikkunsidra bħala validi u xierqa biex 
tirrifjuta t-talba tal-complainant li jingħata r-right of first refusal. L-Awtorità intalbet 
ukoll tagħti informazzjoni jekk qabel ma skada t-terminu li fih setgħu jintefgħu 
l-offerti, l-complainant kienx ġie informat li t-talba tiegħu ma kinitx intlaqgħet.
 
L-Awtorità tad-Djar informat lill-Ombudsman li l-complainant kien ġie informat 
li ma kinitx ser tilqa’ t-talba tiegħu għar-right of first refusal wara d-data tal-għeluq 
għall-offerti. Dan minħabba l-fatt li t-talba għar-right of first refusal saret permezz 
ta’ ittra li l-complainant hemeż mal-offerta tiegħu. Skont il-policy stabbilita, l-offerti 
jinżammu issiġillati sakemm jintlaqgħu l-offerti kollha. Wara d-data tal-għeluq 
dawn l-offerti kollha jinfetħu quddiem il-pubbliku.

Wara aktar stħarriġ, l-Awtorità tad-Djar informat lill-Ombudsman li r-right of first 
refusal kien jiġi eżerċitat fid-diskrezzjoni tal-Awtorità għaliex hi kienet toffri dan 
id-dritt f’każ estrem jew f’ċirkostanzi speċjali. Il-każ in kwistjoni ma kienx jaqa’ 
fl-ebda kategorija msemmija minħabba li r-raġunijiet mogħtija mill-complainant 
ma kienux jiġġustifikaw tibdil fil-policy. L-inkonvenjenzi li semma l-complainant 
kienu xi ħaġa komuni li tesperjenza faxxa wiesa’ mill-popolazzjoni u għaldaqstant 
ma kienx hemm il-ħtieġa li titħaddem l-offerta tar-right of first refusal. Li kieku sar 
hekk il-complainant kien ikun ingħata vantaġġ mhux mistħoqq fuq persuni oħra li 
tefgħu l-offerti u li setgħu kienu fl-istess pożizzjoni tiegħu.

L-Ombudsman kien sodisfatt bl-ispjegazzjoni mogħtija mill-Awtorità iżda baqa’ 
jivverifika dwar in-nuqqas tal-Awtorità li tlesti x-xogħlijiet meħtieġa biex tinstalla 
sistema ta’ drenaġġ għall-ilma tax-xita kif kienet marbuta li tagħmel skont il-
kuntratt tal-bejgħ. L-Ombudsman innota li fid-dokument tal-offerti kien hemm 
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speċifikat li x-xogħol “semi-finished” kien ifisser li l-proprjetà kienet ser tinbiegħ 
ġebel u saqaf iżda kienu ser jitlestew ix-xogħlijiet fuq il-faċċata tal-binja, il-bejt, 
l-aperturi ta’ barra, is-sistema ta’ drenaġġ għall-ilma tax-xita, kif ukoll il-partijiet 
komuni. Il-kundizzjonijiet imsemmija fid-dokument tal-offerti kienu jifformaw 
parti integrali mill-kuntratt tal-bejgħ.  L-Ombudsman deherlu li irrispettivament 
mill-prattiċi normali li kienet tiddetta l-Awtorità tad-Djar, kien proprju l-kuntratt 
finali iffirmat bejn l-Awtorità tad-Djar u l-complainant li kien jorbot lill-partijiet. 
Mill-kuntratt kien ċar li l-Awtorità tad-Djar kienet obbligata tieħu ħsieb is-sistema 
tad-drenaġġ għall-ilma tax-xita, kif ukoll li jitlestew il-partijiet komuni. 

Rakkomandazzjoni
L-Ombudsman għalhekk irrakkomanda li l-complainant għandu jitħallas għall-
ispejjeż kollha li għamel biex saru l-katusi u l-pajpijiet biex tlestiet is-sistema tad-
drenaġġ għall-ilma tax-xita.

Żvilupp ulterjuri
L-Awtorità tad-Djar aċċettat din ir-rakkomandazzjoni u qablet li tirrifondi l-ispiża 
li għamel il-complainant biex tlestew ix-xogħlijiet. Il-complainant kien mitlub li 
jippreżenta l-irċevuti kollha rilevanti sabiex jissostanzjaw t-talba tiegħu. 
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru R 0118
Kummissarju tat-Taxxi Interni

Nuqqas amministrattiv  
jiġi korrett

Individwu li ressaq l-ilment (il-complainant) ikkontesta t-talba tad-Dipartiment 
tat-Taxxi Interni li għas-sena 2000, kellu jħallas ammont ta’ taxxa li jlaħħaq kważi 
l-€4000. Parti sostanzjali minn din is-somma kienet taxxa addizzjonali u interessi li 
akkumulaw għas-sena bażi 1999.

Il-fatti
Id-Dipartiment kien qiegħed jinsisti li l-complainant ma kienx bagħat il-formola 
tat-taxxa għal dik is-sena iżda l-complainant iddikjara li dan ma kienx il-każ. 
Madanakollu, d-Dipartiment saħaq li kien fl-interess tiegħu li jimla formola oħra. 
Hu ħa ħsieb li jagħmel hekk għaliex f’dak il-waqt, kien għad m’għandux f’idejh il-
prova li hu verament kien diġà mela l-formola tat-taxxa.

Eventwalment il-complainant irnexxielu jsib acknowledgement għall-formola tat-
taxxa li hu kien bagħat. Madanakollu, id-Dipartiment xorta waħda talbu li jressaq 
talba formali sabiex jinħafru l-penali fuq it-taxxa addizzjonali iżda dan kien ifisser li 
l-complainant kien ikun qiegħed jammetti li sar żball min-naħa tiegħu. F’dawn iċ-
ċirkostanzi l-liġi tippermetti li jinħafer biss sa massimu ta’ 80% tal-ammont dovut. Il-
complainant irrifjuta li jimla din il-formola u talab li l-każ tiegħu jinstema’ quddiem 
il-Board of Special Commissioners. Il-complainant irrikorra għand l-Ombudsman 
biex jintervjeni f’ismu ħalli jiġi korrett dan l-iżball amministrattiv.

L-investigazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman għamel il-verifiki tiegħu dwar dan il-każ mad-
Dipartiment tat-Taxxi Interni u issottometta provi li ngħataw mill-complainant li 
juru li hu tassew kien bagħat il-formola tat-taxxa fil-ħin stipulat għal dik is-sena. 
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Eventwalment id-Dipartiment tat-Taxxi Interni għarraf lill-Ombudsman, li abbażi 
tal-acknowledgement mibgħuta mid-Dipartiment li kien irċieva l-formola tat-taxxa 
f’April 2000 u la ma kienx ċar għaliex din il-formola ma kinitx ġiet ipproċessata, it-
taxxa addizzjonali kienet ser tiġi kanċellata. Il-complainant kien biss ser jiġi mitlub 
li jħallas it-taxxa dovuta għal dik is-sena.

Konklużjoni
Dan l-ilment kien għalhekk ġie riżolt b’mod sodisfaċenti u l-Ombudsman għalaq 
il-każ.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru Q 0343
Korp tal-Pulizija

Medalja għal servizz twil u 
effiċjenti (LESM) miċħuda

L-ilment
Uffiċjal tal-Pulizija rtirat ħass li ġie trattat ħażin meta ġie miċħud mill-għoti tal-
medalja għal servizz twil u effiċjenti (Long and Efficient Service Medal) li tingħata 
lill-membri tal-Korp tal-Pulizija skont il-provvedimenti tal-Att dwar Ġieħ ir-
Repubblika. Il-complainant kien tal-fehma li hu kien jistħoqqlu din il-medalja. Hu 
talab lill-Ombudsman sabiex jinvestiga dan l-ilment u jassigura li, skont ma titlob 
il-liġi, jingħata dan il-premju.

Il-fatti
Il-complainant kien ġie ingaġġat bħala Kuntistabbli fl-1970 u serva għal perjodu ta’ 
ħamsa u għoxrin sena sħaħ mingħajr interruzzjoni sal-1996. Matul dawn is-snin 
ittieħdu biss erba’ passi dixxiplinarji kontrih, li tlieta minnhom kienu dwar offiżi li 
kien wettaq fis-snin sebgħin u kienu ta’ natura trivjali. Il-complainant irtira mill-
korp fil-grad ta’ Surġent tal-Pulizija.

L-investigazzjoni
Ir-regolamenti maħruġa skont l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika jistabbilixxu 
l-kundizzjonijiet biex membru ta’ forza dixxiplinarja jkun intitolat għall-midalja 
għal servizz twil u effiċjenti. Il-membri kollha u dawk ta’ qabilhom li jkunu servew 
ammont totali ta’ snin skont il-perjodu stipulat fl-Att u li kienu taw servizz effiċjenti 
matulu, kienu eliġibbli li jingħataw il-midalja u l-istrixxa tal-fidda li teħel fuq iż-
żigarella tal-midalja.

Membru ta’ forza dixxiplinarja, li l-Korp tal-Pulizija ta’ Malta jifforma parti 
minnha, ikun eliġibbli li jingħata l-medalja wara li jkun serva total ta’ tmintax-il 
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sena li matulhom ikun ta servizz effiċjenti b’imġieba eżemplari. Il-Kummissarju 
tal-Pulizija informa lill-Ombudsman li fl-2004, matul is-Senior Executives Meeting 
kienu ġew stabbiliti l-kriterji sabiex isir l-għoti tal-premju tal-medalja. Kriterji li 
għadhom qegħdin jintużaw sal-ġurnata tal-lum biex jiġi determinat liema membri 
tal-forza jikkwalifikaw għall-medalja jew il-clasp. Dawn il-kriterji joffru għażliet 
differenti biex il-kandidati li nstabu ħatja ta’ xi forma ta’ offiża jiġu evalwati jekk 
kienux eliġibbli. Fil-każ ta’ membru tal-forza li kien instab li wettaq erba’ offiżi li 
dwarhom ikunu ttieħdu passi dixxiplinarji kontrih, kien jeħtieġ li jkunu għaddew 
sentejn minn meta twettqet l-aħħar offiża, jiġifieri biex dan il-membru jitqies 
eliġibbli li jingħata l-medalja tal-LESM, l-ewwel żewġ offiżi jridu jkunu saru aktar 
minn sentejn qabel.

Il-Kummissarju tal-Pulizija informa lill-Ombudsman li l-Human Resources Records 
urew li l-complainant kien instab ħati ta’ erba’ offiżi waqt li kien membru tal-
forza. Ingħataw id-dettalji tal-erba’ okkażjonijiet li dwarhom kienu ttieħdu passi 
dixxiplinarji kontrih u tal-punizjoni mogħtija. Il-Kummissarju ikkonkluda li 
ladarba l-complainant kien irtira bil-pensjoni qabel ma kienu għaddew sentejn 
minn meta kien wettaq l-aħħar offiża li dwarha ttieħdu passi dixxiplinarji, ma kienx 
jikkwalifika għall-premju tal-midalja. Għaldaqstant it-talba tal-complainant ma 
setgħetx tintlaqa’.

L-Ombudsman informa lill-complainant li kien ġie stabbilit li ismu kien instab fil-
lista tal-membri li ma kienux eliġibbli għall-għoti tal-midalji li kien ser isir fit-12 ta’ 
Lulju 1995. Dan għaliex hu kien wettaq 4 offiżi dixxiplinarji u fl-1995 kien għadu qed 
iservi bħala membru tal-Korp. Barra minn hekk, il-complainant seta’ jappella minn 
din id-deċiżjoni li kieku baqa’ membru tal-Korp sa Marzu 2005.

Konklużjoni
L-Ombudsman informa lill-complainant li hu ma setax isostni l-ilment tiegħu. 
Biex uffiċjal ikun eliġibbli għall-medalja għal servizz twil u effiċjenti ried ikun 
persuna li għadu membru tal-Korp tal-Pulizija meta jsir l-għoti tal-premju u li 
jkollu kondotta eżemplari mingħajr offiżi tul is-servizz tiegħu. L-istħarriġ wera li 
skont ir-regolamenti l-complainant ma kienx eliġibbli sabiex jikkwalifika għal dan 
il-premju anke minħabba l-fatt li hu kien irtira qabel ma kienu għaddew is-sentejn 
minn meta ttieħdu l-aħħar passi dixxiplinarji kontrih.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru Q 0195
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Użu u abbuż fil-Bibljoteka 
Nazzjonali

Persuna anzjana li tagħmel użu regolari mill-faċilitajiet tal-Bibljoteka Nazzjonali 
għat-tiftix u riċerka ħasset ruħha milquta ħażin b’ordni maħruġa mid-Direttur tal-
Libreriji Maltin biex ma tersaqx aktar lejn dik il-parti tal-librerija biex tagħmel użu 
minn dawk il-faċilitajiet. Hi talbet lill-Ombudsman biex jinvestiga ċ-ċirkostanzi tal-
każ u jirrakkomanda li dik l-ordni tiġi irtirata.

Il-fatti
Il-complainant, persuna ta’ età avvanzata, tagħmel użu regolari mill-Bibljoteka 
Nazzjonali u kien soltu li kull ġimgħa tara t-taqsima tal-aħbarijiet tas-Sunday Times 
ta’ Londra. Ġimgħa minnhom inqabdet mis-security cameras tieħu żewġ paġni 
mill-ġurnal u toħroġ bihom mil-librerija mingħajr permess. B’konsegwenza ta’ 
dan l-episodju d-Direttur kienet neħħiet kull dritt lill-complainant milli tagħmel 
użu mill-faċilitajiet offruti lill-pubbliku fis-sala prinċipali tal-istess bibljoteka. Il-
complainant spjegat li kienet għamlet dan għaliex ma kellhiex ħin biżżejjed biex 
taqra l-ġurnal li minnu, fost ħwejjeġ oħra, kienet tikkopja l-crossword u logħob ieħor 
li jkun hemm kull ġimgħa f’dik il-parti tal-ġurnal. Hi spjegat li l-amministrazzjoni 
tal-bibljoteka kienet tħalli dan il-ġurnal għad-dispożizzjoni tal-pubbliku għal 
ġimgħa biss. Hi kienet allura irrealizzat li minħabba din il-policy żbaljata, ma kienx 
ser ikun possibbli għaliha li tikkopja l-folji li xtaqet tara meta terġa’ tmur il-ġimgħa 
ta’ wara.

Il-complainant talbet biex l-Ombudsman jara jekk kienx hemm lok għal reviżjoni 
u revoka tal-interdizzjoni li l-amministrazzjoni kienet għamlitilha. Talbet ukoll 
li s-Sunday Times ta’ Londra tibqa’ tintrefa’ u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku għall-inqas għal tlett xhur mid-data tal-ħruġ. 
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L-investigazzjoni
Mill-investigazzjoni irriżulta li l-istaff tal-librerija kienu osservaw lill-complainant 
tieħu xi paġni mill-ġurnal London Times News Review. Il-complainant ġiet infurmata 
li dan l-inċident kien ikkonfermat minn filmat li ttieħed bis-sistema ta’ closed circuit 
television camera. Id-Direttur spjegat li l-Att dwar il-Libreriji jipprovdi li:

Kull persuna li ... xjentament jew bi traskuraġni, b’nuqqas ta’ ħila jew 
nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti tikkawża ħsara jew teqred, tqatta’, 
tibdel xi rekord; jew

(b) tikser jew ma tikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att ...
 tkun ħatja ta’ reat taħt dan l-Att u tista’ teħel meta tinsab ħatja multa 

ta’ mhux iżjed minn 2,500 Ewro jew priġunerija għal żmien ta’ mhux 
iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien ...”.

Madankollu peress li l-każ tal-complainant kien meqjus bħala wieħed ta’ anqas 
gravità, id-Direttur minflok ma applikat din id-dispożizzjoni tal-liġi għall-ksur 
li twettaq, imxiet mar-regolamenti amministrattivi tal-aċċess ġewwa l-libreriji 
nazzjonali ta’ Malta. Dawn jispeċifikaw fost l-oħrajn li “Il-Librar Nazzjonali jista’ 
jkeċċi lil kull viżitatur jew riċerkatur li ma jirrispettax ir-regolamenti tal-Bibljoteka 
jew li ma jġibx ruħu sewwa ġewwa l-Bibljoteka”.

Kunsiderazzjonijiet
Fl-Opinjoni Finali tiegħu, l-Ombudsman qabel li r-regolamenti tal-Bibljoteka 
Nazzjonali għandhom jiġu rispettati, u jekk ma jiġux osservati, għandha tittieħed 
xi forma ta’ dixxiplina. Il-miżuri dixxiplinarji għandhom però jiġu applikati 
skont il-gravità tal-każ. L-Ombudsman ma sab xejn irregolari fir-rigward tad-
dixxiplina li ttieħdet fil-konfront tal-complainant. L-azzjoni meħuda, sakemm 
tkun sospensjoni temporanja għal żmien raġonevoli, setgħet titqies li kienet waħda 
ġustifikata u neċessarja. B’danakollu, wara li għaddew aktar minn għaxar xhur minn 
mindu l-complainant ġiet miżmuma mill-aċċess għall-parti essenzjali mil-Librerija 
Nazzjonali, l-Ombudsman kien tal-fehma li l-għan tas-sospensjoni kien intlaħaq u 
ma kienx hemm raġuni għaliex kellha tibqa’ tiġi applikata ulterjurment.

Fl-ittra tas-sospensjoni mibgħuta lill-complainant ma kienx hemm imniżżel il-
limitu taż-żmien sakemm is-sospensjoni kellha ddum fis-seħħ. Għalhekk kien jidher 
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li r-revoka tal-istess sospensjoni kienet fid-diskrezzjoni tal-Librerija Nazzjonali u 
din kellha tiġi applikata b’mod raġonevoli. Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman 
għamel analiżi tar-regolamenti li saru permezz ta’ leġislazzjoni sussidjarja maħruġa 
bis-saħħa tal-Att prinċipali li jirregola l-użu tal-Libreriji Nazzjonali. Hu wasal għall-
konklużjoni li skont dawk ir-regolamenti, l-piena tat-tkeċċija għall-użu ħażin tal-
faċilitajiet tal-librerija ma kellhiex twassal għat-tkeċċija indefinita. Il-liġi tittratta 
t-tkeċċija mill-Bibljoteka Pubblika u Nazzjonali bħala sospensjoni temporanja 
b’terminu ta’ żmien u/jew b’obbligu ta’ kumpens.

