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Daħla

Din l-edizzjoni tal-Każijiet fil-Qosor mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari 
hija probabbilment l-aħħar waħda li ser tiġi ippubblikata fil-kariga tiegħi ta’ 
Ombudsman Parlamentari. Wara li tajt kważi aktar minn sittin (60) sena ta’ 
servizz fl-amministrazzjoni pubblika, kontra qalbi ħadt id-deċiżjoni li ma nkunx 
disponibbli li ningħata t-tieni mandat u nħalli lil din l-istituzzjoni. Istituzzjoni li 
llum hija rikonoxxuta b’mod wiesgħa  fid-demokraziji parlamentari bħala għodda 
valida biex tħares liċ-ċittadini.  Deċiżjoni din li hija għalija verament iebsa u li 
qed nieħodha b’ċertu dieqa. 

Matul dawn l-aħħar ħames snin kelli esperjenza sodisfaċenti ferm anke jekk 
l-Uffiċċju kellu jiffaċċja sfidi u sitwazzjonijiet diffiċli li jvarjaw minn taqlib politiku 
serju, nuqqasijiet istituzzjonali kbar u riformi, kif ukoll pandemija dinjija. Bħala 
Uffiċċju ma nqasniex milli nsemmgħu leħinna meta kien hemm il-ħtieġa illi 
nippromwovu governanza tajba u nassiguraw amministrazzjoni pubblika tajba. 
Aħna bqajna nwettqu l-funzjonijiet tagħna mingħajr waqfien, speċjalment id-
dover ewlieni tagħna li nirċievu, nipproċessaw u ninvestigaw ilmenti mressqa 
minn ċittadini li jħossu li kienu milquta ħażin u li nirrakkomandaw ir-rimedju 
adegwat meta jkun hekk xieraq.

Biex nilħaq din il-mira jien kont tassew fortunat li għandi staff kompetenti, bieżel 
u kwalifikat, b’uħud minnhom ilhom iservu lealment lil dan l-Uffiċċju sa mill-
bidu nett mit-twaqqif tiegħu. Kollha għamlu l-almu tagħhom, spiss f’ċirkostanzi 
diffiċli, biex jassiguraw li l-ġustizzja u l-amministrazzjoni pubblika tajba jsaltnu. 
Jiena nirrikonoxxi l-fatt li mingħajr il-kontribuzzjoni valida tagħhom, dan 
l-Uffiċċju ma kienx ikun f’qagħda li, kif għamel matul dawn l-aħħar ħamsa u 
għoxrin sena, jibqa’ jipprovdi dan is-servizz eċċellenti liċ-ċittadini li jħossuhom 
li ġew trattati ħażin.
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Din l-aħħar edizzjoni tal-Każijiet fil-Qosor hija evidenza tal-kwalità u t-tip ta’  
ilmenti varji li ġew trattati minni u mill-Kummissarji, assistiti minn tim żgħir ta’ 
uffiċjali investigaturi b’ħafna esperjenza.  Ingħatat attenzjoni sabiex jiġi assigurat 
li fl-aħħar ta’ kull Każ fil-Qosor isir kumment dwar il-konklużjoni u l-eżitu tal-
ilment. Dan jagħti indikazzjoni dwar il-livell ta’ kooperazzjoni li l-Uffiċċju sab 
mid-diversi dipartimenti governattivi w awtoritajiet pubbliċi fl-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet biex jiġu rimedjati l-inġustizzji li jirriżultaw minn 
amministrazzjoni ħażina.  Sar sforz biex din il-pubblikazzjoni tal-Każijiet fil-
Qosor nagħmluha aktar faċli u aċċessibbli għall-qarrejja in ġenerali. Il-Każijiet 
fil-Qosor huma aktar konċiżi minn dawk li ġew ippubblikati f’edizzjonijiet 
preċedenti.  Prinċipalment huma jikkonċentraw li jiġu rapportati l-merti tal-
ilmenti li għandhom x’jaqsmu ma’ sitwazzjonijiet li huma ta’ interess ġenerali, 
kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman u l-Kummissarji u r-rakkomandazzjonijiet 
magħmula biex jindirizzaw l-inġustizzja ipprovata.  Ir-rakkomandazzjonijiet li 
jsiru fid-dawl tar-regoli applikabbli, ibbażati fuq il-ġustizzja u l-ekwità.

Dan il-volum, bħas-snin ta’ qabel, huwa ippublikat biż-żewġ lingwi (jiġifieri bil-
Malti u bl-Ingliż) u fih jinkludi tlett taqsimiet separati li jirrapportaw l-ilmenti 
investigati mill-Kummissarji speċjalizzati fl-oqsma tas-Saħħa, l-Edukazzjoni  
u l-Ambjent u l-Ippjanar. Matul dawn l-aħħar ħames snin jien ħdimt mill-
qrib ma’ dawn il-Kummissarji u verament napprezza l-kompetenza u l-ħila 
fl-ispeċjalizzazzjoni rispettiva tagħhom. Huwa bla dubju vantaġġ li huma 
għandhom kuntatt dirett u aċċess aktar faċli mad-dipartimenti u l-awtoritajiet 
pubbliċi li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, kif ukoll l-opportunità li jaħdmu 
f’uffiċċju integrat, li jiġbor fih it-taqsimiet varji tal-Istituzzjoni.  Dan huwa prova 
ċara u jagħti valur aktar konkret lejn il-kwalità tas-servizz mogħti mill-Uffiċċju tal-
Ombudsman. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lil dawn il-Kummissarji 
għax-xogħol siewi tagħhom u nawguralhom ħidma sfieqa.

Finalment, dan il-volum ta’ Każijiet fil-Qosor qed jiġi iddedikat lis-Sur Charles 
Caruana Carabez, il-Kummissarju tal-Edukazzjoni tagħna li l-mewt ħesrem 
tiegħu ħasditna u nikktitna ferm.  It-telfa tiegħu ħalliet vojt kbir li ma kienx 
faċli li jimtela. Il-Każijiet fil-Qosor tiegħu irrapportati f’dan il-volum huma 
xhieda ċara ta’ kemm is-Sur Caruana Carabez kellu sens qawwi ta’ umanità, 
ħila kbira letterarja u  s-sens raffinat ta’ ġustizzja w ekwità. Hu stinka qatiegħ u 
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mingħajr waqfien biex jikseb rimedju kull meta intebaħ b’xi forma ta’ inġustizzja 
amministrattiva. Is-Sur Caruana Carabez kellu rispett kbir lejn l-istituzzjoni tal-
Ombudsman u l-ħafna virtuwijiet tiegħu żgur li kienu jiżbqu n-nuqqasijiet umani 
li għadna aħna lkoll. Nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-mara/armla u l-familja 
tiegħu. J’Alla jistrieħ fil-paċi.

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 jintwerew il-prinċipji ġenerali u l-mod li 
bih l-Ombudsman jitratta kwistjonijiet partikolari. 

F’dawn ir-rapporti, it-termini ‘hu/hi’ mhux intenzjonati li jidentifikaw jekk il-persuna li ressqet 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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Identity Malta/Jobsplus

L-Ombudsman jiċċensura 
l-burokrazija żejda 

L-ilment
Persuna ta’ nazzjonalità Serba (complainant) ilmentat illi minħabba proċeduri 
burokratiċi żejda ta’ Jobsplus u l-Aġenzija Identity Malta, l-applikazzjoni tagħha 
għall-permess temporanju tax-xogħol ma ġietx proċessata.  Mhux biss ma nħariġx 
il-permess meħtieġ iżda batiet ukoll telf finanzjarju ta’ €150 li ħallset għar-
reġistrazzjoni, minbarra l-inkwiet u l-istress bla bżonn.

Il-fatti
Il-complainant ġie Malta għall-btala fl-2016 biex ifittex xogħol bħala għalliem tal-
għadis (diving instructor) ma’ skola lokali li toffri tali tgħalim. Fis-Sajf tas-sena ta’ 
wara huwa kellu offerta ta’ xogħol.  Meta wasal Malta kiseb ċertifikazzjoni bħala 
bugħaddas kwalifikat (scuba diver) u f’Lulju tal-2017 applika ma’ Jobsplus biex 
jinħariġlu permess ta’ xogħol validu għal sitt xhur. Dan għamlu waqt li kien għadu 
fiż-żmien id-90 ġurnata li matulhom persuna ma tkun teħtieġ ebda visa (90 day 
visa free), perjodu li huwa applikabbli għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi (TCN – third 
country national).