Konklużjoni
L-Ombudsman ikkonkluda li l-azzjoni ta’ dixxiplina li ttieħdet mid-Direttur fil-
konfront tal-complainant kienet waħda ġustifikata. Hu qabel li f’post bħal ma hu 
l-Bibljoteka Nazzjonali, fejn jinżammu kotba u dokumenti li jagħmlu parti mill-wirt 
dokumentarju tan-Nazzjon għandu jiġi trattat b’kull rispett minn kull amministratur 
jew riċerkatur. F’dan kollu hu importanti li jinżamm proporzjon bejn il-gravità ta’ 
każ partikolari u l-piena imposta. 

Dan il-każ kien jittratta sempliċi ġurnal barrani, ippubblikat darba fil-ġimgħa, li 
kif ammess mis-Segretarju Permanenti, ma kienx jifforma parti mill-kollezzjoni 
nazzjonali. L-Ombudsman irrikonoxxa li internament, id-direzzjoni tal-Librerija 
Nazzjonali kienet ikkunsidrat arranġamenti sabiex il-complainant terġa’ titħalla 
tuża l-faċilitajiet tal-kamra tal-qari taħt ċerti kundizzjonijiet. Arranġamenti li 
finalment jidher li ma ġewx implimentati għaliex ma kienux prattiċi. L-Ombudsman 
qies ir-rikonsiderazzjoni tad-deċiżjoni tat-tkeċċija tal-complainant bħala waħda 
pożittiva li kellha terġa’ tiġi riveduta. Dan għaliex kienu għaddew diversi xhur minn 
meta ttieħdet u kien sewwa li l-complainant, li hi persuna ta’ età avvanzata, terġa’ 
tingħata opportunità oħra biex tipprattika l-passatemp tagħha tal-qari u tagħmel 
użu mill-faċilitajiet offruti mil-Librerija Nazzjonali.

Il-fatt li l-Librerija kellha sistema ta’ sigurtà permezz ta’ camera CCTV kien 
jeskludi l-bżonn ta’ membru tal-istaff bħala superviżjoni kontinwa fuq il-viżitatur. 
L-Ombudsman kien tal-fehma li, jekk is-sospensjoni tibqa’ tiġi ipprolungata 
mingħajr raġuni valida, l-azzjoni meħuda mill-Bibljoteka Nazzjonali fil-konfront 
tal-complainant ma kinitx tibqa’ aktar ġustifikata u ssir abbużiva. Hu esprima 
ċ-ċertezza li b’rieda tajba bejn il-partijiet, din l-eventwalità setgħet faċilment tiġi 
evitata. 
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Fir-rigward tat-tieni talba tal-complainant li l-ġurnal Sunday Times ta’ Londra 
jitħalla disponibbli għall-qarrejja għal żmien tlett xhur, l-Ombudsman qies li ġurnal 
barrani hu servizz addizzjonali li l-librerija toffri lill-viżitaturi u riċerkaturi u dawn 
il-ġurnali ma setgħux jiġu deskritti bħala parti mill-kollezzjoni tal-Melitensia. Il-
Ministeru ikkonferma wkoll li s-sistema tas-servizz ta’ wifi u l-użu tal-computer 
mingħajr ħlas ġewwa l-Bibljoteka Nazzjonali, jservi bħala faċilità raġonevoli għal 
dawk il-persuni li jirrikjedu l-aċċessibilità għall-gazzetti barranin. Din kienet 
alternattiva sodisfaċenti ta’ kif riċerkatur seta’ xorta jkollu aċċess limitat għall-
arkivji tal-ġurnali u rivisti barranin li jkunu ġew ippubblikati fil-ġimgħat ta’ qabel. 
Hu sewwa għalhekk li ż-żmien kemm għandu jinżamm għall-użu tal-pubbliku 
ġurnal barrani għandu jitħalla fid-diskrezzjoni tal-Librar Nazzjonali.

Finalment l-Ombudsman esprima b’ċertezza li kemm id-Direttur kif ukoll is-
Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qablu li l-għan prinċipali tal-
Bibljoteka Nazzjonali kien wieħed li jinkoraġġixxi t-tagħrif ġenerali u edukattiv kif 
ukoll li jippromwovi l-attendenza tal-pubbliku li jkollhom aċċess għall-materjal 
kollu offrut mil-librerija. Dan il-ħsieb joħroġ ukoll mill-funzjoni u l-mission 
statement tal-Librerija Nazzjonali ta’ Malta li “... tinkoraġġixxi l-qari għall-istudju, 
ir-riċerka, l-informazzjoni għall-iżvilupp personali u t-tagħlim tul il-ħajja kollha u 
għal finijiet ta’ rikreazzjoni”.

Rakkomandazzjoni
L-Ombudsman irrakkomanda li d-deċiżjoni tal-awtoritajiet dwar in-nuqqas ta’ 
aċċess li l-complainant għandha jkollha ġewwa l-Librerija Pubblika Nazzjonali ta’ 
Malta kellha tiġi riveduta immedjatament u tiġi stabbilita data raġonevoli minn 
meta l-complainant setgħet terġa’ jkollha aċċess biex tuża l-faċilitajiet tal-kamra 
tal-qari u tar-riċerka sitwata fil-Librerija. Din ir-rakkomandazzjoni ntlaqgħet mill-
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Is-Segretarju Permanenti informa lill-
Ombudsman li l-complainant kienet ser tingħata l-faċilità li taċċessa u tagħmel użu 
mill-faċilitajiet tal-kamra tal-qari mill-1 ta’ April 2017. 

Il-complainant kellha tiġi mwissija li fl-eventwalità li jerġa’ jseħħ ksur tar-
regolamenti tal-libreriji, l-passi li jittieħdu kontra tagħha kienu ser ikunu aktar 
severi.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru Q 0341
Identity Malta

Ċittadinanza Maltija Miksuba

L-ilment 
Persuna barranija ilmentat li kienet ilha żmien li applikat għaċ-ċittadinanza Maltija 
iżda għalkemm għaddew is-snin kienet baqgħet bla risposta minn Identity Malta. 

Il-fatti
Raġel barrani żżewweġ ċittadina Maltija fl-2008. Għal ħabta ta’ Lulju tal-2013 hu 
kien issottometta applikazzjoni biex jakkwista ċ-ċittadinanza Maltija bis-saħħa 
taż-żwieġ imma għalkemm għaddew aktar minn sentejn u nofs hu kien baqa’ 
mingħajr tweġiba. Mar diversi drabi fid-dipartiment taċ-ċittadinanza biex isegwi 
l-applikazzjoni tiegħu, iżda baqa’ bla ebda tweġiba. Wara kważi tlett snin kienu 
dejjem jittamawh u jgħidulu li għad irid jistenna.

Hu talab lill-Ombudsman biex jinvestiga.

L-investigazzjoni
Fuq insistenza tal-Ombudsman mad-dipartiment li kull min japplika kellu jedd 
għar-risposta u għall-informazzjoni dwar fejn kienet waslet l-applikazzjoni għaċ-
ċittadinanza tiegħu, d-dipartiment indaga u bagħat għall-complainant biex 
jipprovdilu xi informazzjoni. 

Sussegwentement anki jekk sena wara li sar l-ilment, id-dipartiment għarraf lill-
Ombudsman illi ċ-ċertifikat taċ-ċittadinanza kien ħareġ aktar kmieni dik is-sena. 

Konklużjoni
L-Ombudsman informa lill-complainant b’dan l-iżvilupp u għalaq il-każ.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru R 0029
ARMS Ltd

Aktar Trasparenza dwar Multi 
Żgħar tal-ARMS Ltd

L-ilment 
Konsumatur tas-servizzi tad-dawl u l-ilma irrefera lill-Ombudsman kwistjoni li 
kellu mal-ARMS Ltd dwar kont għall-konsum li fih kienu mdaħħlin multa kemm 
dwar il-qari tal-meter tad-dawl kif ukoll dwar dak tal-ilma. Il-multa kienet ta’ 4.66 
Ewro għall-qari taż-żewġ meters jiġifieri 2.33 Ewro kull meter.

Il-fatti
Meta l-complainant indaga mal-ARMS għaliex kien ġie immultat, hu ġie informat li 
multi ta’ dik ix-xorta l-konsumatur jeħilhom jekk jirriżulta li l-meter reader ikun mar 
jaqra l-arloġġi u ma fetaħlu ħadd. Hu issottometta li jekk fid-dar ma jkun hemm 
ħadd meta jmur il-meter reader, il-konsumatur kellu jiġi notifikat b’dan il-fatt. Skont 
l-ARMS Ltd il-meter reader kien mar darbtejn fir-residenza tal-konsumatur imma 
dan jafferma li fl-ebda mument ma sab notifika fil-kaxxa tal-ittri li tinformah li 
kien mar il-meter reader u ma sab lil ħadd. Il-konsumatur oġġezzjona għal din il-
penali. Wara korrispondenza twila hu kien ġie avżat mill-ARMS Ltd li s-somma tal-
multa kienet diġà tħallset permezz ta’ Direct Debit u ma kinitx ser tiġi mnaqqsa. Hu 
għalhekk talab lill-Ombudsman biex jinvestiga l-każ.

L-investigazzjoni
L-ammont tal-multa in kwistjoni tant hu żgħir li l-Ombudsman seta’, kif għandu 
dritt bil-liġi jagħżel li ma jinvestigax il-każ. L-Ombudsman però iddeċieda li jindaga 
l-kwistjoni mal-ARMSLtd  għaliex kien ċar illi multi bħal dawn setgħu kienu qed jiġu 
imposti b’mod ġenerali u allura jinteressaw faxxa wiesgħa tas-soċjetà. Barra minn 
dan ħass li kienet kwistjoni ta’ prinċipju ta’ ġustizzja naturali li kellha tiġi iċċarata. 
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Waqt l-istħarriġ li sar, l-ARMS Ltd sostniet li l-meter reader kien ħalla nota apposta 
fil-post in kwistjoni f’żewġ okkażjonijiet separati. Barra minn dan min għamel 
l-ilment kellu l-opportunità li jissottometti hu stess il-qari tal-meters fi żmien 
proprju ladarba ma setax ikun preżenti meta mar il-meter reader. Dan kellu 
jagħmlu fi żmien ħamest ijiem wara d-dati mogħtija fl-avviżi li ngħatawlu. Fil-
każ in kwistjoni min għamel l-ilment kien ikkuntattja lill-ARMS Ltd wara li kien 
skada dak it-terminu. Hu talab biex jingħata l-kont attwali tal-konsum . L-ARMS 
Ltd informat lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li l-proċess ta’ kull reviżjoni u ħruġ ta’ 
kont barra mill-iskeda kien jinkludi l-miżata, u allura mhux multa, ta’ 4.66 Ewros. 
L-ARMS Ltd allura sostniet li l-ħlas mitlub kien skont il-proċeduri stabbiliti. 

Wara diskussjonijiet fit-tul mal-ARMS Ltd, l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien informat 
li l-każ tal-complainant kien ġie rivedut b’mod dettaljat u ttieħdet id-deċiżjoni li 
l-miżata ta’ 4.66 Ewros għandha tiġi mnaqqsa fuq bażi ex gratia għal dik id-darba 
biss. L-ARMS Ltd innotat ukoll li, fl-eventwalità li l-klijent ma jkunx jista’ jkun 
preżenti biex jagħti aċċess għaż-żjara tal-meter reader hemm il-faċilità fejn il-qari 
jista’ jingħata mill-konsumatur permezz ta’ email jew telefonata.

Il-complainant iddikjara ruħu sodisfatt li kien ingħata raġun għalkemm ma setax 
jaċċetta li l-ħlas lura sar ex gratia. Hu baqa’ jsostni li ma kienx irċieva l-avviżi u 
tenna li l-insistenza tiegħu ma kinitx għal 4.66 Ewro imma għaliex kien iqis li kienet 
qed issir inġustizzja li sfortunatament, ħafna jħalluha tgħaddi minħabba li kien 
ammont żgħir.

Rakkomandazzjoni 
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irringrazzja lill-ARMS Ltd tal-kooperazzjoni biex dan 
il-każ jiġi riżolt. Jifhem u jaqbel illi f’każijiet simili għandu jkun hemm penali meta 
persuna tinjora notifika li l-meter reader ikun ser imur f’residenza sabiex jieħu l-qari 
tad-dawl u l-ilma u eventwalment ma jiftaħlu ħadd. F’ġieħ il-ġustizzja u l-ekwità 
iżda irrakkomanda li l-konsumatur għandu jingħata żmien raġonevoli minn meta 
tkun imqassma n-notifika sal-ġurnata meta jkun ser isir il-qari tal-arloġġi. Meta jiġri 
hekk il-meter reader għandu jżomm kopja iffirmata u datata tan-notifika oriġinali 
li tkun tqassmet lill-konsumatur. Fin-nuqqas ta’ dan, il-multa m’għandhiex tiġi 
applikata fil-konfront tiegħu. 
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Ġie irrakkomandat ukoll li fl-avviż li jingħata meta jkun sejjer il-meter reader kellu 
jkun hemm ukoll imniżżel struzzjonijiet li jispjegaw fid-dettal x’kellu jagħmel 
il-konsumatur meta ma jkunx jista’ jkun preżenti biex jagħti aċċess għaż-żjara 
tal-meter reader.  Kellu jkun spjegat li l-qari tal-elettriku u l-ilma seta’ wkoll jsir 
mill-konsumatur stess permezz ta’ email jew telefonata. Il-konsumatur kellu jiġi 
informat li fil-każ li ħadd ma jiftaħ lill-meter reader, fid-data u l-ħin imniżżla fin-
notifika, l-ARMS kienet ser tieħu miżuri sabiex tiġi applikata l-miżata stabbilita għal 
meta ma jkunx ingħata aċċess lill-meter reader. 

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet saru biex jiġu evitati ilmenti bla bżonn fuq nuqqas 
ta’ informazzjoni kif ukoll biex il-konsumatur ikollu linja gwida ta’ proċedura u jkun 
hemm aktar trasparenza, meta setgħet tiġi applikata l-multa. Mhux ġust li każijiet 
bħal dawn jiġu trattati fuq bażi ex gratia. 



Każijiet investigati 
mill-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UR 0005
Università ta’ Malta

Ebda nuqqas fil-Proċess
tal-għażla

L-ilment
Visiting Academic fil-Fakultà tax-Xjenza fl-Università ta’ Malta, ħasset li ġiet trattata 
ħażin bil-mod kif tmexxa l-proċess tal-għażla wara sejħa għall-applikazzjonijiet 
għall-pożizzjoni ta’ Resident Academic fuq bażi full time fid-Dipartiment fejn hija 
kienet ilha snin twal tagħti l-lectures. Il-complainant dehrilha li ma kienx ġust li 
l-pożizzjoni ngħatat lil xi ħadd li kellu ferm anqas esperjenza minnha. Sostniet li 
dan ma kienx ġust u talbet lill-Ombudsman Parlamentari jinvestiga l-ilment tagħha.

Il-fatti
Il-complainant saħqet li hi kellha l-kwalifiki kollha meħtieġa għal din il-kariga. 
Hija kienet Senior Visiting Lecturer għal numru ta’ snin u matulhom kienet kisbet 
esperjenza u kompetenza fil-mod kif tgħallem is-suġġetti xjentifiċi li fihom kienet 
speċjalizzata. Hi kienet iddedikat ħafna ħin lid-Dipartiment u kienet refgħet 
ir-responsabbiltà li l-ħatra ġġib magħha. Għaldaqstant ħasset li kienet ġiet 
iddiskriminata. Għalkemm wieħed seta’ jaċċetta l-fatt li l-kandidata li ntgħażlet 
kellha aktar pubblikazzjonijiet xjentifiċi minnha, l-fatt jibqa’ li ħafna mix-xogħol 
siewi li wettqet b’impenn fi ħdan id-dipartiment jidher li ma kienx ġie apprezzat 
biżżejjed.

L-investigazzjoni
Fl-investigazzjoni ta’ dan l-ilment l-Università ikkooperat b’mod sħiħ mal-
Kummissarju għall-Edukazzjoni. L-Università tat l-informazzjoni kollha meħtieġa 
dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Resident Academic u 
peress li din kienet sejħa għall-applikazzjonijiet esterna (external call), din kienet 
titlob li jkun hemm proċess tal-għażla kompetittiv. Fl-ilment tagħha l-complainant 



Każijiet fil-Qosor 2017 37

iddikjarat li hi kien ħaqqha li tingħata dik il-kariga abbażi tas-snin ta’ esperjenza li 
kellha bħala Visiting Academic. Madanakollu, il-Bord tal-Għażla ħa konjizzjoni tal-
esperjenza relevanti tal-complainant, iżda kellu wkoll jevalwa lil kull kandidat skont 
il-kriterji li ġew stabbiliti minn qabel. Dawn il-kriterji kienu jinkludu l-kwalifiki 
akkademiċi, l-esperjenza tax-xogħol akkademiku, kemm wieħed huwa idoneju u 
adatt għall-kariga u kif wieħed iġib ruħu waqt l-intervista. 
 
Il-kandidata magħżula kienet ikkonvinċiet lill-Bord tal-Għażla li hi kellha l-aħjar 
attribwiti biex tokkupa l-pożizzjoni akkademika, b’mod partikolari għall-fatt li 
kellha numru ta’ pubblikazzjonijiet akkademiċi. Din il-kandidata kienet impenjata 
fir-riċerka kontinwa u kellha esperjenza fit-tagħlim f’livell terzjarju. Għaldaqstant 
il-complainant ma kinitx korretta meta sostniet li ma kinitx intgħażlet għal din il-
kariga minħabba li hi kellha xogħol ieħor privat. Naturalment, fil-proċess tal-għażla, 
kieku fil-fatt intgħażlet hi, dan il-fattur kien jiġi ikkunsidrat. Il-complainant kienet 
f’dak il-każ tiġi informata li l-pożizzjoni ta’ Resident Academic kienet titlob impenn 
sħiħ fir-rigward ta’ tagħlim, riċerka u amministrazzjoni fuq bażi full time. Imbagħad 
kienet tkun hi stess li tiddeċiedi jekk taċċettax li terfa’ din ir-responsabbiltà.

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni kellu numru ta’ laqgħat mal-complainant 
u mal-awtoritajiet tal-Università biex jiddiskuti dan l-ilment. Kien hemm 
diversi kwistjonijiet li ssemmew fl-ilment li ġew iċċarati. Mill-istħarriġ tiegħu 
l-Kummissarju ikkonkluda li ma kien sab l-ebda nuqqas fil-mod kif tmexxa l-proċess 
tal-għażla u kien twettaq skont ir-regolamenti u l-prattiċi stabbiliti tal-Università. 
Huwa sinjifikanti l-fatt li l-Bord tal-Għażla kien ikkonferma d-deċiżjoni tiegħu 
meta ltaqa’ sabiex issir reviżjoni tal-ilment. Dan wara l-intervent tal-Kummissarju 
li talab li terġa’ tittieħed konjizzjoni tas-snin ta’ esperjenza fil-lecturing li kellha 
l-complainant fid-Dipartiment.

Madanakollu, il-Bord tal-Għażla enfasizza l-punt li l-kandidata magħżula kellha 
kontribut aktar b’saħħtu fil-qasam tar-riċerka u pubblikazzjonijiet. Il-Kummissarju 
iddikjara li hu ma kien sab l-ebda prova li tindika li l-complainant ma ngħatatx il-
ħatra proprju għaliex kellha impenn qawwi fix-xogħol privat barra mill-Università. 
Għalhekk il-Kummissarju ma setax isostni l-ilment tagħha dwar il-fatt li l-Università 
kienet trattata b’mod inġust jew li iddiskriminat kontra tagħha meta kisbet it-tieni 
post fl-ordni tal-mertu għal din il-kariga. 
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Mill-banda l-oħra, il-Kummissarju wara li ikkunsidra l-każ, kien tal-fehma li 
l-pożizzjoni li kienet qed tokkupa bħala Visiting Academic fuq bażi part time fil-
livell T1 ma kienx qiegħed jirrifletti b’mod xieraq ix-xogħol li kienet qed twettaq 
fid-Dipartiment. Għaldaqstant irrakkomanda li l-Università terġa’ tevalwa x-xogħol 
kollu tal-complainant jiġifieri l-lecturing, tutoring u s-superviżjoni tal-istudenti 
kif ukoll l-użu tal-faċilitajiet tal-laboratorji privati tagħha u tingħata l-istatus 
akkademiku adegwat skont id-dmirijiet tagħha fl-Università.

Konklużjoni
L-Università aċċettat l-Opinjoni Finali tal-Kummissarju. L-awtoritajiet qablu li 
l-ħatra tal-complainant kienet teħtieġ li tirrifletti x-xogħol li hi twettaq fi ħdan id-
Dipartiment fejn tgħallem.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UR 0021 
Direttorat tal-Edukazzjoni u s-Servizzi

L-Għalliema ma jistgħux jagħżlu 
li jbiddlu s-suġġett li jgħallmu

Persuna li jkollha kwalifika f’żewġ suġġetti ma hijiex intitolata li bħala għalliem 
twaqqa’ s-suġġett li tkun ġiet maħtura biex tgħallem u minflok tagħżel li tgħallem 
is-suġġett l-ieħor.

L-ilment
Għalliema regolari li kienet ilha maħtura biex tgħallem l-Ingliż fi Skola Primarja 
tal-Gvern wieġbet għal sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjonijiet ta’ Supply 
Teacher għall-pożizzjoni deskritta bħala ‘Peripatetic Teacher of Art’. Fil-bidu 
l-applikazzjoni tagħha ġiet rifjutata minħabba nuqqas ta’ eliġibilità iżda aktar 
tard, l-persuna ikkonċernata ġiet aċċettata wara li ipprotestat. L-għalliema kellha 
intervista, iżda mbagħad aktar tard ġiet mgħarrfa li ma setgħetx tintbagħat bħala 
Għalliema tal-Arti għaliex hi kienet tgħallem l-Ingliż, li kien ikkunsidrat suġġett 
ferm aktar importanti. Dan minħabba l-fatt li ma kienx hemm biżżejjed għalliema 
tal-Ingliż. 

L-għalliema (il-complainant) ressqet ilment lill-Uffiċċju tal-Ombudsman, li fih 
stqarret li kienet qed tiġi iddiskriminata, fis-sens li l-preferenzi tagħha, kif ukoll 
il-kwalifiki tagħha, ma kienux qed jingħataw evalwazzjoni xierqa mill-Ministeru 
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE).

L-investigazzjoni
Il-persuna li ressqet l-ilment kienet iggradwat fl-2004, mill-Università ta’ Malta 
u kisbet il-grad ta’ Baċellerat fl-Edukazzjoni (B.Ed. (Hons)) fl-Ingliż u l-Arti. Din 
il-persuna wieġbet għas-sejħa għall-applikazzjonijiet li kienet ippubblikata fl-
2004. Din is-sejħa kienet tippermetti li japplikaw anke studenti li jinsabu fl-aħħar 
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sena tal-kors tal-B.Ed.. Għaldaqstant hi bagħtet żewġ applikazzjonijiet separati, 
waħda għall-pożizzjoni ta’ Għalliema tal-Ingliż u l-oħra ta’ Għalliema tal-Arti. Hi 
ġiet magħżula biex tinħatar Għalliema tal-Ingliż u fl-1 ta’ Jannar 2005 intbagħtet 
tgħallem l-Ingliż fi Skola Sekondarja tal-Gvern. Irċeviet il-ħatra tagħha f’Awwissu 
2005 li kienet bi prova għal sena u inħarġilha l-Warrant bħala Għalliem f’dik l-istess 
sena.

Fl-2017 applikat għall-pożizzjoni ta’ Peripatetic Teacher of Art fl-iskejjel primarji 
tal-Gvern. Fil-bidu l-applikazzjoni tagħha ma ġietx aċċettata minħabba nuqqas 
ta’ eliġibilità iżda wara li hi ikkontestat din id-deċiżjoni, il-MEDE aċċetta li kienet 
eliġibbli. Saritilha l-intervista għall-pożizzjoni, iżda id-Direttur tar-Riżorsi tal-
Edukazzjoni fi ħdan il-MEDE, għarrafha li minkejja li kellha prestazzjoni tajba 
waqt l-intervista, l-MEDE ma kienx lest li jħalliha tbiddel minn għalliema tal-
Ingliż għal waħda tal-Arti. Dan għar-raġuni li l-għalliema tal-Ingliż kienu ftit u kien 
prattikament impossibbli li timtela din il-vakanza li ovvjament tinqala’ meta iseħħ 
din il-bidla. L-għalliema in kwistjoni kitbet diversi ittri lill-Kummissarju u b’mod ċar 
esprimiet ir-rabja, id-diżappunt u n-niket tagħha għal din iċ-ċaħda.

Il-Kummissarju iddeċieda li jinvestiga l-każ tagħha u talab lis-Segretarju Permanenti 
tal-MEDE sabiex jibgħat il-kummenti tiegħu dwar dak li sostniet l-għalliema. 
Fit-tweġiba tiegħu s-Segretarju Permanenti spjega li ma setax jilqa’ t-talba 
tagħha primarjament minħabba ‘l-esiġenzi tad-Dipartiment’. Hu ċaħad diversi 
dikjarazzjonijiet li għamlet fl-ittra oriġinali tagħha u talab kjarifika dwar l-akkuża 
li għamlet li l-MEDE kien qed iwettaq diskriminazzjoni magħha. F’dan l-istadju 
l-Kummissarju ħass li f’dan il-każ kien jeħtieġ li jiġu eżaminati bir-reqqa numru ta’ 
dokumenti importanti, sabiex b’hekk jiġi assigurat għalxiex kienet intitolata jew ma 
kinitx intitolata l-persuna li ressqet l-ilment. 

Hu talab dawn id-dokumenti li wħud kellha tipprovdihom il-complainant filwaqt li 
oħrajn kellhom jintbagħtu mill-MEDE:
•	 Kopja tat-transcript uffiċjali tad-Degree tal-Università tal-persuna li ressqet 

l-ilment;
•	 Kopja oriġinali tas-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjonijiet ta’ 

Għalliema f’diversi suġġetti ippubblikata mill-Ministeru għall-Edukazzjoni fl-
2004;

•	 Kopja tal-ittra tal-ewwel ħatra tal-complainant maħruġa mill-Ministru fl-2005;



Każijiet fil-Qosor 2017 41

•	 Kopja tal-Warrant ta’ Għalliem li ingħata lill-complainant fl-2005; 
•	 Kopja tal-ittra tal-ewwel post fejn ġiet assenjata biex tgħallem, iffirmata mill-

Kap tal-Iskola fejn intbagħtet tgħallem, li fiha hemm speċifikat is-suġġett li kien 
mistenni li tgħallem;

•	 Dokumenti oħra li l-complainant tat lill-Kummissarju volontarjament biex 
isostni l-ilment tagħha.

Il-Kummissarju tkellem ukoll mad-Direttur tar-Riżorsi tal-Edukazzjoni fil-MEDE, 
u ikkonferma l-punti ewlenin li dwarhom kien kitiblu s-Segretarju Permanenti tal-
MEDE.

Id-dokumenti kienu juru li l-complainant kienet inħatret biex tgħallem l-Ingliż fil-
livell sekondarju, u li wara l-leave tal-maternità reġgħet intbagħtet tgħallem l-istess 
suġġett fl-istess livell. Irriżulta li l-complainant kienet għal tnax-il sena ivvolontarjat 
li tagħlem l-Arti probabbilment meta jkun jeħtieġ li tissostitwixxi n-nuqqas ta’ 
lezzjonijiet tal-Arti fl-iskola tagħha stess. Madanakollu, dan kien biss arranġament 
intern bejn il-complainant u l-Kap tal-Iskola, u fil-fatt ma jidher li hemm ebda 
dokument uffiċjali li juri dan il-permess.

Il-fatti
Mill-istħarriġ irriżulta li it-talba tal-complainant li tingħata rimedju kien ibbażat 
fuq idea żbaljata li kellha li kienet taħseb li kienet intitolata għaliha, aktar milli fuq 
fatt jew xi ħaġa tanġibbli li twettaq att ta’ diskriminazzjoni mill-amministrazzjoni. 
L-ittri tagħha kienu twal u mżewwqa b’dikjarazzjonijiet emotivi bħal per eżempju: 
‘Inħoss li l-MEDE għandu intenzjoni li jwarrab minni s-suġġett tal-Arti u jġiegħelni 
ngħallem l-Ingliż kontra qalbi fuq bażi full time’. Dan naturalment huwa assurd 
għaliex ebda ħaddiem ma jista’ jilmenta li qed ikun imġiegħel jagħmel xogħol li 
fl-aħħar mill-aħħar kien iffirma kuntratt li proprju jagħmel dan ix-xogħol. Din is-
sentenza donnha wkoll tagħti x’wieħed jifhem li l-MEDE (jiġifieri l-amministraturi 
tal-MEDE) kienu ostili fil-konfront tagħha fuq livell personali u li kienu qed jaġixxu 
b’mod vendikattiv. Il-Kummissarju ma sab ebda prova li turi dan l-atteġġjament. 

Barra minn hekk, il-complainant kienet ukoll sostniet li xi uffiċjal ta’ Union kienu 
tawha x’tifhem li kellha raġun iżda l-istqarrijiet li ġew kwotati huma kemxejn 
dubjużi. Il-Kummissarju ma rċieva ebda dokument mingħand il-complainant, 
maħruġ mill-Union, li kien jissostanzja proprju dak li sostniet hi bil-miktub. 
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Waħda mid-dikjarazzjonijiet tal-complainant kienet tgħid li ‘skont l-Union1 jien 
awtomatikament Għalliema tal-Arti fi ħdan id-Dipartiment ladarba għallimt dan 
is-suġġett għal numru ta’ snin’. Ma nġabet ebda prova li turi li d-Dipartiment jadotta 
tali prattiċi awtomatiċi. Għaldaqstant jekk verament saru dawn it-tip ta’ kummenti 
minn Union, għandhom jiġu ċċensurati għaliex min-natura tagħhom huma 
irresponsabbli jekk mhux korretti, speċjalment jekk tali parir ingħata verbalment 
u mhux bil-miktub. Il-complainant setgħet kienet fil-fatt qed tgħallem l-Arti iżda 
uffiċjalment jew bil-liġi kienet Għalliema tal-Ingliż. 
(Din is-silta ġiet tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju).

Il-Kummissarju donnu ingħata l-impressjoni li l-complainant kienet oriġinarjament 
applikat biex tgħallem l-Ingliż bil-ħsieb li titfa’ saqajha ġewwa bħala Għalliema fl-
iskejjel tal-Gvern u b’dan il-mod ikollha vantaġġ biex mal-ewwel ċans li jkun hemm 
taqleb tgħallem l-Arti. Naturalment dan ix-xenarju iqajjem tħassib serju dwar jekk 
il-complainant kienitx fil-fatt qed tgħallem l-Ingliż b’mod sfurzat li naturalment 
ikollu impatt ħażin fuq il-kwalità tal-lezzjonijiet tagħha. 

Osservazzjoni oħra tirrigwarda l-fatt li li kieku l-MEDE kellu jaċċetta t-talba tal-
complainant dan kien ser joħloq bidla fl-istatus tagħha. Dan għaliex probabbilment 
kien ikollha taqleb minn għalliema fis-settur sekondarju għal għalliema fis-settur 
primarju, u dan jġib miegħu konsegwenzi sostanzjali u diffikultajiet amministrattivi. 
Għaldaqstant minn dan il-punt biss kien ostaklu li wieħed ried jieħu konjizzjoni 
tiegħu qabel ma jiġu aċċettati t-talbiet tal-complainant.

Jista’ jkun li l-complainant kellha l-idea li tista’ taqleb minn suġġett għall-ieħor 
minħabba l-isem tad-Degree tagħha, It-transcript2 turi li hi kienet kisbet B.Ed Hons 
fl-Ingliż u fl-Arti; u għalhekk forsi wieħed jinsa li l-ispeċjalizzazzjoni ta’ tali Honours 
Degree3 hija proprju fil-Pedagoġija, u mhux fis-suġġetti tal-Ingliż jew l-Arti.

Konklużjoni 
Il-Kummissarju ma sab ebda bażi legali fuqhiex seta’ jissostanzja it-talba tal-
complainant. Hu għalaq il-każ permezz ta’ ittra li ntbagħtet kemm lill-persuna li 

1 L-isem tat-Trade Union ikkonċernata mhuwiex qed jiġi żvelat. 
2 Transcript huwa dokument uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tar-Reġistratur tal-Università ta’ 

Malta bid-dettalji kollha dwar id-Degree ta’ persuna partikolari.
3 Honours Degree timplika livell ta’ speċjalizzazzjoni, normalment f’suġġett wieħed.
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ressqet l-ilment kif ukoll lill-Ministeru ikkonċernat, il-MEDE, li fiha spjega b’mod 
ċar ir-raġuni li fuqha kienet ibbażata d-deċiżjoni tiegħu.

Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni li l-ogħla dritt li kellu kull Għalliem li ngħata 
il-kariga li jgħallem suġġett, kien essenzjalment u mingħajr ebda dubju l-fatt li 
jgħallem dak is-suġġett. F’dan il-każ, dokument kruċjali kien proprju l-ewwel ittra li 
ngħatat li fiha din l-għalliema kienet magħżula li tgħallem dak is-suġġett partikolari 
(jiġifieri l-Ingliż), u li fl-ewwel lok, kienet li applikat għal din il-pożizzjoni. Din hija 
prova konkreta u għall-MEDE l-persuna kienet identifikata bħala Għalliema li 
għandha l-warrrant u li hija impjegata sabiex tgħallem l-Ingliż fil-livell Sekondarju.

Il-Kummissarju ġibed ukoll l-attenzjoni li l-ħatra li wieħed jingħata biex jgħallem 
suġġett tibqa’ fis-seħħ (per durata) u matul is-snin l-esperjenza uriet li ħafna 
Għalliema jkunu kburin, u dan bix-xieraq, li huma Għalliema tas-suġġett li proprju 
ingħataw il-kariga għalih. Normalment huma jidentifikaw ruħhom ma’ dak l-istess 
suġġett li jgħallmu4. L-uniku mezz biex wieħed effettivament ibiddel is-suġġett li 
jgħallem huwa permezz ta’ riżenja u applikazzjoni ulterjuri għal post vakanti fis-
suġġett ‘preferut’, li jwassal li l-għalliem in kwistjoni jitlef is-seniority, u li ħafna 
għalliema żgur li jaħsbuha darbtejn qabel ma jitilfuha.

Fil-fehma tal-Kummissarju x-xewqa tal-complainant li tgħallem l-Arti minflok 
is-suġġett li ingħatat il-ħatra li tgħallem huwa kapriċċ, anke jekk lilha qatt ma 
qalilha dawn il-kelmiet direttament. Il-Ministeru (MEDE) huwa korrett u intitolat 
li jimpjegaha bħala Għalliema tal-Ingliż, anke għaliex kien hemm nuqqas ta’ 
Għalliema f’dan is-suġġett. Il-MEDE ma kien qed jikser ebda liġi jew Bye-law meta 
kien qiegħed jirrifjuta li jibdel l-istatus tagħha minn Għalliema tal-Ingliż għal dik ta’ 
Għalliema tal-Arti. Ix-xewqat partikolari tal-individwu f’ċirkustanzi ideali jittieħdu 
in konsiderazzjoni, iżda dawn ix-xewqat ma jistgħux ikunu a skapitu tal-esiġenzi 
tas-servizz.

Ġie ukoll enfasizzat il-punt li meta l-Għalliema jaċċettaw li jgħallmu suġġett ieħor 
minn dak li kienu inħatru li jgħallmu, kienu jkunu qed jagħmlu dan mingħajr 
ma jkollhom jedd li jbiddlu l-klassifika. Fil-fatt il-Kummissarju saħaq li tali 
‘arranġamenti’ għal diversi raġunijiet tekniċi ma kellhomx jiġu inkuraġġiti.