Il-complainant ħallas €150 meta issotttometta l-applikazzjoni u kemm hu u kif 
ukoll min kien ser iħaddmu ntalbu  jipprovdu xi dokumentazzjoni lil Jobsplus, 
liema dokumentazzjoni ntbagħtet kollha. Il-complainant isostni li minkejja li kien 
hemm skambju ta’ diversi emails mal-Aġenzija Identity Malta u Jobsplus, hu beda 
jintbagħat minn entità għall-oħra biex ikun jista’ jikseb il-“Blue Paper”, filwaqt li 
l-applikazzjoni tiegħu baqgħet pendenti.  Eventwalment kellu jitlaq minn Malta 
permezz tal-assistenza tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija għaliex kien 
skadielu t-terminu tat-tliet xhur li fih seta’ jibqa’ Malta mingħajr il-ħtieġa ta’ visa. 
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Is-sottomissjonijiet tal-complainant
Il-complainant sostna illi hu kien awtorizzat li joqgħod f’Malta skont ir-Regolament 
tal-Unjoni Ewropeja applikabbli f’dak iż-żmien, għaċ-ċittadini li ma jeħtieġux 
visa (non-visa national).  Għaldaqstant f’perjodu ta’ sitt xhur, hu kien eżenti 
mil-ħtieġa li jkollu visa għal disgħin (90) ġurnata waqt li jkun jinsab f’territorju 
tal-UE. L-applikazzjoni tiegħu saret proprju f’dak il-perjodu.  Għalhekk hu kien 
issodisfa l-kriterji maħruġa minn Jobsplus meta kien ressaq l-applikazzjoni 
tiegħu f’Lulju 2017.

Il-complainant kien tal-fehma illi l-applikazzjoni tiegħu ma ġietx proċessata 
minħabba  nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn l-uffiċjali ta’ Jobsplus u dawk ta’ Identity 
Malta. Hu insista illi ftit li xejn sab assistenza mill-uffiċjali ta’ dawn iż-żewġ entitajiet 
u kien sab sapport biss min-naħa tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija li 
ntebħu li l-każ tiegħu kien wieħed ġenwin u li ma kienx qabeż iż-żmien li fih seta’ 
jibqa’ Malta b’mod malizzjuż.

Minkejja li għadda żmien mhux ħażin, l-applikazzjoni tiegħu baqgħet pendenti u 
qatt ma ġiet miċħuda filwaqt li hu baqa’ mingħajr permess, liema permess  skont 
il-complainant seta’ jservi biex iħaffef il-proċess għall-ħruġ ta’ permess ta’ xogħol 
ieħor fi kwalunkwe Stat Membru Ewropew.

Ir-reazzjoni ta’ Jobsplus
Jobsplus saħaq illi meta titressaq Applikazzjoni għal-Liċenzja ta’ Xogħol, it-taqsima 
li tirċieviha kienet obbligata li tassigura li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 
tkun annessa mal-applikazzjoni. Madanakollu l-entità ma kinitx responsabbli biex 
taġġorna jew toħroġ xi forma ta’ visa jew tirregolarizza l-pożizzjoni tal-applikant 
f’Malta. Kien l-applikant li kellu jassigura li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 
kienet valida u li seta’ legalment jibqa’  Malta.

Jobsplus enfasizza li ma kinitx fir-responsabbiltà tiegħu  li jgħin applikant fir-
rigward tal-pożizzjoni tiegħu fil-qasam tal-immigazzjoni f’Malta. L-entità sostniet 
illi meta ġiet aċċettata l-applikazzjoni tal-complainant, hu kien ingħata parir li kien 
jeħtieġlu jaġġorna d-dokumenti tiegħu għaliex kienet ser tiskadi l-eliġibbiltà tiegħu 
li jibqa’ Malta.
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Ir-reazzjoni ta’ Identity Malta 
Identity Malta spjegat illi ladarba l-complainant kien applika għall-permess ma’ 
Jobsplus, il-complainant kien jeħtieġ li jippreżenta liċenzja ta’ xogħol biex ikun 
jista’ japplika għall-permess ta’ residenza abbażi tal-impjieg.  Min-naħa tagħha 
osservat ukoll illi l-Aġenzja kienet konxja tal-kwistjoni meta l-complainant skadietlu 
l-awtorizazzjoni oriġinali biex jibqa’ Malta u ma kienx jidher li l-complainant kien 
awtorizzat  jibqa’ Malta wara dak il-perjodu.

L-investigazzjoni
Waqt l-investigazzjoni, Jobsplus ipprovda aktar informazzjoni fuq il-proċeduri 
addottati u tenna illi meta l-uffiċjali tiegħu aċċettaw l-applikazzjoni tal-
complainant kienu informawh illi kien jeħtieġ jaġġorna d-dokumentazzjoni li kien 
ipprovdielhom. L-entità elaborat ukoll illi skont l-informazzjoni li kellha hi, meta 
ċittadin ta’ pajjiż terz (TCN) japplika ma’ Jobsplus biex jingħata liċenzja ta’ xogħol 
biex ikun jista’ jaħdem u dan/din ikollu/ha l-visa tiegħu/tagħha li tkun waslet biex 
tiskadi, kellu jirrikorri għand Identity Malta bl-irċevuta mogħtija minn Jobsplus u 
mbagħad kien jingħata visa temporanja jew permess ta’ residenza. Madanakollu, 
kienet konxja li l-permessi għal residenza kienu jaqgħu taħt ir-responsabbilità ta’ 
Identity Malta.

Matul l-investigazzjoni saret laqgħa mal-uffiċjali ta’ Jobsplus u ta’ Identity Malta 
li fiha ġie diskuss il-proċess li kien qiegħed jitħaddem fiż-żmien meta applika 
l-complainant. Ġie osservat illi l-proċedura addottata kienet waħda kumplessa 
u tieħu fit-tul. Ċittadini minn pajjiżi terzi setgħu jagħmlu użu mill-proċedura ta’ 
Single Permit biex jkunu jistgħu jirrisjedu u jaħdmu f’Malta u din hija regolata 
minn leġiżlazzjoni speċifika. Ġie iċċarat illi d-dokument magħruf bħala ‘Blue 
Paper’ fih innifsu ma kienx permess ta’ residenza iżda kien irċevuta għall-ħlas tal-
applikazzjoni mressqa lill-Identity Malta għall-Permess ta’ Residenza. 

Proċeduri komplessi u fit-tul 
Ġaladarba l-partijiet interessati kollha involuti fl-assessjar tal-applikazzjoni 
għall-permess u responsabbli mill-proċess ta’ diliġenza meħtieġa kienu konxji 
li din il-proċedura kienet waħda li tieħu fit-tul u li kien hemm diversi drabi 
meta l-koordinazzjoni bejniethom kienet skarsa, kien hemm qbil li l-“Blue 
Paper”, għalkemm kienet irċevuta ta’ ħlas, setgħet tintuża mill-applikant bħala 
awtorizzazzjoni biex wieħed joqgħod legalment f’Malta sakemm l-applikazzjoni 
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tiegħu tkun qed tiġi ipproċessata. Għaldaqstant dan id-dokument kien 
awtorizzazzjoni amministrattiva informali li permezz tiegħu l-applikant seta’ 
joqgħod Malta, prassi aċċettata mill-Pulizija u minn Identity Malta biex ikun evitat 
il-ħruġ ta’  estensjoni. Mill-mument li tinħareġ din l-irċevuta, din tkun  estiża 
sakemm jitlesta l-assessjar tal-applikazzjoni mill-entitajiet kollha.

Jobsplus spjega illi l-applikazzjoni tal-complainant baqgħet pendenti għaliex it-
Taqsima tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni ma bagħtux li m’għandhomx oġġezzjoni (a 
no-objection) biex jinħareġ il-permess temporanju tax-xogħol iżda minflok talbu 
evidenza li l-applikant kellu fil-pussess tiegħu l-awtorizzazzjoni meħtieġa jew jekk 
kienx telaq minn Malta.

Ir-rispons tal-Pulizija
Il-complainant irrikorra fit-Taqsima tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija wara li skadielu 
ż-żmien ta’ 90 ġurnata li fih ma kinitx meħtieġa l-visa. Dan għamlu biex ma 
jkunx hemm konsegwenzi legali u biex ma jkunx miżmum milli jerġa’ jidħol fl-
Unjoni Ewropeja minħabba s-sitwazzjoni burokratika li sab ruħu fiha. Il-pulizija 
assessjaw is-sitwazzjoni tal-complainant u iddeċidew li jħalluh jitlaq mill-pajjiż 
mingħajr ma jkollu konsegwenzi u dan għaliex meta stħarrġu d-dokumentazzjoni u 
l-korrispondenza ippreżentata kien jidher illi dan kien  każ ġenwin u li l-complainant 
ma kienx ipprova jqarraq bis-sistema biex jikseb  residence card.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra li l-fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni kienu 
juru b’mod ċar li l-complainant kien sofra inġustizzja minħabba nuqqasijiet 
amministrattivi. Mingħajr dubju Jobsplus kien korrett meta iddikjara illi hu ma 
kienx l-entità responsabbli biex tassessja u tirregolarizza l-pożizzjoni fir-rigward 
tal-immigrazzjoni ta’ applikant. Il-funzjoni tiegħu f’dan il-każ kien li jipproċessa 
l-applikazzjoni għax-xogħol u kien l-applikant illi kellu jassigura li kien qed joqgħod 
fil-pajjiż b’mod legali.