4 Eżempju ta’ dan huwa ‘Is-Sur Borg tal-Malti’.
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L-eżerċizzju li jitħaddem biex għalliema jiġu assenjati fl-iskejjel huwa magħruf 
aħjar bħala ‘deployment’. Dan l-eżerċizzju huwa wieħed kumpless u fin-natura 
tiegħu joħloq ħafna problemi. Għaldaqstant inħasset il-ħtieġa li dan kollu jiġi 
spjegat lill-complainant sabiex hi tkun f’qagħda li tifhem aħjar is-sitwazzjoni u ma 
tibqax bl-impressjoni li dan kien xi logħba li titħaddem mill-impjegati taċ-ċivil, jew 
li t-tħaddim ta’ dan l-eżerċizzju jagħti lok għal persekuzzjoni individwali. Fil-fatt 
kien proprju t-tħaddim ta’ dawn il-proċeduri standard b’mod impersonali li urta 
lill-complainant, iżda b’mod żbaljat hi interpretat dan in-nuqqas personali bħala 
dispett fil-konfront tagħha.

II-Kummissarju ma sostniex l-ilment u għalaq il-każ. 

L-eżitu 
Il-complainant wieġbet għall-ittra li bagħatilha l-Kummissarju bid-deċiżjoni finali 
tiegħu u esprimiet id-diżappunt tagħha għal din id-deċiżjoni. Saħansitra stqarret 
li l-Uffiċċju tiegħu kien alleat tal-MEDE. Dikjarazzjoni li hija irraġonevoli għaliex 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman huwa kompletament indipendenti u bl-ebda mod ma 
għandu konnessjoni mal-amministrazzjoni jew entità parastatali jew istituzzjoni 
oħra. Il-complainant għal darb’oħra ibbażat l-argument tagħha fuq il-fatt li 
kien inġust li x-xewqat tagħha ma ġewx sodisfatti. Għalhekk, reġa’ kien evidenti 
r-raġunament li hi baqgħet isostni l-perċezzjoni ta’ persekuzzjoni u s-sens infondat 
li hi kellha dritt li tbiddel minn suġġett għall-ieħor.

Il-Kummissarju bagħat lill-complainant tweġiba finali u spjegalha li hu ma sab 
ebda bażi legali jew raġonevoli li permezz tiegħu seta’ jissostanzja l-ilment tagħha, 
u li ma kienx hemm il-ħtieġa li jsir aktar skambju ta’ korrispondenza.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru UR 0026 
Università ta’ Malta

Studenta Universitarja tirrifjuta 
li ssegwi l-‘Communication 
Aptitude Course’ fl-Ingliż

Studenta tal-Università ta’ Malta li kienet fl-ewwel sena fil-kors tal-B.Sc oġġezzjonat 
għall-fatt li kienet mitluba li ssegwi kors fl-‘English Communications Aptitude 
(ECA)’. L-istudenta kienet tal-fehma li hi ma kellhiex ħtieġa li tagħmel dan il-kors 
għaliex kienet tajba biżżejjed fil-lingwa.

L-ilment
Dan l-ilment tressaq mill-ġenituri tal-istudenta għaliex kienet għadha taħt l-età. 
Fl-ittra tagħhom lill-Kummissarju huma esprimew sens ta’ rabja għall-fatt li t-tifla 
tagħhom kellha tagħmel test fil-lingwa Ingliża u b’riżultat ta’ dan l-Università 
talbitha li ssegwi kors imsejjaħ ‘English Communications Aptitude (ECA) course’. 
Huma sostnew li (a) il-livell tas-SEC ta’ binthom juri b’mod ċar li din hija esperta 
fl-użu tal-Ingliż u (b) li r-riżultat tat-test, kif ukoll ir-rapport tar-reviżjoni tal-karta 
tat-test li talbu huma stess, kienu jikkonfermaw li t-tifla kienet marret ħażin fit-
test, u skonthom żgur li kienu żbaljati. Il-ġenituri tal-istudenta kienu tal-fehma li 
dan il-kors tal-ECA kien ħela ta’ ħin u li kien ser ittellifha mill-istudji tagħha. Il-
ġenituri tal-istudenta sostnew ukoll li d-Direttur tal-ECA kien trattaha ħażin meta 
personalment marret għandu u verbalment ilmentat dwar din il-kwistjoni.

Il-fatti
Il-Kummissarju iddeċieda li jinvestiga l-każ. Il-Pro-Rettur ġiet ikkuntattjatha kemm 
bil-fomm kif ukoll permezz ta’ ittra li magħha ġiet mehmuża l-ittra tal-ilment li 
kitbu l-ġenituri tal-istudenta. Il-Kummissarju talab li jkollu laqgħat mad-Direttur 
tal-kors tal-ECA, kif ukoll mal-eżaminatur li kien involut fl-istadji tat-test u tar-
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reviżjoni tal-karta. L-Università fit-tweġiba tagħha tat spjegazzjoni tal-iskop ta’ dan 
il-kors u assigurat dwar il-korrettezza tal-marki li ġew mogħtija lill-istudenta kif 
ukoll il-korrettezza tar-rapport dwar l-eżerċizzju tar-reviżjoni tal-karta.

Il-laqgħa bejn id-Direttur tal-ECA u wieħed mill-aktar eżaminaturi li għandu 
esperjenza f’dan il-qasam kienet importanti ferm biex wieħed jasal għal deċiżjoni 
bilanċjata. Ingħatat spjegazzjoni dwar ir-raison d’etre tal-kors, kif ukoll dettalji 
tekniċi li jikkonċernaw il-course-content u l-metodoloġija u l-proċeduri użati fl-
eżamijiet. 

Mill-istħarriġ irriżulta li numru ta’ studenti li kienu ser isegwu Degree Courses 
ma kienux jeħtieġu li jkunu għaddew mill-eżami tal-Ingliż tal-Matsec fil-livell 
Avvanzat jew Intermedjarju biex jkunu eliġibbli li jiġu aċċettati għall-korsijiet 
tagħhom. Il-kriterji dwar l-eliġibilità jvarjaw minn Fakultà għall-Fakultà u wħud 
mill-Fakultajiet jikkunsidraw li l-ħila fis-suġġett, bħal per eżempju fis-suġġetti 
xjentifiċi, hu meqjus importanti ħafna u l-istudenti jintgħażlu proprju fuq dan il-
kriterju. L-istudenta kienet qed issegwi kors li jwassal għal degree tal-B.Sc (Hons) 
in Statistics and Operations Research, u l-prospectus tal-kors ma kienx jesiġi li biex 
wieħed ikun jista’ jidħol għall-kors ikun jeħtieġ li jkun kiseb ‘pass’ fil-livell Avvanzat 
jew Intermedjarju fl-Ingliż. Minħabba l-fatt li numru ta’ studenti malli jispiċċaw 
mill-iskola sekondarja jkunu tilfu l-kuntatt fl-Ingliż, l-Università ħolqot dan il-kors 
tal-ECA sabiex wieħed jerġa’ jitħarreġ fil-ħiliet wara li dawn ikunu tgħallmuhom 
qabel iżda ma jkunux għadhom qed jużawhom u jakkwistaw ukoll ħiliet ġodda li 
studenti oħra jkunu akkwistaw matul l-istudji tagħhom ġewwa s-Sixth Form fis-
suġġett fil-livell Avvanzat jew Intermedjarju.

L-Università ma kinitx timponi dan il-kors fuq l-istudenti kollha li ma jkunux 
studjaw l-Ingliż fis-Sixth Form iżda minflok kienet tieħu ħsieb li tagħmlilhom test 
u skont ir-riżultat miksub tara min kien jeħtieġ li jsegwi dan il-kors. Dan minħabba 
l-fatt li hemm nuqqas ta’ riżorsi umani (fin-numru ta’ Lecturers li huma mħarrġa 
sabiex joffru s-servizz tagħhom għat-tali kors).

L-isem tal-kors stess jindika li huwa maħsub sabiex joffri u jħarreġ dawk il-ħiliet 
lingwistiċi li huma meħtieġa meta wieħed ikun qiegħed isegwi kors universitarju 
u, sussegwentement, ikompli jipprattika l-attivitajiet fil-karriera professjonali. 
Mingħajr ma ssir referenza fid-dettal għall-kontenut tal-kors, biżżejjed wieħed jgħid 
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li t-tekniċi sinottiċi ingħataw l-importanza meħtieġa. Dan id-dettal kien importanti 
ferm fl-investigazzjoni.

Il-proċess
Matul il-laqgħa mad-Direttur tal-ECA u mal-Eżaminatur, il-Kummissarju ġie 
informat u ingħata spjegazzjoni dwar il-fatt li l-istudenta ma tantx kienet marret 
tajjeb fl-eżerċizzju Sinottiku. Il-Kummissarju ingħata wkoll kopja tal-karta tal-
istudenta li dwarha tressaq l-ilment u deher biċ-ċar li l-assessjar għall-kwalità tax-
xogħol kien sar b’mod preċiż, u kien ibbażat fuq proċeduri xjentifiċi. L-element 
suġġettiv ma kienx imdaħħal bl-ebda mod. Kien ir-riżultat li kisbet fit-test li wassal 
lill-istudenta biex tintgħażel sabiex tattendi l-ECA kors. 

Il-Kummissarju sussegwentement iltaqa’ mal-istudenta u l-ġenituri tagħha u 
spjegalhom li l-għażla li tattendi għall-kors tal-ECA kienet waħda ġustifikata 
u ibbażata fuq il-merti tal-prestazzjoni tagħha waqt it-test, u anke dwar il-fatt li 
r-riżultat miksub kien imnissel minn proċess tekniku. Il-Kummissarju spjegalhom 
ukoll li kien diffiċli li jaċċetta talba fejn xi ħadd kien qiegħed jirrifjuta li jingħata 
aktar taħriġ u tagħrif akkademiku. Fil-fehma tiegħu huma kienu qed jibbażaw 
l-argument tagħhom fuq żewġ kunċetti żbaljati. Fl-ewwel lok kellhom l-impressjoni 
li r-riżultat li hi kisbet fl-Ingliż tas-Sec (fil-livell Ordinarju) b’xi mod jindika l-ħila 
tagħha biex tkampa mal-livell akkademiku l-ġdid kif impost mill-kors li kienet qed 
issegwi. It-tieni kienet l-idea żbaljata li l-fatt li ntgħażlet sabiex issegwi l-kors tal-
ECA kien xi forma ta’ stigma. Dan għaliex kien biss riżultat li ma għażlitx l-Ingliż 
fis-Sixth Form, u xejn aktar.

Il-Kummissarju enfasizza wkoll fid-dettal kemm kien siewi u ta’ benefiċċju dan il-
kors. Il-familja aċċettat il-parir tal-Kummissarju u għalhekk il-każ ingħalaq.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għarraf lill-Università li l-każ kien ġie magħluq. Fost affarijiet 
oħra ġibed l-attenzjoni għall-fatt li meta suġġetti bħall-Economics u l-Accounts 
kienu qed jiġu klassifikati taħt il-kappa tal-Arti fl-għażliet mil-lista ta’ suġġetti tal-
Matsec, dan kien qed joħloq problema ta’ perċezzjoni fost l-istudenti. Dan għaliex 
kienu qed jagħżlu dawn is-suġġetti minflok jagħżlu l-Ingliż fil-livell Avvanzat jew 
Intermedjarju. Għal din ir-raġuni u anke minħabba s-subject-content, kien jagħmel 
aktar sens li dawn is-suġġetti jiġu klassifikati bħala Xjenzi. Hu enfasizza wkoll li jekk 
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issir ir-riklassifikazzjoni tas-suġġetti dan jgħin u jagħmilha aktar faċli biex studenti 
jagħżlu l-Ingliż jew suġġett ieħor tal-Arti. B’dan il-mod it-team tal-ECA titnaqqaslu 
l-pressjoni eċċessiva għaliex in-numru ta’ studenti li jkunu jeħtieġu dan il-kors ikun 
ferm anqas.

 



Każijiet investigati
mill-Kummissarju 
għall-Ambjent u l-Ippjanar
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EQ 0019
Transport Malta

Kunsill Lokali akkużat li naqas 
milli jneħħi marki tat-traffiku 
minn quddiem garaxx

Ilment kontra Transport Malta u l-Kunsill Lokali dwar allegat nuqqas ta’ azzjoni 
sabiex jitneħħew marki tat-traffiku minn quddiem garaxx.

Kronoloġija tal-każ
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) sostniet li kienet kriet garaxx privat 
li fuq naħa kien imiss ma’ garaxx ieħor bħalu u fuq in-naħa l-oħra ma’ entratura 
ta’ residenza ta’ terzi. Iż-żewġ garaxxijiet kienu jifformaw parti minn ringiela ta’ 
garaxxijiet simili. 

Quddiem il-garaxx tiegħu kien hemm garaxx ta’ terzi li kien jintuża minn persuna 
li kellu trakk. Ir-relazzjoni bejn sid it-trakk u l-complainant ma kenitx tajba u matul 
iż-żmien kien hemm diversi konfrontazzjonijiet bejniethom.

Biex l-aċċess għall-garaxx ta’ fejn kien jinżamm it-trakk jiġi faċilitat, saru linji sofor 
doppji fit-triq faċċata tal-proprjetà fejn kien jinsab il-garaxx. Dawn il-linji kienu 
jieqfu bejn l-entratura tar-residenza ta’ terzi u l-garaxx tal-complainant. Fil-fatt, 
kien hemm sezzjoni oħra li oriġinarjament fuqha kienu saru linji sofor quddiem il-
garaxx tal-complainant li mbagħad ġew imħassra. Dan kollu kien konformi ma’ dak 
li kien mitlub li jsir minn Transport Malta.

Il-complainant talab lil Transport Malta sabiex titħassar parti oħra mill-linji sofor li 
kienu jinsabu quddiem l-entratura ta’ terzi u dan biex ikun jista’ jipparkja l-vettura 
tiegħu quddiem il-garaxx tiegħu stess mingħajr ma jimblokka l-aċċess tal-garaxx 
ta’ ħdejh.
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Fit-tweġiba tagħha Transport Malta sostniet li ma setgħetx tilqa’ t-talba tal-
complainant. Ir-raġuni għal din id-deċiżjoni kienet minħabba li kien jeħtieġ li ssir 
il-manuvra ta’ ‘Autoturn’ kif indikat mill-istess linji sofor li kienu meħtieġa sabiex 
it-trakk ikun jista’ jidħol u joħroġ mill-garaxx. Għalkemm Transport Malta sostniet 
li għalkemm kienet konxja li d-dħul u l-ħruġ mill-garaxx ma setax isir f’manuvra 
waħda, li kieku kellu jitqassar aktar it-tul tal-linji sofor dan kien iwassal biex il-
garaxx tas-sid tat-trakk ma jkunx jista’ jintuża.

Il-complainant ġie mgħarraf ukoll li dak li kien qed jipproponi hu kien imur kontra 
l-policy interna ta’ Transport Malta.

Osservazzjonijiet
Ġie osservat li t-triq kienet waħda one-way, bil-vetturi jidħlu mit-tarf li kien viċin 
il-proprjetajiet in kwistjoni u joħorġu mit-tarf l-ieħor.

Dan kien ifisser li t-trakk jidħol u jgħaddi minn quddiem il-garaxx tal-complainant 
biex jidħol fil-garaxx tiegħu stess.

Madanakollu, hu u ħiereġ kien ikollu jmur lejn it-tarf l-ieħor tat-triq u għalhekk 
imur f’direzzjoni opposta għal dik tal-garaxx tal-complainant.

Ġie nnotat ukoll li kien permess li jsir ipparkjar quddiem il-garaxx tal-complainant 
u quddiem il-garaxxijiet l-oħra ta’ ma ġenbu. Għalhekk, biex it-trakk ikollu aċċess 
għall-garaxx tiegħu żgur li ma setax jagħmel il-manuvra ta’ ‘Autoturn’ li kienet 
l-istess raġuni li Transport Malta wżat biex tiġġustifika għalfejn ċaħdet it-talba tal-
complainant. 

Permezz ta’ dokumentazzjoni li ġiet sottomessa nġiebet prova li fil-fatt it-trakk 
kien jidħol fil-garaxx b’lura, jgħaddi minn quddiem il-garaxx tal-complainant u 
l-proprjetà li tmiss ma’ dan l-imsemmi garaxx imbagħad kien jaqsam it-triq billi 
jilwi b’lura u jidħol fil-garaxx b’dan il-mod.

Din il-manuvra kienet tippermetti li t-trakk joħroġ bil-quddiem u jibqa’ ħiereġ mit-
triq ’l fuq.
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Fid-dawl tal-fatti stabbiliti, l-ilment kontra l-Kunsill Lokali ma ġiex sostnut għaliex 
il-Kunsill Lokali kien wettaq il-marki tat-toroq skont struzzjonijiet li ngħataw minn 
Transport Malta.

Bl-istess mod, l-ilment dwar l-insistenza ta’ Transport Malta li żżomm is-sinjali tat-
toroq eżistenti wkoll ma nstabx li huwa ġustifikat fil-prinċipju għaliex din kienet 
qed taġixxi skont il-ġurisdizzjoni tagħha.

Madanakollu, iċ-ċirkostanzi partikolari ta’ dan il-każ ippreżentaw sitwazzjoni 
fejn minħabba l-fatt li vetturi għandhom permess li jipparkjaw quddiem dawn il-
garaxxijiet, li fosthom hemm ukoll dak tal-complainant, dan ifisser li l-manuvra 
li semmiet Transport Malta tal-‘Autoturn’ biex it-trakk ikollu aċċess għall-garaxx 
tiegħu ma setgħetx tiġi mħaddma.

F’dawn iċ-ċirkostanzi partikolari l-ilment instab li huwa ġustifikat u għaldaqstant 
saret rakkomandazzjoni lil Transport Malta biex tneħħi parti mit-tul tal-linji sofor 
kif mitlub mill-complainant.

L-eżitu
F’korrispondenza sussegwenti Transport Malta talbet lil dan l-Uffiċċju biex jirtira 
t-talba tiegħu li jimplimenta r-rakkomandazzjoni li saret dwar il-każ. Ir-raġuni għal 
dan kienet minħabba policy interna. 

Filwaqt li t-talba ġiet miċħuda, Transport Malta ġiet mitluba biex tispjega 
eżattament fhiex kienet tikkonsisti din il-policy interna. Bħala tweġiba ntbagħtet 
kopja tar-Regolamenti dwar il-Vetturi bil-Mutur (S.L.65.11).  
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EQ 0053
Awtorità tal-Ippjanar

Allegat nuqqas ta’ informazzjoni 
dwar il-proċeduri ta’ skedar

Ilment dwar allegat nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ skedar.

Kronoloġija tal-każ
Perit ressaq ilment (complainant) dwar il-fatt li membri tal-familja tiegħu kienu 
sabu avviż ta’ skedar imwaħħal mal-bieb tagħhom.

Madanakollu, sostna li la fl-avviż ta’ skedar u lanqas fl-avviż fil-Gazzetta tal-Gvern 
ma ngħatat informazzjoni dwar xi drittijiet kellhom is-sidien li xtaqu jikkontestaw 
dan l-iskedar, u li kieku ma kienx għall-esperjenza li kellu f’dan il-qasam, is-sidien 
ma kienx ikollhom ħjiel li kellhom jedd li jappellaw quddiem il-Kunsill Eżekuttiv 
tal-Awtorità tal-Ippjanar u sussegwentement quddiem it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-
Ambjent u l-Ippjanar.

Il-complainant għamel paragun ma’ avviżi ta’ deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar 
fejn il-jeddijiet tal-applikanti li jixtiequ jikkontestaw huma spjegati b’mod ċar fl-
istess avviż.

L-Awtorità tal-Ippjanar ġiet notifikata bl-ilment u kif ukoll b’opinjoni preliminari li 
tiġġustifika l-istess ilment.

Fit-tweġiba tagħha l-Awtorità sostniet li d-drittijiet ta’ terzi li ntbgħatitilhom notifika 
skont l-Artikolu 57 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp 2016 kienu kollha spjegati fl-
imsemmi Artikolu, u kienu wkoll imtella’ fuq il-website tal-Awtorità.
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L-Awtorità madanakollu xorta waħda ħadet konjizzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni 
u qablet li tieħu l-azzjoni meħtieġa.

L-eżitu
L-ilment għaldaqstant kien ġustifikat u konsegwentement l-avviżi dwar skedar ser 
jibdew jinkludu fihom linji gwida dwar il-jeddijiet li s-sidien għandhom sabiex ikun 
jistgħu jikkontestaw tali skedar.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru EQ 0051
Awtorità tal-Ippjanar

Applikazzjoni żbaljata ta’ 
policies fuq ħruġ ta’ permessi ta’ 
bini mingħajr spazju ta’ parkeġġ 
fuq l-istess sit 

L-ilment
Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema ressaq ilment kontra l-Awtorità tal-Ippjanar dwar 
allegata applikazzjoni ħażina ta’ policy fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għal żvilupp 
f’Tas-Sliema b’nuqqas ta’ spazju għall-parkeġġ.

L-investigazzjoni
Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema hu inkwetat dwar sitwazzjoni li qed tinħoloq meta 
l-Awtorità tal-Ippjanar toħroġ permessi għal numru sostanzjali ta’ appartamenti, 
uffiċċji u lukandi fil-lokalità ta’ Tas-Sliema mingħajr ma jipprovdu għall-parkeġġi 
meħtieġa. Dan iġib miegħu konsegwenzi mhux mixtieqa minħabba l-ammont 
kbir ta’ traffiku lejn il-qalba tal-belt minn karrozzi li jkunu qed ifittxu parkeġġ. Dan 
b’detriment għas-saħħa minħabba t-tniġġis tal-arja.

Matul l-2016, l-Awtorità tal-Ippjanar ipproċessat 104 applikazzjoni għal żvilupp 
f’Tas-Sliema . Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema allega li dawn il-permessi għal żvilupp 
ma kienux qed jipprovdu għall-ammont ta’ parkeġġi meħtieġa. Fil-fatt, minħabba 
dan l-iżvilupp kien hemm nuqqas ta’ 184 spazju ta’ parkeġġ u dan kien qed imur 
kontra l-policies tal-Awtorità tal-Ippjanar, speċifikament kontra dak stipulat fid-
Development and Control Design Policy, Guidance and Standards 2015 u fl-iStrategic 
Plan for Environment and Development peress li dawn il-permessi qed:
•	 jinjoraw il-ħarsien tal-interess pubbliku u l-aspett soċjali;
•	 ifixklu s-suċċess u l-vijabilità tal-iżvilupp in ġenerali;
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•	 joħolqu tniġġis tal-arja li hu ta’ detriment għas-saħħa; 
•	 jimponu li tingħata kontribuzzjoni lill-Commuted Parking Payment Scheme 

minflok jiġi impost il-provvediment li jkun hemm parkeġġ fuq is-sit stess.

L-Awtorità tal-Ippjanar tat il-veduti tagħha dwar dan l-ilment u għamlet referenza 
għall-għanijiet tematiċi fil-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp (Strategic 
Plan for Environment and Development) li jiffaċilitaw il-bidla li hija mfassla sabiex 
jonqos l-użu tal-karozzi privati, u titqajjem aktar kuxjenza favur l-ambjent, billi 
jiġi ipprovdut trasport pubbliku effiċjenti u mezzi oħra li jiffavorixxu l-ambjent. 
L-Awtorità tal-Ippjanar sostniet li l-fatt li jkun hemm anqas parkeġġi disponibbli 
jwassal sabiex min kien normalment jagħmel użu mill-karozza privata tiegħu jibda 
minflok juża mezzi alternattivi ta’ trasport bħal ma huwa t-trasport pubbliku jew 
dak kollettiv.

L-Awtorità tal-Ippjanar stqarret ukoll li konċentrazzjoni akbar ta’ żvilupp fil-qalba 
taż-żona urbana (Principal Urban Area), li tinkludi wkoll il-lokalità ta’ Tas-Sliema, 
tgħin sabiex ikun hemm biżżejjed massa ta’ nies li jeħtieġu t-trasport u għalhekk 
l-provvediment ta’ trasport pubbliku jsir vijabbli. B’dan il-mod tinkoraġġixxi 
tnaqqis fit-traffiku permezz ta’ żoni pedonali, aktar spazji miftuħa u tnaqqis ta’ użu 
ta’ karozzi fit-toroq biex aktar toroq ikunu jistgħu jsiru pedonali.

L-Awtorità tal-Ippjanar irreferiet ukoll għall-objettiv tad-Development and Control 
Design Policy, Guidance and Standards 2015 li tipprovdi għall-ġbir ta’ fondi li 
mbagħad jintużaw sabiex itejbu żoni storiċi u jimmaniġġjaw l-ipparkjar billi 
jappoġġjaw il-provvediment ta’ parkeġġi pubbliċi li jinsabu f’postijiet strateġiċi. 
Dan minbarra l-fatt li din il-policy tistabbilixxi wkoll li din l-eżenzjoni tapplika 
mhux biss fejn teknikament u fiżikament mhux possibbli li jsir parkeġġ fuq is-sit 
iżda wkoll fejn m’huwiex mixtieq.

It-tweġiba li ngħatat għal Mistoqsija Parlamentari datata 16 ta’ April 2017 tat id-
dettalji dwar il-permessi f’Tas-Sliema li għalihom ġiet ikkalkulata l-Commuted 
Parking Payment Scheme:
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Sena Numru ta’ Parkeġġi Numru ta’ Permessi
2014 53 25
2015 161 37
2016 257 93
2017 54 17
Total 525 172

Dawn il-figuri juru ż-żieda fid-domanda għall-parkeġġ fil-lokalità ta’ Tas-Sliema 
biss.

Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema għamel ukoll referenza għal Mistoqsija Parlamentari 
datata 3 ta’ April 2017 li fiha sostna li kien hemm total ta’ 47 parkeġġ li ġew sagrifikati 
biex jitqiegħdu mwejjed u siġġijiet fit-toroq.

Il-fatti
Analiżi dettaljata tal-104 applikazzjoni ta’ żvilupp li ġew sottomessi lill-Awtorità tal-
Ippjanar għall-lokalità ta’ Tas-Sliema matul is-sena 2016 turi dan li ġej:
a) 13 minn dawn l-applikazzjonijiet ġew miċħuda jew għadhom pendenti;
b) 12-il applikazzjoni fost dawk approvati kienu dwar tibdil fl-użu minn wieħed 

kummerċjali għal dak kummerċjali/residenzjali;
ċ) 26 applikazzjoni fost dawk approvati huma dwar tibdil, estensjonijiet jew 

emendi; 
d) 5 permessi kienu għal żviluppi żgħar (minor developments) bħal ma huma 

riklamar, tined, ġeneraturi u tindif;
e) 16-il applikazzjoni fost dawk approvati kienu jinkludu proposti li setgħu 

jipprovdu parkeġġ fuq is-sit jew fejn is-sit tant kien ristrett li ma setgħux 
jipprovdu parkeġġ;

f) 25 permess kienu għal bini addizzjonali fuq bini eżistenti li fuqhom l- Awtorità 
tal-Ippjanar imponiet il-Commuted Parking Payment Scheme;

ġ) 1 mill-permessi approvati kien jinvolvi t-tneħħija ta’ garaxx propost fuq it-talba 
tal-Awtorità tal-Ippjanar;

ħ) 3 applikazzjonijiet approvati li fuqhom ġiet imposta l-Commuted Parking 
Payment Scheme mill-Awtorità tal-Ippjanar; u

i) 3 applikazzjonijiet approvati li kienu għall-imwejjed u siġġijiet fi spazju tal-
parkeġġi.
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Fir-rigward tal-punt (a) imsemmi aktar ’l fuq, dawn l-applikazzjonijiet għadhom 
ma ġewx investigati, rifjutati jew miċħuda mill-Awtorità tal-Ippjanar u għadhom 
pendenti.

Dwar il-punti (b), (ċ), (d) u (e), dawn jinvolvu żviluppi li ma jeħtieġux li jkun hemm 
parkeġġ fuq is-sit u għaldaqstant l-Awtorità tal-Ippjanar kienet ġustifikata meta 
ħarġet dawn il-permessi.

Dwar punt (f), dawn il-permessi kienu għal żvilupp ta’ bini addizzjonali fuq 
bini eżistenti (prinċipalment wara l-introduzzjoni tal-height relaxation policy li 
oriġinat mid-Development Control Design Policy, Guidance and Standards 2015). 
Għalkemm f’dan ir-rigward il-policy toħloq piż fuq id-domanda għall-parkeġġ fit-
triq (bħal ma huma kwistjonijiet oħra bħaż-żamma ta’ faċċati eżistenti kif jidher 
f’ħafna mill-applikazzjonijiet imsemmija hawn fuq), l-impożizzjoni (pjuttost 
minima) ta’ kontribuzzjoni għall-Commuted Parking Payment Scheme ta’ € 2,096 
għal kull spazju ta’ parkeġġ meħtieġ m’hijiex biżżejjed biex tiġi ibbilanċjata ż-żieda 
fid-domanda ta’ parkeġġi fit-triq, speċjalment f’lokalitajiet b’ammont estensiv ta’ 
karozzi simili għal dik ta’ tas-Sliema.

Anke r-raġunament tal-Awtorità tal-Ippjanar li skontha, huwa proprju meta dawk li 
jagħmlu użu mill-vetturi privati tagħhom jintebħu li huwa impossibbli li tipparkja 
f’Tas-Sliema, u jibdew jikkonsidraw li jużaw mezzi oħra ta’ trasport. Sakemm ikun 
hemm biżżejjed parkeġġi (li huma irħas, jekk mhux b’xejn!), l-użu tal-karozzi jibqa’ 
jiżdied u dawk li jużaw il-karozzi tal-linja u jagħmlu użu mill-mezzi favur l-ambjent 
jibqgħu jonqsu. Dan m’huwiex biżżejjed biex tissolva l-problema tal-parkeġġ li 
qed jiffaċċjaw ħafna lokalitajiet. L-istatistiċi juru li l-karozzi irreġistrati qegħdin 
jiżdiedu bl-eluf u l-użu tat-trasport pubbliku ma jnaqqasx il-ħtieġa għall-garaxxijiet 
u parkeġġi għaliex, il-karozzi (kemm jekk qed jintużaw jew le) xorta waħda jeħtieġ 
li jitqiegħdu x’imkien. 

Punt (ġ) jirrigwarda applikazzjoni fejn l-Awtorità tal-Ippjanar talbet li l-garaxx jiġi 
eliminat biex jiġi ippreservat id-disinn u l-karattru tat-triq f’dik iż-żona. Id-deċiżjoni 
tal-Awtorità tal-Ippjanar li tħares id-disinn u l-karattru tat-triq għad-detriment 
ta’ parkeġġ wieħed fuq is-sit hija ġustifikata għaliex li jsir garaxx kien meqjus ta’ 
detriment għall-ambjent ta’ dik iż-żona.
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Fir-rigward ta’ punt (ħ), l-Awtorità tal-Ippjanar setgħet uriet aktar sensittività lejn 
il-problema ta’ parkeġġ li teżisti u obbligat lill-applikanti sabiex jipprovdu aktar 
spazji għall-parkeġġ kif stabbilit fid-Development Control Design Policy, Guidance 
and Standards 2015, policy P18 li tiddikjara li kien qed isir sforz kemm fl-iżvilupp 
residenzjali kif ukoll dak mhux residenzjali sabiex jiġi ipprovdut parkeġġ fuq is-sit 
u dan skont il-Vehicle Parking Standards. Dan ser ikun infurzat b’mod partikolari 
fiż-żoni residenzjali. Madanakollu, jekk fiżikament u teknikament dan ma jkunx 
vijabbli jew possibbli, jew mhux mixtieq, ser ikun meħtieġ li ssir kontribuzzjoni 
għall-Commuted Parking Payment Scheme (CPPS)/Urban Improvement Fund 
(UIF). Meta ġew approvati dawn il-permessi, l-Awtorità tal-Ippjanar ma tat ebda 
ġustifikazzjoni għaliex f’dawn l-iżviluppi ma ntalbux li jiġu pprovduti aktar spazji 
ta’ parkeġġ jekk kienu teknikament mhux vijabbli/impossibbli jew mhux mixtieqa.

Dwar punt (i), il-policy P8 tad-Dokument dwar il-Konsultazzjoni Pubblika li huwa 
intitolat ‘Policy, Guidance and Standards for Outdoor Catering Areas on Public 
Open Spaces 2016’ jiddikjara li f’każ fejn iż-żona fejn ser isir Outside Catering 
hija direttament biswit l-ispazji tal-parkeġġ, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jikkunsidraw talbiet biex iż-żona tal-Outdoor Catering testendi fl-ispazji tal-
parkeġġ. Madanakollu, kull każ għandu jiġi evalwat fuq il-merti tiegħu u l-estensjoni 
għal fuq spazju ta’ parkeġġ għandha tikkonsisti minn pjattaforma tal-injam li tista’ 
tinqala’ faċilment u b’mod li kollox ikun jista’ jitreġġa’ lura għal kif kien qabel. Meta 
l-Awtorità tal-Ippjanar approvat dawn il-permessi ma qisitx il-problemi ta’ parkeġġ 
li kienu ser jinħolqu b’riżultat ta’ dawn l-iżviluppi, jiġifieri l-ispazji tal-parkeġġ li 
kienu ser jintilfu bl-istess żvilupp u d-domanda addizzjonali għal parkeġġ fuq il-
post li joħroġ mill-istess żvilupp. 

Il-Commuted Parking Payment Scheme għal Tas-Sliema titlob li għal kull spazju ta’ 
parkeġġ hemm impost ħlas ta’ € 2,096.44 (Lm 900). Din l-iskema ilha għaddejja għal 
għoxrin sena u wasal il-waqt li tiġi riveduta, dan anke minħabba l-fatt li n-numru ta’ 
karozzi irreġistrati, minn dak iż-żmien ’l hawn kważi irdoppja.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Fid-dawl tal-punti msemmija hawn fuq, kien ġie irrakkomandat li l-Awtorità tal-
Ippjanar għandha:
1. tikkunsidra aħjar u tkun aktar stretta fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet li 

minħabba fihom id-domanda għall-parkeġġ tista’ tiżdied. F’dan ir-rigward 
l-Awtorità tal-Ippjanar jeħtieġ li tadotta sistema aktar pożittiva fejn jippremjaw 
dawk l-iżviluppi li jipprovdu parkeġġ mhux fit-triq minflok timponi skemi ta’ 
penali għal dawk li ma jagħmlux dan. Dan speċjalment meta jiġu ipproċessati 
applikazzjonijiet għal outdoor catering;

2. tniedi studju li permezz tiegħu tiġi riveduta u immodernizzata l-iskema tal-
Communted Parking Payment Scheme li ilha titħaddem għal dawn l-aħħar 
għoxrin sena; u

3. tippromwovi żviluppi kollettivi permezz ta’ inċentivi varji. Dan għaliex żvilupp 
kollettiv jista’ jgħin sabiex jipprovdi parkeġġ fuq is-sit billi jsir użu effiċjenti tal-
ispazji permezz ta’ aċċessi u żoni ta’ ċirkolazzjoni komuni. Żviluppi kollettivi 
jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-iżviluppaturi u l-ġirien u anke għall-ambjent 
(għaliex jonqos l-iżvilupp bl-addoċċ minn diversi bnadi, mentri meta jkunu 
involuti żviluppaturi kbar dawn ikunu aktar strutturati u organizzati). Tali 
żviluppi kollettivi jistgħu jiġu promossi billi jiġu introdotti żminijiet speċifiċi 
(per eżempju tliet jew ħames snin) meta xogħlijiet f’ċertu triq jew żona 
għandhom jitlestew. Barra mill-vantaġġ li jiġi ipprovdut inċentiv għal żvilupp 
kollettiv, il-perjodu li fih ma jsir ebda kostruzzjoni jagħti lill-ġirien u lill-ambjent 
ftit nifs. Naturalment, tali tibdil drastiku fil-mod kif isir l-iżvilupp jinvolvi studji 
u konsultazzjoni pubblika. Madanakollu, din il-proċedura teħtieġ li titnieda 
immedjatament għaliex ma jidhirx li fil-futur qarib ser jonqos in-numru ta’ 
karozzi (indipendentement miż-żieda fin-numru ta’ persuni li jużaw it-trasport 
pubbliku).
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Ir-reazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar
Fit-tweġiba tagħha għal dan ir-rapport l-Awtorità tal-Ippjanar sostniet li:
1. Il-kalkolu tal-Commuted Parking Payment Scheme huwa regolat minn Ċirkolari 

tal-Ippjanar u kemm id-Direttorat kif ukoll il-Bord jimxu fuq l-istess ċirkolari.  
Barra minn hekk, dan l-Uffiċċju ġie assigurat li l-applikazzjoni għal dik li 
tissejjaħ penali dejjem titħalla bħala l-aħħar rimedju.