Fl-istess waqt, ir-regoli ta’ amministrazzjoni tajba jitlobu illi Jobsplus, bħala entità 
iffinanzjata minn fondi pubbliċi u li għandha l-missjoni   “...li ttejjeb l-aċċessibilità 
fis-suq tax-xogħol permezz ta’ servizzi modernizzati u immirati għal dan il-għan, 
filwaqt li tiffaċilita l-mobilità tax-xogħol u tippromwovi l-investiment fil-kapital 
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uman”1 (din is-silta mill-websajt ta’ Jobsplus ġiet tradotta għall-Malti minn 
dan l-Uffiċċju) kellha tipprova tassisti lill-applikant li kien qiegħed jassigura li 
s-soġġorn tiegħu/tagħha f’Malta jkun konformi mal-policies u regoli applikabbli. 
L-uffiċjali ta’ Jobsplus min-naħa tagħhom kellhom jikkommunikaw mal-uffiċjali ta’ 
Identity Malta malli ġew informati mill-complainant li l-Aġenzija li kienu bagħtuh 
għandha kienet qiegħda tinsisti li l-permess interim għar-residenza seta’ biss 
jinħareġ ladarba d-dokument meħtieġ (probabbli l-liċenzja biex jaħdem) ikun ġie 
pprovdut minn Jobsplus.

Ħtieġa ta’  kooperazzjoni bejn entitajiet pubbliċi
L-Ombudsman saħaq li mingħajr dubju meta jkun hemm numru ta’ entitajiet 
involuti fl-iproċessar, skrutinju u ħruġ ta’ applikazzjoni jew talbiet oħra, hu 
essenzjali illi dawn l-entitajiet  jikkooperaw u jikkommunikaw bejniethom u li 
l-uffiċjali fi ħdanhom ikollhom l-abbiltà li jikkomunikaw sabiex diffikultajiet jew 
intoppi tekniċi jkunu jistgħu jiġu solvuti mingħajr dewmien żejjed. B’dan il-mod 
ikun jista’ jiġi assigurat li s-servizz provdut għal min qed jitlob assisteza mill-
entitajiet involuti jkun wieħed effiċjenti u effettiv u b’hekk jiġi evitat li jerġa’ jkun 
hemm sitwazzjonijiet simili bħal dik li esperjenza l-complainant. 

Konklużjoni 
Mill-investigazzjoni ntwera biċ-ċar li fiż-żmien meta tressqet l-applikazzjoni tal-
complainant kien hemm nuqqas ta’ sinerġija bejn Jobsplus u Identity Malta u 
ma kienx għad hemm fis-seħħ protokolli u proċeduri li setgħu jiġu segwiti biex 
jirriżolvu s-sitwazzjoni tal-complainant. Barra minn hekk ma jidhirx li kien hemm 
kommunikazzjoni stabbilita bejn l-uffiċjali ta’ dawn iż-żewġ entitajiet.

Sfortunatament il-complainant inqabad f’din is-sitwazzjoni u beda jiġi riferut minn 
entità għall-oħra mingħajr ma jsir ebda progress fl-ipproċessar tal-applikazzjoni 
tiegħu. Fil-fatt l-applikazzjoni baqgħet pendenti anke meta Jobsplus kien konxju 
mill-fatt li hu ma setax ikompli jmexxi din l-applikazzjoni qabel mas-soġġorn tal-
complainant f’Malta jiġi regolarizzat billi tinħareġ l-awtorizzazzjoni interim li kienet 
għadha ma ngħatatlux minn Identity Malta. L-Uffiċċju tal-Ombudsman għader il-
frustrazzjoni tal-complainant u fehem li din kienet proprju r-raġuni li eventwalment 
waslitu biex jiddeċiedli li jitlaq minn Malta bl-inqas problemi possibbli.

1 Din hija l-Mission Statement li tinsab fuq il-websajt ta’ Jobsplus.
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L-Ombudman ikkonkluda li fl-opinjoni tiegħu, għalkemm Jobsplus kien intitolat li 
jitlob il-€150 bħala ħlas għall-ipproċessar, ħlas li jsir meta titressaq applikazzjoni kif 
indikat fil-lista li wieħed jeħtieġ isegwi (checklist)2 bħala ċittadin minn pajjiż terz, 
fiċ-ċirkostanzi ta’ dan il-każ bħala sinjal ta’ rieda tajba l-complainant kellu jingħata 
lura l-ammont li kien ħallas.

Rakkomandazzjoni
Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili ġie rakkomandat li Jobsplus għandha 
tassigura li l-applikanti li jressqu applikazzjoni għandhom jiġu informati bil-miktub 
li filwaqt li l-entità kienet ser tibda tipproċessa l-applikazzjoni tagħhom, din kienet 
proċedura li kienet tinħtieġ iż-żmien għaliex tali proċessar jinvolvi evalwazzjoni 
bir-reqqa tad-dokumentazzjoni preżentata mill-partijiet kollha involuti. Hija 
r-responsabbilità tal-applikant li jsegwi l-andament mal-aġenzija relevanti u li 
jassigura li r-residenza legali tiegħu f’Malta tkun estiża waqt li l-applikazzjoni 
tiegħu tkun għadha pendenti.

L-eżitu
Sussegwentement, l-Ombudsman ġie informat illi mid-data li tressqet 
l-applikazzjoni tal-complainant  sar titjib fil-proċeduri għall-ipproċessar ta’ 
liċenzji ta’ xogħol u Single Permits  addottati kemm mill-Jobsplus kif ukoll minn 
Identity Malta u li  hemm kommunikazzjoni u kooperazzjoni aħjar bejn iż-żewġ 
organizazzjonijiet.  L-Ombudsman ġie informat ukoll li r-rakkomandazzjoni tiegħu 
li l-complainant jingħata lura l-ħlas li kien għamel kienet ser tiġi attwata.

2 Skont iċ-Checklist tal-Applikazzjoni Ġdida għal-Liċenzja ta’ Xogħol għal ċittadin minn pajjiż terz, il-ħlas 
għall-ipproċessar jammonta għal €150 li għandu jitħallas mal-applikazzjoni u €80 jitħallsu meta tinħareġ 
il-liċenzja. 
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Ministeru responsabbli għall-Affarijiet Ewropej

Iż-żieda supplimentari 
għas-Salarju tiġi miżmuma 
b’mod inġust

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment (il-complainant) huwa uffiċjal pubbliku li fl-2006 
kien impjegat b’kuntratt ta’ xogħol definit għal perjodu ta’ tlett snin f’kariga fi ħdan 
il-ministeru responsabbli għall-Affarijiet Ewropej.

F’Lulju 2011 il-complainant  iffirma t-tieni kuntratt ta’ xogħol u dan kien ikopri 
perjodu ta’ tlett snin oħra bejn l-2009 u l-2012.  Dan il-kuntratt kien jgħid illi 
l-complainant kellu jitħallas Salarju f’livell ta’ Skala 7 kif ukoll żieda supplimentari 
ta’ 15%. Madanakollu, l-complainant qatt ma tħallas din l-imsemmija żieda. Xi 
żmien wara, l-complainant skopra illi l-kollegi l-oħra tiegħu, li bħalu kienu uffiċjali 
pubbliċi kienu qed jitħallsu din iż-żieda supplimentari.  Għalhekk il-complainant 
ressaq talba biex jirċievi dan il-ħlas dovut lilu skont il-kuntratt ta’ xogħol. Minkejja 
dan, il-kwistjoni baqgħet ma solvitx ruħha u l-ħlas dovut baqa’ ma  sarx.

Il-complainant ressaq ilment lill-Uffiċċju tal-Ombudsman u sostna illi r-rifjut li  
jingħata ż-żieda supplimentari mhux biss kien inġust w abbużiv iżda kien ukoll 
qed jikser il-liġi għaliex ma kienx skont il-kuntratt tax-xogħol. Il-complainant talab 
ukoll lill-Ombudsman jinvestiga għaliex dwar din il-kwistjoni baqa’ ma sar xejn, 
minkejja li hu kien bagħat diversi kommunikazzjonijiet biex ifakkarhom dwarha.

Il-fatti
1. L-Ombudsman fittex illi jistabbilixxi l-fatti billi talab informazzjoni mingħand 

il-Ministeru responsabbli għall-Affarijiet Ewropej, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru 
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u fela bir-reqqa l-files personali tal-complainant u dokumentazzjoni oħra 
relevanti. Hu talab tagħrif dwar il-mudelli differenti ta’ kuntratti ta’ impjieg 
disponibbli fir-rigward ta’ ingaġġ ta’ uffiċjali pubbliċi biex jaqdu d-dmirijiet 
speċifiċi bħalma kien ingaġġat biex jaqdi l-complainant.