2. Għadu kif tlesta studju ġdid u qed jitħejja dokument sabiex issir diskussjoni 
interna u eventwalment jiġi approvat.

3. Kif ġie iddikjarat fil-Manifest Elettorali tal-Gvern ser issir skema biex jiġu 
ipprovduti parkeġġi fuq is-sit. L-Awtorità tal-Ippjanar diġà identifikat numru ta’ 
siti flimkien mal-pjanti relattivi tagħhom għall-kunsiderazzjoni tal-Ministeru.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru ER 0005
Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini

Ilment dwar allegat trattament 
ħażin meta ntalab iċ-ċertifikat 
tal-EPC

Kronoloġija tal-każ
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) spjegat li l-Uffiċċju dwar ir-
Regolament tal-Bini (BRO) kien qed jitlob Ċertifikat tal-Energy Performance (EPC) 
fuq bini li kien ilu tmien snin mibjugħ.

Hu sostna li l-fatt li ġie mitlub issa jipprovdi dan iċ-ċertifikat - meta l-bini seta’ sar 
fih tibdil u rinovar - kien att inġust u irraġonevoli, speċjalment meta ċ-ċertifikat ma 
kienx neċessarjament ser jirrifletti l-istat tal-proprjetà proprju kif kien fiż-żmien li 
sar il-bejgħ.

Meta l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini ntalab jagħti l-kummenti tiegħu, dan 
iddikjara hekk:

“Il-ħtieġa tal-EPC huwa skont l-Avviż Legali 376 tal-2012. Il-Klawżoli 14(1) 
u 14(4)(a) jipprovdu li meta sid ta’ proprjetà jiġi biex ibiegħ residenza wara 
it-2 ta’ Jannar 2009 jkun jeħtieġ li jkollu ċertifikat reġistrat tal-EPC.

Il-perjodu ta’ sittin ġurnata huwa determinat mill-klawżola 21(1) li 
tipprovdi li:

L-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini jista’ jitlob, skont dawn ir-
regolamenti, kemm mis-sid tal-bini, kif ukoll mill-aġent ta’ dak is-sid, 
il-produzzjoni ta’ EPC f ’dak li għandu x’jaqsam mal-bini jew mal-
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installazzjonijiet fil-bini kif meħtieġ skont dawn ir-regolamenti, u jekk 
is-sid tal-bini jew l-aġent ta’ dak is-sid, kif jista’ jkun il-każ, jirrifjuta jew 
jonqos milli jipproduċi l-EPC mingħajr raġuni , dik il-persuna tkun ħatja 
ta’ reat, kemm-il darba dik il-persuna ma tipprovdix l-EPC hekk mitlub fi 
żmien sittin ġurnata minn meta tkun saret it-talba.”

Il-BRO żied jgħid li kien lest li jaċċetta ċertifikat riċenti anke jekk it-trasferiment 
tal-proprjetà kien sar snin ilu. Wieħed mid-Direttivi tal-Unjoni Ewropeja li jifforma 
parti mil-leġislazzjoni lokali hija d-Direttiva 2010/31/EU dwar Energy Performance 
tal-Bini.

Din id-Direttiva, li ssostitwiet id-Direttivi l-oħra kollha li ġew ippubblikati qabel, 
tistabbilixxi l-għan li l-konsum tal-enerġija jitnaqqas b’20% sas-sena 2020.

Biex jintlaħaq dan il-għan, ittieħdu diversi miżuri, nkluż dawk li jimmiraw biex il-
bini juża enerġija b’mod aktar effiċjenti billi jipprovdi għal ċertu faċilitajiet sabiex 
jipproteġih minn kundizzjonijiet tal-klima estremi, u jipprovdi livell aċċettabbli ta’ 
kumdità fuq ġewwa tal-bini, b’konsum ta’ enerġija mill-inqas.

Lokalment, l-ewwel leġislazzjoni li ġiet ippubblikata kienet l-Avviż Legali 238/2006, 
‘Regolamenti tal-2006 dwar Rekwiżiti Minimi għar-Rendiment tal-Bini fl-użu tal-
Enerġija’.

Dan ġie mbagħad sostitwit minn Avviż Legali ieħor 261/2008 ‘Regolamenti tal-
2008 dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-użu tal-Enerġija’ li aktar tard ġie wkoll sostitwit 
bl-Avviż Legali preżenti 376/2012 ‘Regolamenti tal-2012 dwar ir-Rendiment tal-
Enerġija fl-użu tal-Bini.

Fl-2011 l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini (BRO) ngħata aktar poteri eżekuttivi 
permezz tal-Att XII tal-2011 (L-Att tal-2011 dwar ir-Regolament tal-Bini). Wieħed 
mill-funzjonijiet ta’ dan l-Uffiċċju kien li jimplimenta dawn l-istess regolamenti, 
anke jekk l-uffiċċju kien diġà qed jopera qabel mal-Att daħal fis-seħħ.

Madanakollu, mill-bidu nett deher li l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dawn 
ir-regolamenti, kienet ser toħloq problema.
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Mill-istħarriġ irriżulta li matul il-perjodu bejn l-2007 u l-2010 kien hemm 
diffikultajiet minħabba s-software li wasslu sabiex is-sistema li toħroġ iċ-ċertifikati 
tiġi sospiża u dawn l-istess problemi baqgħu jippersistu sa nofs l-2011.

Barra minn hekk, meta l-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali ippubblika 
l-avviż li l-infurzar tar-regolamenti kien ser jidħol fis-seħħ, dan talab li kellhom 
ikunu l-iżviluppaturi li kienu applikaw għall-permess ta’ żvilupp wara t-2 ta’ Jannar 
2009 li kellhom jerfgħu r-responsabbiltà li jipprovdu l-EPC.

Ma kien hemm ebda indikazzjoni dwar l-impatt li l-istess regolamenti seta’ jkollhom 
fuq is-sidien tal-proprjetajiet li kienu biegħu l-proprjetà tagħhom qabel. 

Irriżulta wkoll li ma saret ebda kampanja sabiex tinforma lill-pubbliku ġenerali 
dwar l-implikazzjonijiet wiesgħa li kellhom dawn ir-regolamenti meta kienu ser 
jiġu mwettqa.

Għaldaqstant, is-sidien li biegħu l-proprjetà tagħhom ma kienux konxji mill-
obbligazzjonijiet li kellhom kif imposti mir-regolamenti. Anke jekk kienu konxji 
minnhom, minħabba li s-sistema kienet għadha mhix qed topera, kien impossibbli 
li wieħed josservahom.

Fid-dawl ta’ dawn il-fatti, l-ilment imressaq kien ikkunsidrat bħala wieħed ġustifikat 
għaliex dawk li biegħu l-proprjetà kienu qed jiġu trattati ħażin ladarba s-sistema ma 
kinitx qed taħdem kif suppost u għaldaqstant il-bejjiegħa tal-proprjetà ma setgħux 
jissottomettu ċ-ċertifikat tal-EPC fiż-żmien li kien qed isir il-bejgħ.

Fil-preżent ma kienux f’pożizzjoni li jistgħu jipprovdu dan l-EPC ladarba ma 
kellhom ebda dritt ta’ aċċess fuq l-imsemmija proprjetà.

F’dan ir-rigward l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini ġie ċċensurat għaliex talab li 
jiġi provdut EPC u saħansitra taħt piena ta’ penali. 



Każijiet fil-Qosor 2017 65

Madanakollu, ġie innotat li dan id-dewmien sabiex jiġu implimentati r-regolamenti 
seta kien minħabba nuqqas ta’ riżorsi u għalhekk saret rakkomandazzjoni sabiex 
dan l-uffiċċju jingħata r-riżorsi meħtieġa biex ikun jista’ jissodisfa l-obbligazzjonijiet 
tiegħu b’mod effiċjenti, fid-dawl tal-funzjoni importanti li kellu fl-implimentazzjoni 
tad-Direttivi u Regolamenti dwar Energy Performance. 

L-Eżitu

L-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini informa lil dan l-Uffiċċju li l-EPC ser jibda 
jintalab mingħand min xtara l-post u mhux mingħand min biegħu.
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Rapport fil-qosor dwar Każijiet Nru ER 0008 u ER 0010
Transport Malta

Transport Malta tonqos milli 
tlesti l-formazzjoni ta’ triq

Ilment kontra Transport Malta dwar allegat nuqqas ta’ azzjoni sabiex titlesta 
l-formazzjoni tat-triq.

Kronoloġija tal-każ
Il-persuni li ressqu l-ilment sostnew li t-triq tagħhom kienet ġiet imfassla kif titlob 
il-liġi. Il-kontribuzzjonijiet kollha dovuti kienu tħallsu, kienu nkisbu l-permessi 
meħtieġa u l-plots ġew żviluppati, madanakollu Transport Malta xorta waħda kienet 
qed tirrifjuta li tlesti l-formazzjoni tat-triq u tagħti l-asfaltar. It-triq kienet tinsab 
fi stat ħażin u dan kien qiegħed joħloq inkonvenjent minħabba l-ammont kbir ta’ 
trabijiet u n-nuqqas ta’ aċċess għall-vetturi li jkunu jridu jagħtu servizz fit-triq.

Il-complainants iddikjaraw li fil-bidu Transport Malta kienet irrifjutat li tlesti t-triq 
għar-raġuni li kien għad m’hemmx biżżejjed żvilupp skont ma huwa speċifikat 
fir-regolamenti sabiex ikunu jistgħu jsiru x-xogħolijiet fuq it-triq. Imbagħad meta 
ntlaħqet il-kwota meħtieġa ta’ żvilupp, l-Awtorità irrifjutat li twettaq ix-xogħlijiet 
meħtieġa għaliex il-formazzjoni tat-triq kienet għadha mhix kompluta.

Barra minn hekk, il-complainants sostnew ukoll li Transport Malta kienet lestiet 
diversi xogħlijiet fuq toroq oħra fil-madwar anke jekk l-iżvilupp f’dawn it-toroq kien 
sar aktar tard mit-triq in kwistjoni.

Transport Malta ntalbet tagħti l-kummenti u l-veduti tagħha f’din il-kwistjoni u fit-
tweġiba tagħha qalet hekk:
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“Il-klijent tiegħi [l-Awtorità] tagħmel referenza għar-Regolamenti tal-2010 
dwar Toroq Ġodda u Xogħlijiet f ’Toroq li daħlu fis-seħħ permezz tal-Avviż 
Legali 29 tal-2010 u ġew ippubblikati fil-Kapitolu 499 tal-Liġijiet ta’ Malta 
bħala Leġislazzjoni Sussidjarja 499.57 (li kopja tagħha qed tiġi annessa 
sabiex tiġi faċilitata r-referenza għaliha) u fir-rigward tal-ilment li tressaq 
quddiem l-Uffiċċju tiegħek qed isiru dawn il-punti:
1. Taqsima IV tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 499.57 tapplika għall-

kwistjoni li tqajmet f ’dan l-ilment;
2. ... [it-triq] hija waħda skedata bħala privata u għaldaqstant hija 

r-responsabbiltà tal-persuna/i li fetħu din it-triq sabiex din it-triq 
tiġi mwittija5 u miksija kif imiss u magħmula b’mod li għaliha jkun 
maħsub il-qlib u t-tnixxija tal-ilma, bankina bil-kurduni u li tinżamm 
fi stat tajjeb ta’ tiswija (vide Artikoli 16 u 17);

3. Skont l-Artikolu 16, huma l-persuni li għandhom il-proprjetà tagħhom 
tmiss direttament ma’ triq privata li huma meqjusa bħala l-persuni li 
fetħu tali triq u li huma s-sidien tagħha:

4. Meta s-sidien jonqsu li jonoraw dawn l-obbligi li għandhom bil-
liġi skont kif provdut fl-Artikolu 16 u l-Artikolu 17 tal-Leġislazzjoni 
Sussidjarja 499.57, Transport Malta tista’ tissokta tagħmel ix-xogħlijiet 
kollha bi spejjeż għas-sidien, u dan wara li tkun bagħtet l-avviżi 
meħtieġa.

Anness A, li ġie mehmuż sabiex issir spjegazzjoni aħjar, turi l-pjanta tat-
triq imsemmija kif skedata u l-linja tat-triq. Jidher ukoll liema parti minn 
din it-triq setgħat tiġi ifformata iżda mhux asfaltata u l-parti tat-triq li ġiet 
asfaltata iżda mhux skedata meta mqabbla mal-medda tat-triq li kienet 
ġiet ifurmata kif ukoll il-persentaġġ ta’ żvilupp miżmuma fi stat tajjeb. Fl-
Anness A hemm spjegat fid-dettall il-medda totali tat-triq tal-partijiet li 
huma asfaltati jew mod ieħor.

Minn din l-informazzjoni huwa ċar li s-sidien tat-triq naqqsu mill-obbligi 
li għandhom bil-liġi u issa qed jippretendu li l-klijent tiegħi jwettaq ix-
xogħlijiet li huwa ċar li kellhom ir-responsabbiltà li jagħmlu huma. Anke li 
kieku Transport Malta kellha tagħmel dan skont l-awtorità mogħtija lilha 

5 “Artikolu 12 tal-Leġislazzjoni Sussidjarja SL 499.57 li tistabbilixxi li l-invellar mal-linja kif 
mogħtija mill-Awtorità tal-Ippjanar, b’konsultazzjoni ma’ Transport Malta u tiddefinixxi wkoll 
it-tul tat-triq li għandha tiġi hekk invellata.”
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bil-liġi fl-Artikolu 19 tal-SL 499.57, dawn ix-xogħlijiet isiru bi spejjeż tal-
istess sidien.

Il-klijent tiegħi jinnota wkoll li f ’Malta jeżistu numru ta’ toroq privati li 
s-sidien tagħhom onoraw ir-responsabbiltajiet tagħhom skont kif titlob il-
liġi u dan għamluh b’mod li huwa ferm aħjar minn dak li wettqu s-sidien 
tat-triq in kwistjoni. Għaldaqstant l-Awtorità, skont l-Artikolu 19, hi tal-
fehma li dawn is-sidien jistħoqqilhom aktar li jsirilhom l-intervent minn 
Transport Malta. Huwa ċar li r-riżorsi ta’ Transport Malta, kemm dawk 
umani kif ukoll dawk finazjarji, huma limitati u għalhekk l-awtorità ma 
tħossx li huwa floku li tagħti prijorità lil dan il-każ sempliċiment għax ir-
residenti ressqu ilment dwar it-triq tagħhom mal-Uffiċċju tal-Ombudsman.

....

Il-klijent tiegħi issostni li r-residenti ta’ … [triq] li huma wkoll is-sidien tal-
istess triq, m’għandhom ebda dritt leġittimu li jippretendu li Transport Malta 
tfittex tintervjeni proprju meta kienu huma li naqsu mir-responsabbiltajiet 
obbligatorji tagħhom u għaldaqstant dan l-ilment għandu jitqies bħala 
wieħed mhux ġustifikat”.

Mill-istħarriġ tal-każ irriżulta li filwaqt li fit-toroq l-oħra li għamlu referenza 
għalihom l-complainants kien sar żvilupp fuq iż-żewġ naħat tat-triq, fil-każ tal-
complainants, fuq in-naħa opposta tal-proprjetà tagħhom, ma kienx ser isir żvilupp.

Għaldaqstant, kienet ir-responsabbiltà tagħhom li jieħdu ħsieb li jifformaw it-triq 
fil-wisa’ kollha tagħha. Dan filwaqt li f’każijiet oħra l-iżviluppaturi ta’ kull naħa 
lestew nofs triq kull wieħed u b’hekk iffurmaw il-wisa’ kollha tat-triq, u dan b’mod li 
Transport Malta setgħet tlesti l-wiċċ tat-triq.

Wieħed mill-ostakoli ewlenin fil-każ tal-complainants kien li biex ikunu f’qagħda 
li jiffurmaw il-wisa’ kollha tat-triq kien meħtieġ li jixtru l-art li kienet tinsab fuq in-
naħa l-oħra u li ma kinitx ser tiġi żviluppata, u b’hekk ikunu jistgħu jiffurmaw it-triq 
b’mod sħiħ. 
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Għalkemm il-liġi kienet tippermetti li Transport Malta tieħu ħsieb li tixtri din l-art 
ladarba ma jkunx hemm qbil bejn l-iżviluppaturi u s-sidien tal-art, xorta waħda 
kienet tibqa r-responsabbiltà tal-iżviluppaturi li jbatu l-ispiża nvoluta.

Mill-investigazzjoni ħareġ ċar li l-problema għall-complainants kienet proprju din 
l-ispiża kbira. Fil-fatt, huma ndikaw li kienu lesti jaċċettaw li jiffurmaw u jużaw biss 
nofs it-triq li kien hemm ippjanata.

Madanakollu, biex din il-proposta ssir possibbli, kien jinħtieġ Planning Control 
(PC) permit mill-Awtorità tal-Ippjanar li jawtorizza li titnaqqas il-wisa’ tat-triq. 

Fl-assenza ta’ tali permess, it-triq kellha tiġi ffurmata fil-wisa’ kollha tagħha. 
Ladarba dan il-proċess ma kienx sar, Transport Malta kellha raġun u kienet korretta 
li ma tagħmilx il-wiċċ tat-triq.

L-eżitu
Dan l-ilment ma nstabx li huwa ġustifikat. Kienet ir-responsabbiltà tal-complainants 
li jiksbu dan il-PC Permit jekk xtaqu li jifformaw biss nofs it-triq. Fin-nuqqas ta’ dan 
il-permess, it-triq kellha ssir fil-wisa’ intiera tagħha.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru ER 0039 
Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini

Tneħħija ta’ materjal  
tal-kostruzzjoni matul il-lejl li 
twettaq fis-Sajf f’żona turistika 

L-ilment
Resident minn San Ġiljan ressaq ilment kontra l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-
Bini għaliex dan, allegatament, naqas milli jsegwi l-proċeduri xierqa meta awtorizza 
t-tneħħija ta’ materjal tal-kostruzzjoni matul il-lejl.

L-investigazzjoni
F’Awwissu tal-2017, Triq Birkirkara f’San Ġiljan ingħalqet għat-traffiku għal 
numru ta’ ljieli sabiex ikun jista’ jitneħħa materjal tal-kostruzzjoni minn fuq sit 
ta’ kostruzzjoni fl-istess triq. Dan ħoloq inkonvenjent għar-residenti għaliex ma 
setgħux jorqdu minħabba l-ħsejjes.

Transport Malta tat il-permess sabiex jitwettqu dawn ix-xogħlijiet bil-lejl u dan biex 
itaffi l-konġestjoni tat-traffiku minħabba li din it-triq hija ikkunsidrata bħala waħda 
arterjali u anke minħabba l-fatt li kien għaddej il-proġett tal-Kappara. 

Fl-4 ta’ Awwissu 2017, l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini approva li matul il-lejl 
isiru x-xogħlijiet in kwistjoni “... kif stipulat fl-Avviż Legali 72/2013”. L-Uffiċċju dwar 
ir-Regolament tal-Bini iddikjara li “ma kien ser isir ebda twaqqigħ jew tħaffir”.
 
Meta aktar tard, il-complainant informat lil dan l-Uffiċċju li reġa’ beda jsir ix-xogħol 
matul il-lejl, il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar ġibed l-attenzjoni tal-
Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini li:
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x-xogħlijiet li kienu qed isiru kienu xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li għalihom kien 
meħtieġ permess maħruġ skont il-‘Environment Management Construction Site 
Regulations’ (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 552.09) Avviż Legali 295/2007 filwaqt li l-Avviż 
Legali 72/2013 li ġie ikkwotat fl-istess permess kien jirrigwarda biss l-‘Regolament 
dwar l-Evitar ta’ Ħsara lil Proprjetà ta’ Terzi Persuni”;
1. skont l-Avviż Legali 295/2007, l-awtorità kompetenti hija l-Awtorità tal-

Ippjanar;
2. l-Avviż Legali 72/2013 m’huwiex esklussivament l-uniku mezz legali li permezz 

tiegħu jiġu regolarizzati dawn ix-xogħlijiet; u 
3. d-deċiżjoni tal-4 ta’ Awwissu 2017 li tat permess sabiex isiru dawn ix-xogħlijiet 

abbażi tar-regolamenti msemmija aktar ’l fuq hija żbaljata. 

L-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini ġie mħeġġeġ sabiex jieħu ħsieb li dawn il-
proċeduri jkunu segwiti u mħarsa għaliex ir-residenti kellhom kull raġun jilmentaw 
dwar il-konsegwenzi li kienu qed jiffaċċjaw b’riżultat ta’ dak il-permess maħruġ. 

Ladarba t-triq imsemmija kienet taqa’ f’żona turistika, l-Awtorità Maltija għat-
Turiżmu sostniet li hi ma kinitx ġiet informata jew ikkonsultata qabel il-ħruġ tal-
permess in kwistjoni.

Il-fatti
Il-permess biex isiru x-xogħlijiet in kwistjoni ħareġ fl-4 ta’ Awwissu 2017 u kien 
maħruġ mill-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini “... skont ma jipprovdi l-Avviż 
Legali 72/2013”. L-Avviż Legali 72/2013 huwa intitolat ‘Regolamenti dwar l-Evitar 
ta’ Ħsara lil Proprjetà ta’ Terzi Persuni’ u dawn speċifikatament jistipulaw li l-iskop 
ta’ dawn ir-regolamenti huwa li “.... jassikuraw li qabel ma jinbeda xi tip ta’ xogħol 
ta’ twaqqigħ ta’ bini, skavar jew kostruzzjoni,  perit  b’kollaborazzjoni  mal-manager  
tas-sit  u  l-kuntrattur għandu jipprepara metodoloġiji li huma teknikament sikuri 
sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ ħsara lil proprjetà ta’ terzi persuni jew korriment 
lil persuni li jistgħu jiġu kkawżati mix-xogħlijiet proposti”. Artikolu 2(2) tal-istess 
Avviż Legali jipprovdi li “Id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti m’għandhom 
bl-ebda mod jinfthemu li għandhom xi effett fuq ir-responsabbiltajiet relatati mad-
disinn tal-bini u attività tal-kostruzzjoni li jirriżultaw minn strumenti leġislattivi 
oħra.”
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Ir-regolamenti li japplikaw għal dan il-każ huma dawk fl-Avviż Legali 295/2007 li 
jittrattaw l-Immaniġġar Ambjentali tas-Siti tal-Kostruzzjoni. Dawn ir-regolamenti 
jistipulaw illi “Dawn ir-regolamenti għandhom l-iskop li jillimitaw id-degradazzjoni 
ambjentali permezz ta’ prattiċi xierqa ta’ immaniġġar tal-kostruzzjoni li jikkawżaw 
l-inqas inkonvenjenza lill-ġirien, li jnaqqsu r-riskju ta’ dannu lill-pubbliku, li jħarsu 
l-proprjetà li tappartjeni lill-Gvern u lill-Kunsill Lokali, u kemm jista’ jkun inaqqsu 
l-ħsara lill-ambjent. Id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regolamenti m’għandhom bl-
ebda mod jiġu interpretati bħala li għandhom xi rilevanza għar-responsabbiltajiet 
li jirrigwardaw siti ta’ kostruzzjoni li jemanaw minn strumenti leġiżlattivi oħrajn”. 

L-imsemmija xogħlijiet kienu jikkonsistu minn tneħħija ta’ materjal tal-kostruzzjoni 
wara twaqqigħ ta’ bini f’sit fi Triq Birkirkara, San Ġiljan. Ir-ritratti li ġew sottomessi 
juru li għal dawn ix-xogħlijiet intużaw gaffa u trakk tat-tagħbija. It-Tielet Skeda (Skeda 
III) tal-Avviż Legali 295/2007 tittratta t-Tnaqqis ta’ Tniġġis u tistabbilixxi li skavar 
m’għandux jinftiehem biss bħala t-tħaffir ta’ blat jew materjal ieħor taħt il-livell tal-
art tal-bini, iżda wkoll it-tneħħija ta’ materjal meta jsir twaqqigħ u l-materjal ieħor li 
jakkumula fuq is-sit wara li jsir it-twaqqigħ ta’ bini. Dan speċjalment, meta fiż-żewġ 
okkażjonijiet, jintużaw l-istess inġenji ta’ skavar kif ukoll ta’ tneħħija ta’ materjal u 
jinħoloq l-istess inkonvenjent. Għaldaqstant, attività li tikkonċerna t-tneħħija ta’ 
materjal tal-kostruzzjoni wara twaqqigħ ta’ bini għandha tiġi ikkunsidrata bħala 
xogħol ta’ skavar skont it-Tielet Skeda tal-Avviż Legali 295/2007.

Ladarba dawn ix-xogħlijiet twettqu matul il-lejl u billi x-xogħol ta’ skavar f’Żoni 
Turistiċi fix-xhur tas-Sajf, skont l-istess Avviż Legali, jeħtieġ il-permess tal-Awtorità 
Maltija għat-Turiżmu (MTA), l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini kien żbaljat 
meta ma ikkonsultax mal-MTA u aktar u aktar meta ma kienx sensittiv biżżejjed 
sabiex iħares it-trankwillità tar-residenti matul is-satra tal-lejl. 

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju ikkonkluda li l-permess maħruġ mill-Uffiċċju dwar ir-Regolament 
tal-Bini sabiex jitneħħa l-materjal ta’ kostruzzjoni f’Żona Turistika matul il-lejl 
kienet deċiżjoni żbaljata. Barra minn hekk, kellhom ukoll jiġu applikati l-miżuri 
stabbiliti fl-Avviż Legali 295 tal-2007 dwar it-Tnaqqis ta’ Tniġġis.
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Għaldaqstant dan l-Uffiċċju irrakkomanda li l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini 
għandu:
1. japplika strettament l-Avviż Legali 295 tal-2007 meta jinħarġu permessi simili;
2. meta japplika l-istess Avviż Legali għat-tneħħija ta’ materjal minn twaqqigħ ta’ 

bini minn fuq sit, dan għandu jiġi ikkunsidrat bħala xogħol ta’ skavar;
3. jassigura li l-iżviluppaturi jwettqu x-xogħlijiet ta’ twaqqigħ taħt regoli stretti u li 

dawn ix-xogħlijiet ma jinbdewx fi żmien qrib il-bidu tas-Sajf; u
4. jieħu ħsieb li permessi għal xogħlijiet simili, li jridu jitwettqu f’Żoni Turistiċi 

u/jew bil-lejl, jingħataw biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali u għandhom isiru taħt 
kontroll strett.

L-eżitu
Wara li għadda żmien raġonevoli dan l-Uffiċċju baqa’ ma rċieva ebda kumment 
jew reazzjoni min-naħa tal-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini. Għaldaqstant, 
l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini ġie informat li qed jiġi mifhum li ħa ħsieb li 
jqiegħed fis-seħħ ir-rakkomandazzjonijiet li sarulu f’dan ir-rapport.





Każijiet investigati
mill-Kummissarju għas-Saħħa



Uffiċċju tal-Ombudsman76

Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HR 0021
Ministeru għas-Saħħa

Talba sabiex jingħataw  
lura l-ħlasijiet li tħallsu  
għall-qualification allowance

L-ilment
Fl-2010, impjegata fil-Ministeru għas-Saħħa applikat sabiex tingħata l-qualification 
allowance għal Diploma li kienet kisbet fil-Livell 3. Din il-qualification allowance ġiet 
approvata u bdiet titħallas b’mod regulari. Wara li saret reviżjoni tal-Public Service 
Management Code, inħarġu regolamenti ġodda dwar il-Qualification Allowance u 
l-complainant ma baqgħetx eliġibbli li titħallas allowance għall-kwalifika tagħha.

Madanakollu, l-impjegata ma kinetx konxja tar-regolamenti ġodda u ntalbet 
tirrifondi lura €1,900 għall-Qualification Allowance li tħallset mid-Dipartiment. 
Ġiet ukoll infurmata li skont ir-regolamenti l-ġodda ma kinitx aktar intitolata li 
titħallas din l-allowance. 

L-investigazzjoni
Il-complainant ressqet il-każ tagħha f’dan l-Uffiċċju u l-Kummissarju għas-
Saħħa ntalab jistħarreġ din il-kwistjoni. Il-Kummissarju min-naħa tiegħu talab il-
kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa dwar dan il-każ. Speċifikament talab għaliex 
il-complainant ma ġietx informata mill-ewwel malli ħarġet id-direttiva u mhux 
baqgħet titħallas għal ħames snin sħaħ.

Fit-tweġiba tagħhom id-dipartiment insista li l-complainant kienet irċeviet 
allowance li ma kinitx intitolata titħallas għaliha u għaldaqstant kellha tirrifondi 
l-ammont kollu.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Fir-rigward tat-talba li l-amministrazzjoni għamlet lill-complainant biex tirrifondi 
l-ħlas li sar b’riżultat ta’ żball tad-Dipartiment, il-Kummissarju ikkonkluda li 
l-amministrazzjoni għandha tikkunsidra t-talba, bl-istess mod għal dak tal-
provvediment speċifiku fil-leġislazzjoni Maltija dwar il-ħlas żejjed ta’ benefiċċji 
skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. Din il-liġi b’mod ċar tispeċifika li meta jsir ħlas 
żejjed ta’ benefiċċji mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, dan tal-aħħar jista’ biss 
jitlob il-ħlas lura taħt dawn il-kundizzjonijiet:
a) Jekk sar xi ħlas żejjed minħabba nuqqas min-naħa tal-benefiċjarju, bħal per 

eżempju naqas li jiddikjara li kien hemm xi tibdil fl-istatus tiegħu jew tagħha. 
F’dan il-każ id-dipartiment jista’ jitlob li jingħata lura l-ħlas kollu; u

b) Jekk il-ħlas żejjed ma kienx minħabba nuqqas min-naħa tal-benefiċjarju imma 
minħabba nuqqas amministrattiv, id-Dipartiment jista’ biss jitlob li jingħata 
l-ħlas żejjed li sar fl-aħħar sentejn.

Il-Kummissarju ikkonkluda li l-iżball kien interament sar mil-lat amministrattiv u 
l-complainant bl-ebda mod ma setgħet tingħata l-ħtija għalih. Hu ikkunsidra wkoll 
li kien hemm differenza bejn sitwazzjoni fejn il-Gvern huwa dovut xi flus/ħlas, 
abbażi ta’ xi liġi u sitwazzjoni, bħal dik tal-każ tal-complainant, fejn minħabba żball 
amministrattiv, sar ħlas żejjed min-naħa tal-Gvern.

Fil-konklużjoni tiegħu l-Kummissarju għamel referenza għall-Artikolu 1027 
tal-Kodiċi Ċivili li jipprovdi: “L-azzjoni biex jintalab lura dak li jkun ingħata 
mingħajr ma kien imiss, meta ma tkunx waqgħet bil-preskrizzjoni bis-saħħa tad-
dispożizzjonijiet miġjuba taħt it-titolu dwar il-preskrizzjoni, taqa’ bil-preskrizzjoni 
bl-egħluq ta’ sentejn minn dak in-nhar illi dak li lilu tmiss l-azzjoni jikxef l-iżball 
....”.

Il-Kummissarju żied jgħid li dan il-kunċett kien ibbażat ukoll fuq il-kunsiderazzjoni 
li ladarba l-amministrazzjoni minħabba dak l-iżball, ħalliet li persuna tgħix stil ta’ 
ħajja jew inkella li din timpenja ruħha abbażi tal-pakkett finanzjarju li ngħatalha, 
l-impjegata m’għandhiex tbati l-konsegwenzi bla bżonn jew inġustament permezz 
ta’ tnaqqis konsiderevoli minn pakkett li jkun diġà ġie mnaqqas.
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Għaldaqstant, il-Kummissarju irrakkomanda li l-amministrazzjoni għandha tieħu 
ħsieb li terfa’ parti mir-responsabbiltà tal-iżball li twettaq u tillimita li tingħata lura 
l-ħlas dovut għall-massimu ta’ sentejn.

L-eżitu
Id-Dipartiment tas-Saħħa aċċetta l-konklużjonijiet u rakkomandazzjoni tal-
Kummissarju għas-Saħħa u l-complainant kellha tħallas lura s-somma ta’ kważi € 
600 minflok € 1,900 li ntalbet tħallas oriġinarjament.



Każijiet fil-Qosor 2017 79

Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HR 0024
Ministeru għas-Saħħa

Persuna tiġi mċaħħda milli 
tkompli taħdem wara li tirtira

L-ilment
Infermiera impjegata fl-iSptar Mater Dei li kienet waslet biex tirtira applikat sabiex 
tkun tista’ tibqa’ tagħmel ix-xogħol tagħha anke wara li tilħaq l-età tal-irtirar. 
L-amministrazzjoni tal-iSptar irrifjutat l-applikazzjoni tagħha mingħajr ma tatha 
l-ebda spjegazzjoni. L-infermiera ħassitha li ġiet trattata ħażin u li d-dipartiment 
kien mexa b’mod inġust fil-konfront tagħha għaliex infermiera oħra li kienu 
ferm aktar avvanzati fl-età minnha, kienu kisbu l-approvazzjoni mingħajr ebda 
problema. Għalhekk iddeċidiet li tressaq ilment quddiem l-Ombudsman u titlob 
rimedju.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman aċċetta l-ilment tagħha u irrefera l-każ biex jiġi investigat mill-
Kummissarju għas-Saħħa. Il-Kummissarju talab li jingħata l-veduti tad-Dipartiment 
tas-Saħħa minħabba l-fatt li hu konxju tan-nuqqas kbir ta’ infermiera fis-settur tas-
saħħa. Il-Kummissarju talab ukoll li jintbagħtlu l-file personali tal-complainant biex 
ikun jista’ jeżamina din il-kwistjoni. Waqt l-istħarriġ tiegħu l-Kummissarju skopra 
li kemm id-Direttur Nursing u n-Nursing Manager Anzjan li huma ż-żewġ superjuri 
diretti tagħha, kienu irrakkomandaw li l-applikazzjoni tal-complainant tiġi 
milqugħa. Madanakollu, l-amministrazzjoni tal-iSptar tat istruzzjonijiet sabiex il-
kuntratt tagħha jiġi terminat u l-unika raġuni li ngħatat għal din id-deċiżjoni kienet 
minħabba ċirkostanzi tal-mument (prevailing circumstances). Il-Kummissarju 
m’aċċettax din il-ġustifikazzjoni u talab lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru 
għas-Saħħa biex jiċċara l-pożizzjoni.
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Id-Dipartiment tas-Saħħa wieġeb li l-impjieg tal-complainant wara li tirtira ma 
kienx jifforma parti mill-HR Plan u għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni li ma tintlaqax 
l-applikazzjoni tal-complainant. Kien proprju abbażi ta’ dan il-pjan, li ġie sottomess 
lill-Ministeru, li ttieħdet din id-deċiżjoni. Id-Dipartiment informa lill-Kummissarju 
wkoll li kien hemm numru ta’ infermieri ġodda li kienu ser jingħaqdu mal-workforce 
tas-saħħa. Il-Kummissarju min-naħa l-oħra ikkummenta li skont il-Unjon tal-
Infermiera u Qwiebel (MUMN), kien hemm nuqqas ta’ 500 infermier fis-settur tas-
saħħa, li minnhom 240 kienu fl-iSptar Mater Dei, għalhekk talab li d-Dipartiment 
jerġa’ jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu.