2. L-Uffiċċju stabbilixxa li qabel ma iffirma l-ewwel kuntratt ta’ xogħol, il-
complainant kien impjegat bħala uffiċjal pubbliku. L-ewwel kuntratt skada  
fl-1 ta’ Awwissu 2009.  Wara li kien hemm l-approvazzjonijiet kollha meħtieġa, 
permezz ta’ ittra bl-istess kundizzjonijiet ta’ rimunerazjoni, complainant 
ġie informat li l-impjieg tiegħu kien ser jiġġedded għal 33 xahar ieħor u din 
l-estensjoni kienet valida minn Mejju 2009.  Sussegwentement f’Lulju 2011 
ġie iffirmat kuntratt ta’ tiġdid bejn il-Gvern u l-complainant li issostitwixxa 
l-istess ittra ta’ tiġdid.  Il-kuntratt kien validu mill-1 ta’ Awwissu 2009. Dwar il-
pakkett ta’ rimunerazzjoni l-kuntratt kien jistipula illi l-impjegat kellu jirċievi 
dħul globali marbut mas-salarju fl-iskala 7 “issuplimentat b’żieda ta’ ammont 
ekwivalenti għal ħmistax fil-mija fuq l-istess dħul globali3”

3. Għaldaqstant il-kuntratt kien jitlob illi l-complainant jingħata żieda 
supplimentari ta’ 15% li sfortunatament baqgħet ma tħallsitx.

4. Il-complainant ġibed l-attenzjoni illi dan in-nuqqas ta’ ħlas taż-żieda 
supplimentari kien jikser l-Artiklu 15 tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet 
Industrijali li espressament jipprojbixxi lil min iħaddem milli  jagħmel xi 
tnaqqis sakemm dan ma jkunx sar b’ordni minn qorti kompetenti jew permezz 
ta’ ftehim bejn min iħaddem u t-trejd union li tirrapreżenta l-ħaddiema. L-Att 
jispeċifika wkoll illi l-ħlas tal-paga għandu jinkludi kull bonus dovut skont 
l-Artikolu 23 ħlief għal xi bonus jew allowace marbut ma’ forma ta’ produzzjoni 
jew performance. Ġie stabbilit illi skont it-termini tal-kuntratt ta’ impjieg, il-
ħlas supplimentari ta’ 15% li għalih kien intitolat il-complainant ma kienx 
bonus jew allowance marbut ma’ produzzjoni jew performance.

5. In-nuqqas ta’ ħlasijiet dovuti skont it-termini tal-kuntratti tal-impjiegi ma 
kienx inċident iżolat u dan jidher ċar fil-konklużjonijiet tal-Awditur Ġenerali 
fir-Rapport tal-Awditjar tiegħu tal-2012 dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

3 Traduzzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.
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Il-pożizzjoni tal-Ministeru
Il-Ministeru sostna (b’mod żbaljat) illi l-complainant qatt ma kien ingħata l-għażla 
li jibbenefika miż-żieda supplimentari ta’ 15% għaliex l-estensjoni tal-2009 kienet 
saret permezz ta’ ittra li kienet testendi l-ftehim ta’ impjieg oriġinali  bl-istess termini 
u kundizzjonijiet (mingħajr l-imsemmija żieda supplimentari). Din is-sitwazzjoni 
ġabet magħha anomalija fil-konfront tal-complainant għaliex l-estensjoni tal-
kuntratt ta’ numru ta’ kollegi li l-ftehim tagħhom ukoll kien ġie mġedded fl-
istess żmien kienet saret permezz ta’ kuntratt ġdid u għalhekk dawn ibbenefikaw 
minn din iż-żieda supplimentari. Il-Ministeru informa lill-Ombudsman illi kien 
qiegħed jieħu l-passi meħtieġa biex jassigura li fil-futur ma jerġgħux jinqalgħu 
sitwazzjonijiet simili. Madanakollu jidher illi ġie rikonoxxut il-fatt li uffiċjali fil-
pożizzjoni tal-complainant ġew imċaħħda milll-opportunità li jgawdu mill-istess 
benefiċċji li kellhom il-kollegi tagħhom minħabba l-proċeduri varji li ġew addottati 
minn ministeri differenti fir-rigward tal-estensjoni ta’ numru ta’ ftehim simili.

Għalhekk il-Ministeru iddeċieda li kien jidhirlu li huwa ġust illi jirrakkomanda li 
l-complainant jingħata salarju globali illi jkun fil-massimu tal-iskala 54, fuq bażi 
personali u eċċezzjonali, għat-tielet terminu ta’ servizz tiegħu.  L-impjieg f’din il-
kariga ġġedded għat-tielet darba abbażi tal-fatt li fil-passat il-complainant kien 
wera b’mod konsistenti illi kellu ħidma sfiqa u performance tajba.

Il-complainant iffirma t-tielet kuntratt ta’ impjieg. Fid-dawl ta’ dawn il-fatti 
l-Ministeru kien tal-fehema illi t-talba tal-complainant kienet waħda superfluwa 
u mingħajr bażi. 

L-Uffiċċju osserva illi minħabba n-nuqqas ta’ kommunikazzjoni bejn id-
dipartimenti rispettivi u xi nuqqasijiet oħra fir-rigward taż-żamma ta’ records, jidher 
illi ma kienx magħruf il-fatt illi l-complainant kellu l-kuntratt tiegħu mġedded  
b’żieda supplimentari ta’ 15% u li fil-fatt dan kien jissostitwixxi l-ittra inizjali li 
kienet  tikkonferma t-tiġdid tat-terminu tal-impjieg.

4 F’dan l-istadju ma kienx iktar possibbli li jingħata s-suppliment ta’ 15%. Rimunerazzjoni marbuta mas-salarju 
fl-iskala 7 flimkien mas-suppliment ta’ 15% kienet bejn wieħed u ieħor ekwivalenti għar-rimunerazzjoni 
marbuta mal-massimu tal-iskala 5.
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Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ma qabilx mal-aħħar pożizzjoni meħuda mill-Ministeru.  Dan 
l-Uffiċċju stabbilixxa illi l-qofol tat-talba tal-complainant kienet dwar it-telf ta’ flus 
li sofra minħabba li fl-ewwel estensjoni tal-kuntratt tal-impjieg ma kienx tħallas iż-
żieda supplimentari ta’ 15%.

L-Ombudsman osserva illi l-kuntratt kien ftehim legalment validu li jorbot lill-
complainant biex iwettaq ċerti dmirijiet speċifiċi li għalihom il-Gvern kien marbut 
iħallas pakkett ta’ rimunerazzjoni stabbilita. Il-ħlas taż-żieda supplimentari bl-
ebda mod ma setgħet titqies li kienet waħda diskrezzjonali.

Il-complainant kellu record eċċellenti f›dak li għandu x'jaqsam mal-qadi ta’ 
dmirijietu, tant li l-kuntratt tax-xogħol ġie mġedded għat-tielet darba konsekuttiva. 
Għaldaqstant ma kien hemm ebda  ġustifikazzjoni biex iż-żieda supplimentari ma 
titħallasx. Il-Gvern, bħala dak li qiegħed jimpjega kien legalment marbut li jonora 
l-obbligi kuntrattwali tiegħu.

Ġie stabbilit illi l-mod kif ġew organizzati l-kwistjonijiet tal-HR kien wieħed pjuttost 
fqir. Dan għaliex mhux l-impjegati kollha f’din il-kategorija ġew trattati b’mod 
ugwali.  Uħud kellhom l-impijeg tagħhom imġedded permezz ta’ ittra filwaqt li 
oħrajn dan sarilhom permez ta’ kuntratt. Barra minn hekk, id-dewmien biex isir it-
tiġdid tal-kuntratti ma kienx każ iżolat. Il-fatt li ma kienx magħruf li l-kuntratt bejn 
il-complainant u l-Gvern iġġedded f’Lulju 2011 ukoll iqanqal tħassib serju meta 
wieħed jikkunsidra x’impatt dan ħalla fuq il-complainant.

Nuqqasijiet amministrattivi sistematiċi
L-Ombudsman osserva illi dawn in-nuqqasijiet kienu pjuttost sistematici u sa ċertu 
punt jista’ jingħad li dan ġie anke enfasizzat fir-rapport tal-Awditur Ġenerali.  Is-
sitwazzjoni li fiha impjegat ġie mċaħħad mill-ħlasijiet dovuti skont il-kuntratt ta’ 
impjieg mal-Gvern, tista’ biss tiġi deskritta bħala waħda insostenibbli. F’każijiet 
analogi bħal dak tal-complainant ittieħdu l-passi meħtieġa biex is-sitwazzjoni 
tiġi retifikata. L-Ombudsman ma jistax jifhem kif ma ttieħdux l-istess tip ta’ passi 
fil-konfront tal-complainant biex hu wkoll jitħallas immedjatament dak li kien 
dovut lilu skont il-kuntratt ta’ impjieg u dan kien bi ksur tal-Att dwar l-Impjiegi u 
r-Relazzjonijiet Industrijali.
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Minn din l-investigazzjoni irriżulta wkoll illi kien hemm kwistjoni oħra importanti 
li kienet ta’ interess ġenerali.  Mill-analiżi li saret tal-files personali irriżulta illi 
l-problemi fiż-żamma tar-records baqgħet tippersisti, ġew identifikati  diskrepanzi 
bejn il-hard copy u s-soft copy files fejn deher  b’mod ċar li kien hemm dokumenti 
neqsin bejn verżjoni w oħra. 

Barra minn hekk, id-dewmien li l-Ombudsman esperjenza f’dan il-każ biex jingħata 
l-informazzjoni u d-dokumentazjoni meħtieġa waqt l-investigazzjoni m’huwiex 
biss inaċċettabbli iżda huwa wkoll indikazzjoni ta’ problemi kontinwi.  Iż-żamma 
tar-records kif ukoll kommunikazzjoni tajba bejn id-dipartimenti u l-entitajiet hija 
essenzjali biex l-amministrazzjoni pubblika tkun tista’ tiffunzjona b’mod effiċejnti u  
konsistenti. In-nuqqas li jinżammu records xierqa u li jkun hemm kommunikazzjoni 
tajba ma’ dawk kollha involuti tista’ twassal għal riperkussjonijiet severi mhux biss 
għall-impjegati iżda wkoll għall-pubbliku in ġenerali. Żgur li ħadd m’għandu jsofri 
u jbati l-konsegwenzi tan-nuqqasijiet fl-amministrazzjoni pubblika li dwarhom 
m’għandux kontroll.

F’dan il-każ partikolari l-complainant ġie mċaħħad għal numru ta’ snin mill-ħlas 
ta’ parti mis-salarju li kien dovut lilu skont il-kuntratt tal-impjieg tiegħu u dan 
minħabba li l-kwistjoni bdiet tintbagħat minn persuna għall-oħra,  mingħajr 
ebda soluzzjoni. 

Konklużjoni
L-Ombudsman għalhekk ikkonkluda illi  jkun ġust u ekwu illi jirrakkomanda li 
l-complainant jitħallas iż-żieda supplimentari ta’ 15% kif kien stabbilit fil-kuntratt 
iffirmat mill-Gvern bħala l-entità li tħaddem u dan b’effett immedjat.  L-Ombudsman 
irrakkomanda wkoll illi l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu evalwazzjoni 
sistematika tal-proċeduri kemm taż-żamma tar-records personali kif ukoll  tat-
tiġdid tal-kuntratti biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet u tittieħed l-azzjoni meħtieġa 
biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet.

L-eżitu
Il-Ministeru informa lill-Ombudsman li kien qiegħed jaċċetta  
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-complainant u kien ser jieħu 
l-passi meħtieġa.
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Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

Nuqqas ta’ diliġenza dovuta 
fl-allokazzjoni ta’ għotjiet

L-ilment
Assoċjazzjoni mwaqqfa biex tippromwovi l-wirt kulturali ta’ lokalità viċin il-baħar 
ilmentat illi ma ngħatatx trattament ġust meta ġiet imċaħħda minn għotja permezz 
ta’ skema għal inizjattivi żgħar (Small Initiatives Support Scheme (SIS)) amministrata 
mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS) għall-organizzazzjonijiet 
volontarji (VO) irreġistrati f’Malta. Il-Kunsill, għall-ewwel approva l-fondi iżda aktar 
tard, meta ntebaħ illi l-proċeduri ta’ aġġudikazzjoni  ma kienux ġew segwiti b’mod 
korrett skont ir-regoli tal-iskema, kien reġa’ lura mid-deċiżjoni tiegħu.

Il-fatti
1. L-Assoċjazzjoni li ressqet l-ilment kienet issottomettiet l-applikazzjoni tagħha 

onlajn fuq il-portal korrispondenti għall-Iskema għall-Inizjattivi Żgħar (SIS 
2019) b’osservanza tar-regoli marbuta mal-iskema.

2. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat għarraf lill-Assoċjazzjoni bir-riżultati 
tal-iskema u l-pożizzjoni finali miksuba mill-applikanti.  Dan kien jinkludi 
wkoll lista tal-pożizzjoniet kollha rispettivi u l-għotjiet approvati. Il-lista finali 
bil-pożizzjonijiet miksuba ġiet ippubblikata fil-portal tal-finanzjament tal-
Organizzazzjonijiet Volontarji (VO Funding Portal) fuq il-websajt tal-Kunsill. 
L-Assoċjazzjoni tal-complainant kienet fost dawk l-applikazzjonijiet li ġew 
approvati u l-għotja approvata lilha kienet dik  ta’ €3000.

3. Aktar tard fl-istess ġurnata, l-Assoċjazzjoni ġiet infurmata mill-Kunsill Malti 
għas-Settur tal-Volontarjat li l-applikazzjoni tagħha ġiet approvata u li l-Kunsill 
kien fil-proċess illi jħejji l-ftehim għall-għoti tal-fondi. L-Assoċjazzjoni ntalbet 
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tipprovdi informazzjoni dwar il-kont bankarju li kellu jintuża kompletament 
u esklussivament għal dawn il-fondi. Sussegwentement, il-complainant 
laqqa’ l-Kumitat tal-Assoċjazzjoni sabiex tinbeda l-ħidma biex jitwettqu 
l-proċeduri meħtieġa.

4. Madanakollu, l-għada, l-Kunsill informa lill-Assoċjazzjoni li kien sar żball fl-
evalwazzjoni tal-marka finali tal-applikazzjoni tagħha. Kien ġie stabbilit illi dan 
ma kienx skont il-linji gwida li jirregolaw l-iskema.  L-għadd tal-marki mill-ġdid 
kien ta riżultat differenti li varja l-marka finali tal-Assoċjazzjoni, u dan kellu 
effett fuq il-pożizzjoni miksuba minnha fil-lista globali. Konsegwentement, 
l-Assoċjazzjoni ma setgħetx tibbenefika mill-għotjiet tal-iskema.

L-Assoċjazzjoni ħasset li d-deċiżjoni tal-Kunsill li jbiddel il-marka finali proprju 
f’dak l-istadju ma kienx ġust, mhux professjonali u anke kien imur kontra r-regoli u 
l-linji gwida tal-istess Kunsill.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman investiga bir-reqqa l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet sottomessi 
minn numru ta’ assoċjazzjonijiet. Il-Kunsill kien afferma li, kien sar żball uman fil-
kalkoli,  kien l-istess Kumitat li fil-bidu approva l-applikazzjoni tal-complainant 
li  iddeċieda li jbiddel ir-riżultat finali malli ġie informat bl-iżball u li  l-Kumitat 
jamministra l-protokoll tiegħu stess u li għalhekk kien intitolat illi jirrevedi 
d-deċiżjonijiet tiegħu jekk ikun sar żball ġenwin.

Il-Kunsill informa lill-Ombudsman li waqt li kienet qed issir verifika interna, ġie 
nnotat illi kien sar żball tekniku fil-kalkoli tal-marki finali li kienu kisbu dawk 
l-applikanti li kienu jeħtieġu t-tielet evalwatur estern. Il-komputazzjoni tal-marki 
mogħtija kienet ibbażata fuq interpretazzjoni żbaljata tar-regoli applikabbli.  Fil-
fatt, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat spjega li “... l-marki kienu ġew 
verifikati minn żewġ uffiċjali li nzertaw kienu fost dawk li ġew ingaġġati riċentement 
u t-tnejn li huma kienu interpretaw il-formola użata b’mod żbaljat.” u li “Dan kien 
żball ġenwin li seta’ jiġri” u li  “... kien jeħtieġ li jsir eżerċizzju korrettiv biex ir-riżultat 
miksub ikun konformi b’mod sħiħ mal-linji gwida tal-għotjiet.”5  Il-Kunsill insista li 
kien jeħtieġ illi jżommu mal-linji gwida u li meta jsir żball ġenwin, jeħtieġ li dan jiġi 
rettifikat għall-fini ta’ kontabilità, trasparenza u governanza tajba.

5  Traduzzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.
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L-Uffiċjal Investigatur identifika numru ta’ ineżattezzi fil-proċess ta’ aġġudikazzjoni 
u fil-komunikazzjonijiet li seħħew wara li l-iżball kien ġie identifikat. 