Waqt l-investigazzjoni l-Kummissarju sab li l-Gvern u l-MUMN kienu laħqu ftehim 
li biex tittaffa s-sitwazzjoni dwar in-nuqqas kbir ta’ infermiera, dawk l-infermiera 
Maltin li xtaqu li jibqgħu jagħtu s-servizz tagħhom wara li jilħqu l-età tal-irtirar, 
kienu ser jiġu aċċettati meta jinsabu li l-istat ta’ saħħa tagħhom huwa tajjeb u 
jgħaddu minn intervista. Barra minn hekk, il-Kummissarju kien skopra wkoll li 
l-Ministeru għas-Saħħa kien ħareġ Sejħa għall-Applikazzjonijiet biex jistieden lil 
dawk l-infermiera kollha irtirati biex japplikaw u jerġgħu jidħlu jaħdmu. Wara dan 
l-iżvilupp, il-Kummissarju deherlu li ma kien hemm ebda raġuni għaliex it-talba tal-
complainant kellha tiġi rifjutata u irrakkomanda li l-complainant terġa’ tiddaħħal 
taħdem bħala infermiera.

L-eżitu
Id-Dipartiment tas-Saħħa aċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju għas-
Saħħa u reġa’ impjega lill-complainant bħala infermiera wara li laħqet l-età tal-
irtirar.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HR 0030
Minister għas-Saħħa

Talba sabiex pazjent  
barrani jingħata trattament  
tal-kanċer b’xejn

L-ilment
Ċittadin ta’ pajjiż terz li ma kienx inħariġlu l-istatus ta’ refuġjat iddaħħal l-iSptar 
Mater Dei. Mid-djanjosi tiegħu irriżulta li kellu kundizzjoni medika li kienet teħtieġ 
operazzjoni. Minħabba l-urġenza tal-każ saritlu operazzjoni fl-isptar Mater Dei. 
Wara l-intervent kirurġiku, l-pazjent kien jeħtieġ trattament ta’ kemjoterapija u 
għalhekk ġie riferut liċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo.

Madanakollu, minħabba li l-pazjent kien ċittadin ta’ pajjiż terz u għalhekk ma kienx 
intitolat għall-kura tas-saħħa b’xejn, kien jeħtieġ li jħallas lill-iSptar għall-kura li 
ngħatatlu li kienet somma li tlaħħaq l-eluf ta’ Ewro. L-awtoritajiet tas-Saħħa ma 
ħallewx lill-Konsulent jara lil dan il-pazjent li kien jinsab taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, qabel ma’ dan tal-aħħar iħallas għall-kura li rċieva. Iżda l-pazjent ma kienx 
f’pożizzjoni li jħallas ebda somma għaliex kien tista’ tgħid ta’ fuqu senduqu.

Il-Konsulent ikkonċernat għalhekk kiteb lill-Kummissarju għas-Saħħa u spjegalu 
l-każ filwaqt li talab l-għajnuna tiegħu għal dan il-każ pjetuż u sfortunat.

Rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa aċċetta li jinvestiga l-każ u talab lill-awtoritajiet tas-
Saħħa biex jikkunsidraw dan il-każ bħala wieħed eċċezzjonali. Fl-ittra tiegħu 
lill-Ministeru, l-Kummissarju irrakkomanda li l-Ministru għas-Saħħa jitlob li jiġi 
applikat il-paragrafu 25(5) tal-Att dwar is-Saħħa li jistipula li: “(5) Bla ħsara għas-
subartikolu (4), jew għal kull liġi jew regolament ieħor, il-Ministru jista’ japprova 
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li t-tariffa jew in-nefqa, kollha kemm hi jew parti minnha, li hija dovuta minn xi 
persuna, li ma tkunx persuna assigurata, f ’każijiet eċċezzjonali u, jew għal raġunijiet 
umanitarji, tista’ tiġi rrinunzjata.”

Din il-Klawsola kienet tippermetti li l-awtoritajiet tas-saħħa jirrinunzjaw għall-
ħlasijiet pendenti u japprovaw ukoll trattamenti oħra onkoloġiċi meħtieġa.

Il-Kummissarju għamel ukoll referenza għad-drittijiet fundamentali li għandu kull 
bniedem li huma mogħtija lilu permezz tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, il-Konvenzjoni 
Ewropeja għall-Jeddijiet tal-Bniedem u ċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Il-Kummissarju irrakkomanda wkoll li meta jkun hemm każijiet li dwarhom 
l-awtoritajiet tas-saħħa jiddeċiedu li, għal raġunijiet varji ma jkunux f’pożizzjoni li 
jagħtu l-kura meħtieġa lill-pazjenti, l-Ministeru għas-Saħħa għandu jiġi informat. 
Dan għaliex b’dan il-mod il-Ministeru jkun jista’ jifli d-dettalji tal-każ u jagħti 
direzzjoni kif għandhom jaġixxu l-awtoritajiet tal-iSptar dwar każijiet bħal dan. 
B’dan il-mod jiġi evitat li jkun hemm dewmien sabiex tingħata l-kura meħtieġa 
anke għaliex f’ċerti ċirkostanzi, kull ġurnata tgħodd u hija kruċjali.

L-eżitu
Il-Ministeru għas-Saħħa aċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju li dan il-
każ partikolari jitqies bħala wieħed eċċezzjonali. Għalhekk l-ispejjeż kollha ġew 
irrinunzjati u ġiet mogħtija l-kura kollha meħtieġa. Il-Ministeru żied jgħid li kienu 
ser jintalbu fondi mill-Unjoni Ewropea li huma maħsuba għall-iStati Membri li 
l-aktar huma esposti għall-fenomenu tal-immigrazzjoni, biex f’każijiet simili, tkun 
tista’ tingħata l-kura meħtieġa.



Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HM 0029
Ministeru għas-Saħħa

Mediċina għall-kanċer  
tal-prostata

L-ilment
F’Marzu 2017, ġie irrapportat li l-Ministru għas-Saħħa kien iddikjara li l-mediċina 
Enzalutamide kienet ġiet approvata mill-Government Formulary List Advisory 
Committee (GFLAC). Għaldaqstant din il-mediċina, li tintuża għat-trattament tal-
kanċer tal-prostata, kienet ser tibda tingħata b’xejn lill-pazjenti li jeħtiġuha fit-
trattament tagħhom.

Xhur qabel il-Kummissarju għas-Saħħa kien diġà ikkommunika mad-Dipartiment 
tas-Saħħa dwar ilment li ressaq pazjent li kien qiegħed ibati minn kanċer fil-prostata 
li kien ingħata trattament differenti, l-Abiraterone.

Korrispondenza mal-Ministeru
Il-Kummissarju għas-Saħħa sostna mal-Ministeru għas-Saħħa li kien jeħtieġ li 
l-mediċina Abiraterone ukoll tingħata b’xejn għaliex din kienet tintuża għall-kura 
tal-istess kundizzjoni. Il-Kummissarju spjega li dawn iż-żewġ mediċini kienu 
differenti. Wieħed ma setax jieħu waħda minflok l-oħra, iżda kellhom jingħataw 
skont dak li jeħtieġ il-pazjent, jiġifieri ċerti pazjenti kellhom bżonn waħda filwaqt 
li pazjenti oħra kellhom bżonn l-oħra. Għalhekk il-Kummissarju xtaq ikun jaf 
jekk il-Ministeru kellux ħsieb li jkollu ż-żewġ mediċini disponibbli b’xejn bħal ma 
għandhom fir-Renju Unit fejn iqisu dawn iż-żewġ mediċini bħala l-kura ewlenija 
għall-kanċer tal-prostata.

It-Tabib Ewlieni tal-Gvern (Chief Medical Officer) informa lill-Kummissarju li 
l-Advisory Committee on Healthcare Benefits (ACHCB) kien irċieva rakkomandazzjoni 
mill-GFLAC sabiex tiddaħħal l-Enzalutamide. Madanakollu, l-Kummissarju talab 
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spjegazzjoni għaliex il-Kumitat kien għażel li tiddaħħal waħda mill-mediċini u mhux 
it-tnejn. Il-Kummissarju insista li b’dan il-mod kienet ser tinħoloq diskriminazzjoni 
mal-pazjenti li jkunu jeħtieġu t-trattament l-ieħor u għalhekk irrakkomanda li 
fil-lista tal-Formularju tal-Gvern kellu jiżdied ukoll l-Abiraterone u bħal mediċini 
l-oħra, din tkun tista’ tingħata b’xejn.

L-eżitu
Wara xhur sħaħ ta’ korrispondenza dwar din il-kwistjoni, l-Ministeru għas-Saħħa 
għadu sal-lum ma approvax ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HR 0050
Ministeru għas-Saħħa

Ma tiġix approvata t-talba  
għal unpaid leave

L-ilment
Impjegat li jaħdem fl-iSptar Mater Dei talab tlett xhur upaid leave sabiex ikun jista’ 
imur jipprova impjieg ġdid fis-settur privat. Il-complainant ġie mgħarraf li l-perjodu 
ta’ tlett xhur kien qasir wisq u ngħata parir li japplika għal sena unpaid leave.

Kien għalhekk li l-complainant applika għal sena unpaid leave. Madanakollu, id-
Dipartiment fejn kien jaqdi d-dmirijiet tiegħu, qabel ma aċċetta l-applikazzjoni 
għal sena unpaid leave, talbu sabiex jutilizza l-vacation leave li kellu. Ġara li meta 
l-complainant uża l-vacation leave kollu tiegħu, t-talba tiegħu ma setgħetx tiġi 
ipproċessata sakemm jinstab sostitut minfloku. Il-complainant iddeċieda li jirreferi 
l-każ tiegħu lill-Uffiċċju tal-Ombudsman għaliex ħass li fiċ-ċirkostanzi ma kienx 
ingħata l-aħjar parir.

L-investigazzjoni
Ladarba l-ilment kien tressaq kontra l-iSptar Mater Dei, l-Ombudsman irrefera 
l-każ biex jiġi investigat mill-Kummissarju għas-Saħħa li beda l-istħarriġ tiegħu 
billi talab il-kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa. Id-Dipartiment tas-Saħħa min-
naħa tiegħu insista li għalkemm kien qiegħed isir sforz biex isiru l-arranġamenti 
meħtieġa biex jindirizzaw il-bżonnijiet personali tal-complainant, kien jeħtieġ ukoll 
li jinstab bilanċ u jiġi assigurat li jingħata servizz fil-pront lil dawk li kienu ser jiġu 
affettwati bl-assenza tal-complainant. Is-Segretarju Permanenti sostna li appena 
jinstab sostitut, il-complainant ikun jista’ jiġi rilaxxat u jintbagħat fuq unpaid leave.

Il-Kummissarju għamel referenza għall-paragrafu 2.7(ii) tal-Public Service Manual 
dwar il-Leave Speċjali li jipprovdi li jistgħu jinħatru sostituti temporanji minflok 
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impjegati li jkunu ser jagħmlu użu mill-unpaid leave ħalli jipprovaw impjieg 
alternattiv. Dan wara li tkun inġiebet l-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti 
rispettiv, skont il-parametri eżistenti.

Id-data meta l-complainant kien ser jibda l-impjieg il-ġdid kienet qed toqrob 
ġmielha, iżda d-dipartiment kien għadu għaddej bil-proċess li jsib sostitut adegwat. 
Għalhekk il-Kummissarju talab li din il-kwistjoni tiġi trattata b’urġenza. Hu spjega li, 
li kieku l-complainant kellu jirriżenja, d-Dipartiment xorta waħda kien ser jiffaċċja 
l-problema li jsib sostitut. Kien għalhekk li din ir-responsabbiltà li jinstab sostitut 
kellu jerfagħha d-dipartiment.

L-eżitu
Wara l-intervent mill-Kummissarju għas-Saħħa d-dipartiment ta l-kunsens tiegħu 
sabiex il-complainant ikun jista’ jagħmel użu minn sena unpaid leave u għalhekk 
il-complainant seta’ jibda l-impjieg ġdid tiegħu fis-settur privat.
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Rapport fil-qosor dwar Każ Nru HQ 0080
Ministeru għas-Saħħa

Kuntratt definit jiġi terminat 
mingħajr ma tingħata raġuni

L-ilment  
Professjonist fil-qasam tas-saħħa, li kien impjegat fuq bażi ta’ kuntratt sabiex 
jagħti s-servizz tiegħu mad-Dipartiment tas-Saħħa, ħass li ġie trattat ħażin meta 
l-kuntratt tiegħu ma ġiex imġedded.  Minħabba li l-complainant kien irrinunzja  
l-prattika privata biex ikun f’qagħda aħjar li jonora l-obbligi kontrattwali tiegħu, 
spiċċa mingħajr xogħol.  Il-complainant saħaq li ma kienx ingħata raġuni għaliex 
ittieħdet id-deċiżjoni li l-kuntratt tiegħu ma jiġix imġedded.

L-investigazzjoni
Il-complainant ressaq ilment quddiem l-Ombudsman, li min-naħa tiegħu irrefera 
l-każ biex jiġi investigat mill-Kummissarju għas-Saħħa.  Fit-tweġiba tiegħu 
l-Ministeru iddikjara li r-relazzjoni ta’ bejn il-complainant u l-Ministeru kienet 
waħda fuq bażi ta’ kuntratt definit u għaldaqstant il-Ministeru kellu kull dritt li 
jitterminah.  Il-Ministeru għamel referenza għall-Klawsola 6.1 tal-kuntratt ta’ 
servizz li tgħid li kull parti tista’ (mingħajr preġudizzju u b’żieda għal kull rimedju 
li għandha) għal kwalunkwe raġuni, hija intitolata li tittermina dan l-ftehim 
minnufih permezz ta’ avviż bil-miktub lill-parti l-oħra.  

Il-Ministeru madanakollu żied jgħid li d-deċiżjoni li ma jiġġeddidx il-kuntratt, 
kienet minħabba l-aġir tal-complainant lejn is-superjuri tiegħu u l-pazjenti.

Fir-reazzjoni tiegħu l-Kummissarju għas-Saħħa tenna li minkejja l-fatt li 
l-complainant ma kienx impjegat tal-Gvern, dan xorta waħda kien qiegħed jagħti 
servizz lill-Gvern u kien qiegħed jitħallas mill-fondi pubbliċi.  Ir-raġuni li ngħatat 
kienet tikkonċerna azzjoni dixxiplinarja u għaldaqstant kien jeħtieġ li jingħata 



Uffiċċju tal-Ombudsman88

twissija bil-miktub fuq dan il-fatt u anke jingħata l-opportunità li jiddefendi lilu 
nnifsu.  L-Ombudsman Ewropew jisħaq li prattika amministrattiva tajba hija dik li 
tagħti liċ-ċittadin id-dritt li jingħata r-raġunijiet li jkunu wasslu għad-deċiżjonijiet 
li jkunu ser jaffettwawh.

Sussegwenti għar-rappreżentazzjoni tal-Kummissarju għas-Saħħa, l-complainant 
ġie mogħti appuntament mal-awtoritajiet tal-Kura tas-Saħħa Primarja (Public 
Health Care (PHC)) sabiex jiddiskutu din il-kwistjoni.  Għal din il-laqgħa 
l-Kummissarju kien preżenti wkoll.

Wara din il-laqgħa, l-Kummissarju ġie informat li l-awtoritajiet tal-PHC kienu lesti 
li jagħtu lill-complainant ċans ieħor u jsir “a gentelman’s agreement” u jerġgħu 
jimpjegawh.  Madanakollu, l-kuntratt kien ser ikun biss għal tlett xhur minħabba li 
kienu qed għaddejjin diskussjonijiet mal-Assoċjazzjoni Medika ta’ Malta (Medical 
Association of Malta), u skont l-eżitu ta’ dawn id-diskussjonijiet, minn Ottubru `l 
quddiem kienu ser jipproċedu l-kuntratti l-ġodda.

L-awtoritajiet spjegaw li l-complainant kellu jimxi mar-regoli tal-istituzzjoni. Fl-
ebda waqt ma kellhom dubju dwar il-kompetenza klinika tiegħu iżda insistew li 
jeħtieġ li jimxi mal-job description.

Il-complainant qabel ma’ dan l-imsemmi “gentleman’s agreement” iżda talab li 
jkollu kundizzjonijiet oħrajn, li l-Ministeru ma qabilx magħhom. Il-complainant 
informa lill-Kummissarju li ma kienx lest li jiffirma kuntratt ġdid għal tlett xhur 
biss, minkejja li kien hemm diskussjonijiet għaddejjin mal-MAM.  Il-Kummissarju 
spjega li jekk ma jkunx impjegat b’kuntratt ma kienx ikun eliġibbli li jiġġeddidlu 
l-kuntratt wara dawn it-tlett xhur għas-sempliċi raġuni li ma jkun hemm ebda 
kuntratt x’jiġġedded.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Dan l-ilment tqajjem minħabba l-fatt li l-kuntratt ta’ servizz tal-complainant ma 
ġiex imġedded mingħajr ma ngħata ebda spjegazzjoni għal din id-deċiżjoni.  Dan 
kien skont it-termini tal-kuntratt.
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Ir-raġuni għaliex ittieħdet din id-deċiżjoni li l-kuntratt ma jiġġeddidx ingħatat 
u l-complainant ġie mogħti ċ-ċans li jagħti l-verżjoni tiegħu.  Ġie ukoll offrut 
opportunità li jiġġeddidlu l-kuntratt, għalkemm għal perjodu qasir, minħabba 
li kien għad hemm diskussjonijiet għaddejjin mal-MAM.  Il-complainant kellu 
jiddeċiedi jekk jaqbilx mal-kundizzjonijiet tad-dipartiment jew inkella jekk 
jipproċedix billi jieħu azzjoni legali kontra min impjegah.

Għaldaqstant, il-Kummissarju ikkonkluda li ladarda t-talba tal-complainant li 
jingħata ċans li jagħti l-verżjoni tiegħu kienet intlaqgħet, u b’mod immedjat ġie 
offrut l-opportunità li jerġa’ jiddaħħal fl-impjieg li kellu, ma kienx hemm raġuni 
valida għalfejn jibqa’ jsegwi dan il-każ.  Id-deċiżjoni jekk il-complainant jaċċettax 
il-“gentleman’s agreement” jew inkella jipproċedi legalment kienet deċiżjoni 
tiegħu u tiegħu biss.  Il-Kummissarju irrimarka li hu kien jirrispetta d-dritt tal-
complainant li jara x’inhu dak li hu fl-aħjar interess tiegħu.