L-Ombudsman innota wkoll illi l-proċess tal-għażla kellu jsir b’mod rigoruż u 
diliġenti u li kieku l-linji gwida ġew segwiti strettament, ir-riżultat tal-proċess kien 
ikun wieħed ta’ suċċess. L-iċċekkjar doppju jew ir-reviżjoni tal-kalkoli tal-marki 
finali kellhom isiru fi żmien xieraq biex jiġi assigurat li kollox ikun konformi b’mod 
sħiħ mal-linji gwida, speċjalment fir-rigward ta’ għoti ta’ fondi pubbliċi.

Il-Kunsill kien fid-dover illi jwettaq verifiki interni xierqa, bir-reqqa u b’mod 
diliġenti u kellu jiċċekkja r-riżultati qabel ma jiġu approvati mill-kumitat tal-għażla 
u qabel ma jinħarġu b’mod uffiċjali u jitqassmu lill-applikanti.  Dan speċjalment 
meta wieħed iqis il-fatt illi l-uffiċjali li għamlu l-kalkoli żbaljati kien/kienu  
“ingaġġati riċentement”. Li kieku l-Kunsill eżerċita d-diliġenza dovuta b’mod xieraq 
fl-amministrazzjoni tal-iskema, l-iżball uman kien jiġi innotat u rettifikat fi stadju 
bikri u qabel ma saret il-pubblikazzjoni tar-riżultat.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman kien tal-opinjoni li n-nuqqasijiet fil-proċess tal-aġġudikazzjoni 
wrew nuqqas fl-istandards meħtieġa tal-management fi kwistjonijiet daqshekk 
delikati li jinvolvu l-amministrazzjoni ta’ fondi pubbliċi. Il-Kunsill kien imissu 
aġixxa b’mod aktar attent u professjonali waqt li kien qed jittratta din il-kwistjoni 
tant sensittiva. Saret inġustizzja mal-complainant meta dan ingħata x’jifhem li 
l-Assoċjazzjoni tiegħu kienet ser tibbenefika mill-għotja u sussegwentement, wara 
li saret ir-reviżjoni tal-marki finali, l-applikazzjoni tiegħu niżlet l-isfel sew fil-lista 
finali u l-Assoċjazzjoni ma baqgħetx f’pożizzjoni li tista’ tibbenefika mill-għotja.

L-Ombudsman ma kkontestax id-dritt tal-Kunsill illi jivverifika l-proċeduri 
magħmula mill-Bord tal-Għażla tiegħu u jikkoreġi r-riżultati jekk dawn instabu li 
ma kinux skont il-linji gwida.  Madanakollu, hu saħaq illi l-eżerċizzju ta’ verifika u 
r-reviżjoni xierqa tar-riżultati kellhom isiru fi żmien xieraq.

Konklużjoni
L-Ombudsman kien tal-opinjoni li l-complainant sofra inġustizzja minħabba 
amministrazzjoni ħażina.  Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat naqas li 
jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu bid-diliġenza dovuta u l-complainant kien ġie 
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affettwat b’mod negattiv minħabba l-bidla fir-riżultat finali li b’konsegwenza tiegħu 
l-applikazzjoni tiegħu ġiet miċħuda.

Barra minn hekk, ġew identifikati nuqqasijiet tal-Kunsill f’dettalji mhux preċiżi, 
nuqqas ta’ żamma ta’ rekords xierqa tal-ħidma tiegħu stess u xogħol imwettaq 
li ma kienx sar skont il-linji gwida. Minħabba ċ-ċirkostanzi tal-każ, ma seta’ 
jiġi rakkomandat l-ebda rimedju biex tiġi rettifikata l-inġustizzja li nħolqot 
b’konsegwenza tal-kalkoli żbaljati fir-riżultat finali.

L-Ombudsman irrakkomanda li l-Kunsill għandu serjament u b’mod diliġenti jieħu 
l-miżuri u l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa meta jiġi biex jittratta kwistjonijiet 
delikati bħal dawn biex jassigura li ma jerġgħux iseħħu żbalji simili waqt Proċessi 
ta’ Għażla.  Il-Kunsill għandu jaddotta sistema li tassigura li jinżammu rekords 
uffiċjali matul il-proċess kollu tal-evalwazzjoni u tal-għażla biex turi b’mod ċar li 
l-proċedura tkun ġiet segwita b’mod xieraq u korrett skont il-linji gwida applikabbli.
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Ministeru responsabbli mill-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar

Inċentiv għan-negozji 
tal-familja – ħtieġa li tiġi 
eżerċitata l-attenzjoni u 
d-diliġenza dovuta

L-ilment
L-azzjonisti ta’ negozju tal-familja, f’kumpanija b’responsabbilità limitata, 
ilmentaw illi ma setgħux jieħdu vantaġġ mit-taxxa applikabbli dovuta fuq it-
trasferiment ta’ ishma li ġiet introdotta permezz tal-Ordni Dwar Eżenzjoni mit-
Taxxa fuq Donazzjonijiet ta’ Valuri Negozjabbli u Proprjetà Immobbli li Tintuża 
għan-Negozji (S.L. 364.15).  Huma sostnew illi ġew inġustament imċaħħda minn 
dan il-benefiċċju minħabba interpretazzjoni żbaljata tal-liġi. Il-persuni li ressqu 
l-ilment argumentaw illi ġew żgwidati meta ngħataw x’jifhmu illi kienu jeħtieġu  
jirreġistraw in-negozju tagħhom taħt l-Att dwar in-Negozju tal-Familja sabiex ikunu 
jistgħu jibbenefikaw minn rata ta’ taxxa favorevoli.  Bħala riżultat, kellhom iħallsu 
eluf ta’ Ewro f’taxxa addizzjonali fuq is-sehem trasferit meta dan seta’ jiġi evitat.

Il-fatti
1. Missier il-complainants biex jiffaċilita t-trasferiment tan-negozju tiegħu fuq 

isem it-tfal ipprova jieħu vantaġġ mill-inċentiv li kien qed jiġi offrut mill-Ordni 
Dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Donazzjonijiet ta’ Valuri Negozjabbli u Proprjetà 
Immobbli li Tintuża għan-Negozji li kien jipprovdi tnaqqis konsiderevoli fuq 
il-ħlas tat-taxxa tal-boll minn 5% għall-1.5% fuq it-trasferiment gratwit ta’ 
titoli negozzjabbli lill-membri tal-familja. Il-liġi tispeċifika illi  biex wieħed 
ikun jista’ jibbenefika minn dan it-tnaqqis, it-trasferiment irid isir permezz 
ta’ att pubbliku.
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2. Il-complainants bdew il-proċedura biex jirreġistraw in-negozju bħala “Negozju 
tal-Familja” skont l-Att dwar in-Negozji tal-Familja ħalli jkunu jistgħu 
jibbenefikaw minn dan l-inċentiv. Sfortunatament il-missier miet qabel 
ma tlestiet ir-reġistrazzjoni u qabel mal-formalitajiet kollha meħtieġa għat-
trasferiment inter vivos kienu seħħew. 

3. Għalhekk huma kellhom iħallsu 5% fuq il-valur tal-ishma tagħhom f’taxxa 
dovuta għat-trasferiment causa mortis u b’hekk n-nefqa għat-trasferiment 
swietilhom eluf ta’ ewro aktar.

4. Il-complainants aktar tard skoprew illi biex jibbenefikaw minn dan l-inċentiv 
ma kienx meħtieġ illi n-negozju ikun irreġistrat bħala “Negozju tal-Familja”. 
Għalhekk sostnew illi l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja kien żgwidhom meta 
tahom informazzjoni żbaljata. Minħabba f’hekk kienu tilfu żmien prezzjuż 
biex jikkonformaw ruħhom ma’ proċeduri li fl-aħħar mill-aħħar, ma kienux 
meħtieġa u spiċċaw b’kont ta’ taxxa sostanzjalment ogħla.

Kunsiderazzjonijiet
L-Uffiċċju stabbilixxa illi biex wieħed jibbenefika minn dan l-inċentiv,  il-liġi ma 
kinitx tesiġi illi n-negozju jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ “Negozju tal-Familja”.  Lanqas 
ma kien meħtieġ li jkun hekk irreġistrat skont l-Att dwar in-Negozji tal-Familja.  
Kien biss meħtieġ illi t-trasferiment isir permezz ta’ att pubbliku lill-membri tal-
familja li lilhom ikun qed jiġi trasferit in-negozju  fil-grad stabbilit bil-liġi. L-Uffiċċju 
għan-Negozji tal-Familja wkoll ikkonferma din il-pożizzjoni meta sostna illi “dan 
il-benefiċċju partikolari li kien qed isir referenza għalih ma kienx amministrat mill-
Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja u lanqas ma kellu x’jaqsam man-negozji tal-
familja reġistrati”.6

L-Ombudsman ivverifika li l-complainants ma kinux ikkommunikaw direttatment 
mal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja qabel ma bdew il-proċess ta’ reġistrazzjoni.  
Il-complainants ikkonfermaw li huma kienu bdew il-proċeduri ta’ reġistrazzjoni 
abbażi tal-informazzjoni li kienet disponibbbli fuq il-websajt tal-Uffiċċju għan-
Negozji tal-Familja u argumentaw li t-tagħrif disponibbli  kien jagħti x’jifhem illi  
l-inċentiv u r-reġistrazzjoni tan-negozju tal-familja kienu  pakkett wieħed. 

6 Traduzzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.
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Informazzjoni problematika fuq il-websajt
L-Ombudsman osserva illi filwaqt li ma kien hemm ebda aċċenn għar-
reġistrazzjoni fuq il-paġna tal-websajt li kienet tiddiskrivi l-inċentiv, l-użu tal-kliem 
“trasferiment tan-negozju tal-familja” seta’ kien b’xi mod problematiku. Persuna 
normali li tuża s-sit setgħet mal-ewwel daqqa t’għajn tassoċja d-disponibbiltà 
tal-inċentiv mar-rekwiżiti meħtieġa biex wieħed jirreġistra n-negozju tiegħu 
taħt l-Att dwar in-Negozji tal-Familja.  Dan speċjalment hu minnu meta wieħed 
iqis li malli wieħed jidħol fil-homepage tal-websajt tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-
Familja, immedjatament tinfetaħ pop-up window biex wieħed ikun jista’ jirreġistra 
n-negozju tiegħu/tagħhom.

Barra minn hekk, il-fatt li ma kien hemm ebda linji gwida disponibbli żgur li ma 
kienx jgħin. Mill-banda l-oħra, minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni fuq il-paġna 
tal-websajt dwar dan il-benefiċċju partikolari, kien jeħtieġ li wieħed jagħmel 
aktar riċerka dwar il-kundizzjonijiet marbuta ma’ tali benefiċċju kif ukoll dwar il-
proċedura tal-applikazzjoni (possibbilment billi wieħed jitlob l-assistenza tal-istess 
Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja). L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna 
tal-websajt partikolari, żgur li ma kinitx biżżejjed biex xi ħadd ikun jista’ jibbenefika 
minn dan il-benefiċċju.

Li kieku l-complainants għamlu ftit aktar riċerka kienu jiskopru illi dan l-inċentiv 
kien qiegħed jiġi mogħti bis-saħħa tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 364.15.  Regolament 
illi wieħed seta’ faċilment jaċċessah u jaqrah onlajn. Li kieku l-complainants 
għamlu hekk, kienu jintebħu illi ma kienx meħtieġ illi jirreġistraw bħala “Negozju 
tal-Familja” biex jibbenefikaw mill-inċentiv. In-nuqqas ta’ għarfien tal-liġi ma jistax 
jintuża bħala skuża għall-falliment milli wieħed jibbenefika minn xi benefiċċju jew 
ieħor. Huwa sta għall-persuna li tixtieq tibbenefika li għandha twettaq id-diliġenza 
dovuta biex tassigura li tista’ tagħmel dan.

Wieħed jista’ ukoll jargumenta li biex isir dan l-eżercizzju  kien meħtieġ il-parir ta’ 
persuna kompetenti.  F’dan il-każ l-Uffiċċju huwa konxju li l-complainants kienu 
qed jiġu assistiti minn accountant u għaldaqstant kellhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom il-kompetenza neċessarja.
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Konklużjoni
L-Ombudsman ikkunsidra li, filwaqt li l-informazzjoni disponibbli fuq il-websajt 
tal-Uffiċċju dwar in-Negozji tal-Familja kienet pjuttost fqira, ma setax jikkonkludi 
li n-nuqqas biex jiġu mitmuma l-formalitajiet għat-trasferiment tal-ishma inter 
vivos kien minħabba li l-complainants ġew żgwidati mill-imsemmija websajt.  
Kien fl-interess tagħhom illi jeżerċitaw l-attenzjoni u d-diliġenza dovuta u jwettqu 
l-verifikazzjonijiet neċessarji biex jassiguraw li l-proċeduri meħtieġa ikunu segwiti 
ħalli jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-inċentiv.

L-Ombudsman innota wkoll li kien fl-interess tal-pubbliku, b’mod partikolari 
s-sidien tan-negozji, kif ukoll tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja stess li l-websajt 
u l-materjal ieħor ta’ promozzjoni stampat ikunu jindikaw b’mod ċar liema benefiċċji 
kienu disponibbli, taħt liema provvedimenti legali, liema kienu aċċessibbli biss wara 
li wieħed ikun irreġistra u liema ma kinux. Għalhekk l-Ombudsman irrakkomanda 
li l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja jirrevedi t-tagħrif disponibbli fuq il-websajt u 
l-materjal ta’ promozzjoni stampat.

L-eżitu
L-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja laqa’ r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. 
Hu informah illi kien ser jinkludi l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa fuq il-
websajt tiegħu kif irrakkomandat minnu.
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Kummissarju tal-Pulizija / Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

Uffiċjal assenjat ma’ ex-Prim 
Ministru jiġi miċħud il-clasp

L-ilment
Uffiċjal tal-pulizija (il-complainant) ressaq ilment kontra l-Kummissarju tal-Pulizija 
u l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi u allega li kien 
qiegħed jiġi inġustament imċaħħad li jingħata l-clasp li teħel fuq il-Midalja għal 
Servizz Twil u Effiċjenti.

Il-fatti
1. Il-complainant daħal fil-Korp tal-Pulizija bħala Kuntistabbli f’Mejju tal-1981 

u fil-qadi ta’ dmirijietu serva f’numru ta’ pożizzjonijiet ta’ responsabbiltà. 
Wieħed mill-aktar kompiti importanti li ngħatalu kien li jservi bħala uffiċjal 
tas-sigurtà għall-eks Prim Ministru ta’ Malta, il-Perit Dom Mintoff. Dan is-
servizz beda fl-1997 meta l-complainant kien stazzjonat fl-iSpecial Branch 
tal-Ajruport ta’ Ħal-Luqa u baqa’ assenjat f’din il-kariga sa’ Awwissu 2012 meta 
miet l-eks Prim Ministru.

2. Il-complainant kien intbagħat speċifikament fl-iSpecial Branch bħala uffiċjal 
tas-sigurtà għall-Perit Mintoff, ħidma li hu baqa’ jwettaq għal madwar erbatax-
il sena (14). F’Lulju 2010 ingħata l-Medalja għal Servizz Twil u Effiċjenti skont ir-
regoli tal-Unuri, Għotjiet u Dekorazzjonijiet għall-membri tal-forzi dixxiplinati.

3. F’Marzu 2012 il-complainant kien involut f’inċident tat-traffiku li fih persuna 
sfat imweġġa’ serjament bi ġrieħi gravi.  Il-Qorti tal-Maġistrati sabitu ħati 
u illiberatu bil-kundizzjoni li ma jwettaq ebda reat ieħor fi żmien sena. Il-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ħadet konjizzjoni ta’ din is-sentenza 
u irrakkomandat li l-complainant jingħata twissija li eventwalment setgħet 
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twassal għal tkeċċija mill-impjieg. Il-complainant ikkontesta din id-deċiżjoni 
u insista li l-inċident tat-traffiku kien wieħed aċċidentali u li ma kellu x’jaqsam 
xejn mas-servizz tiegħu bħala pulizija.   Madanakollu, l-Kummissjoni dwar 
is-Servizz Pubbliku ikkonfermat id-deċiżjoni tagħha, liema deċiżjoni kienet 
approvata mill-Prim Ministru. 

4. F’Awwissu 2008 il-complainant talab li jingħata l-clasp li tmur mal-Medalja għal 
Servizz Twil u Effiċjenti li kienet diġà ngħatatlu.  It-talba tiegħu ġiet miċħuda 
għaliex il-Kummissarju sostna li din kienet tmur kontra r-regolamenti li kienu 
jistipulaw li l-medalja kellha tingħata biss lil dawk il-membri tal-Korp li jkunu 
taw servizz impekkabbli.

5. Għal darb’oħra l-complainant ipprotesta kontra din id-deċiżjoni u sostna illi 
r-regolamenti kienu jirreferu biss għall-għoti tal-medalji u mhux tal-clasp. Hu 
saħaq ukoll illi kien wera d-dedikazzjoni tiegħu fil-qadi ta’ dmirijietu speċjalment 
fiż-żmien li kien assenjat biex jieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-eks Prim Ministru.

6. Il-Kummissarju tal-Pulizija informah illi hu ma setax ibiddel id-deċiżjoni 
tiegħu. Din id-deċiżjoni baqgħet ma nbidlitx lanqas wara li hu ressaq it-talba 
tiegħu lill-Grievances Unit u lid-Diviżjoni tal-People and Standards fl-Uffiċċju 
tal-Prim Ministru.  Il-Grievance Unit informa lill-complainant li ma setax jidħol 
fil-mertu tal-każ għaliex dan ma kienx jaqa’ fil-ġurisdizzjoni tiegħu.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman innota illi l-kwistjoni ewlenija ta’ dan il-każ ma kinetx tirrigwarda 
l-Midalja  li kienet tingħata lil dawk il-persuni li jkunu taw servizz effiċjenti u juru 
li għandhom kondotta u karattru impekkabbli.  Membri tal-Korp huma eleġibbli 
li jingħataw il-clasp li tintlibes mal-Midalja wara li jkunu servew għal seba’ snin 
addizzjonali u t-tieni clasp imbagħad tingħata wara ħames snin oħra ta’ servizz.  
Il-complainant isostni li hu għandu jingħata l-ewwel clasp wara li kien ilu seba’ 
snin.   Huwa  ċar mill-fatti stabbiliti li  l-fattur li xekkel din it-talba u ta lok biex il-
Kummissarju jiċħad il-clasp, kien proprju l-inċident tat-traffiku li fih kien involut 
il-complainant.  

L-Ombudsman stabilixxa illi l-complainant kien ta servizz tajjeb, b’mod partikolari 
fiż-żmien li kien assenjat bħala uffiċjal tas-sigurtà mal-eks Prim Ministru. It-tifla 
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tal-Perit Mintoff ikkonfermat illi l-complainant kien igawdi l-fiduċja ta’ missierha u 
għalih ma kienx biss uffiċjal tas-sigurtà.  Il-complainant  kien jieħu ħsieb dak kollu 
li kien jeħtieġ il-Perit Mintoff anke barra l-ħinijiet tax-xogħol u dan kien jagħmlu 
b’mod dedikat u diskret.

L-Ombudsman ikkunsidra ċ-ċirkostanzi marbuta mal-inċident tat-traffiku 
imsemmi aktar `l fuq. L-Ombudsman innota illi l-prosekuzzjoni nnifisha kienet 
irtirat l-akkuża li l-complainant bħala uffiċjal pubbliku, kien naqas fid-dmirijiet 
tiegħu milli jipprevjeni li jsir reat.  Il-complainant kien instab ħati li kien saq vettura 
b’mod negliġenti u wassal biex terza persuna ssofri minn ġrieħi gravi.  Hu ikkunsidra 
wkoll illi sa meta l-complainant kien intitolat biex jiġi ikkunsidrat għall-għoti tal-
ewwel clasp, is-sentenza sospiża kienet laħqet skadiet.

Importanti illi jiġi innotat illi fit-Tieni Skeda tal-Ordinanza dwar iċ-Ċertifikati tal-
Kondotta hemm stipulat illi sentenza li fiha tingħata penali ta’ mhux iżjed minn 
sena, din m’għandiex tibqa’ reġistrata wara li jiskadi dak it-terminu. Għalhekk f’dan 
il-każ meta l-Kummissarju tal-Pulizja evalwa r-rekord ta’ servizz tal-complainant  
dan ma kellux jieħu ebda kunsiderazzjoni tas-sentenza sospiża.

L-Ombudsman kien tal-opinjoni illi l-awtoritajiet, fl-evalwazzjoni tagħhom 
tal-kondotta tal-complainant, kellhom jieħdu konjizzjoni tal-fatt illi l-eks Prim 
Ministru li miegħu kien assenjat il-kuntistabbli, kien persuna b’karattru esiġenti. Li 
kieku l-complainant ma wettaqx ħidma eżemplari mal-Perit Dom Mintoff, dan kien  
indubjament  iwassal l-oġġezzjonijiet tiegħu. Il-Perit Mintoff sab fil-complainant 
persuna li seta’ jafda, li kien lest jipproteġih u jieħu ħsieb kull ma kien jeħtieġ.

Konklużjoni
L-Ombudsman ikkonkluda illi fl-opinjoni tiegħu l-complainant kien sofra 
inġustizzja.  L-awtoritajiet ma kellhomx jieħdu konjizzjoni tas-sentenza li kienet 
timponi penali , liema sentenza skont il-liġi kellha tiġi injorata meta jiskadi ż-żmien 
dovut.  Dan kien ifisser illi effettivament il-complainant kellu kondotta nadifa.

Għaldaqstant l-Ombudsman irrakkomanda illi l-complainant jingħata l-clasp. 
Hu ikkunsidra illi l-complainant kien ħallas għall-iżball li għamel u għalhekk kien 
inġust illi dan l-uffiċjal tal-pulizija jiċċaħħad minn dak dovut lilu.
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Eżitu  
Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi u l-Kummissarju 
tal-Pulizija informaw lill-Ombudsman illi kienu qablu mar-rakkomandazzjoni 
tiegħu u kienu lesti illi jimplimentawha fi żmien qasir.
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Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Mhux eliġibbli għall-pensjoni 
tas-servizz

Pensjonant, avvanzat sewwa fl-età ilmenta illi kien qiegħed jiġi inġustament 
diskriminat minħabba li l-Gvern kien qiegħed jiċħad it-talba tiegħu li jingħata 
pensjoni tas-servizz flimkien mal-pensjoni kontributorja li għaliha kien intitolat 
skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Il-fatti
1. Sa mill-bidu tas-snin sebgħin (sa ma rtira) il-persuna li ressaq l-ilment (il-

complainant) dejjem okkupa karigi maniġerjali għoljin f’kumpaniji maġġuri 
fejn il-Gvern kellu kontroll effettiv. Bħala Kap Eżekuttiv ta’ waħda minn dawn 
il-kumpaniji kien involut li jirrappreżenta lil Malta f’diversi konferenzi u 
seminars tal-ogħla livell u kien responsabbli għall-organizazzjoni ta’ numru ta’ 
konferenzi  f’livell internazzjonali.

2. Il-complainant sostna li meta kien impjegat f’diversi pożizzjonijiet fejn kellu 
responsabbiltajiet kbar, is-salarju tiegħu dejjem kien marbut u limitat ma’ gradi 
tal-istess livell fis-servizz ċivili. Il-pożizzjoni tiegħu kienet finalment  assimilata 
ma’ dik fil-grad ta’ Direttur Ġenerali u s-salarju tiegħu kien marbut mal-istess 
grad. Minħabba li din kienet deċiżjoni tal-kabinett, dak iż-żmien kienu qalulu li 
kien għalhekk li kull meta  kien jitlob li jingħata żieda fis-salarju, t-talba tiegħu 
qatt ma tiġi aċċettata. 

3. Din ir-rabta tas-salarju tiegħu ma’ grad fiċ-ċivil meta kien qiegħed jagħti s-servizz 
tiegħu lill-Gvern waqt li kien impjegat f’kumpaniji parastatali bħala Direttur 
Ġenerali baqgħet fis-seħħ biss sakemm irtira. Meta irtira l-complainant ressaq 
diversi talbiet biex jingħata pensjoni tas-servizz iżda dawn ġew ripetutament 
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miċħuda, anke jekk sa minn qabel l-1979 hu dejjem kien f’impjieg kontinwu 
ma’ dawn il-kumpaniji. 

4. Il-complainant stqarr li din kienet anomalija serja li kienet qed tikkawżalu telf 
finanzjarju kbir. Fl-opinjoni tiegħu, l-assimilazzjoni tal-grad tiegħu ma’ dak 
tas-servizz ċivili kellu jkun estiż għall-pensjoni tiegħu ukoll.  Jekk dan ma kienx 
il-każ, allura hu kien b’mod żbaljat imċaħħad miż-żidied annwali fis-salarju 
li kienu maqbula fit-termini tal-impjieg tiegħu mal-kumpaniji parastatali 
li impjegawh.  

Ir-reazzjoni tal-Gvern 
Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wieġeb illi t-talbiet tal-complainant kienu 
ġew ikkunsidrati bir-reqqa fid-dawl tal-provvedimenti tal-Ordinanza dwar il-
Pensjonijiet (Kap 93 tal-Liġijiet ta’ Malta) minħabba l-fatt li l-complainant kien 
qiegħed jitlob li jiġi ikkunsidrat bħala eliġibbli għall-pensjoni tas-servizz.

L-Artiklu 21 tal-Ordinanza jgħid illi:- “Id-disposizzjonijiet  ta’  din  l-Ordinanza  
għandhom japplikaw għall-uffiċjali kollha maħturin għas-servizz pubbliku ta’ 
Malta wara l-bidu fis-seħħ ta’ din l-Ordinanza iżda qabel il-15 ta’ Jannar, 1979, 
u ebda pensjoni, gratifikazzjoni jew allowance ma għandha titħallas skont din 
l-Ordinanza, u ebda ħlas ieħor ma għandu jsir skont l-istess Ordinanza, lil xi persuna 
li ma kienitx uffiċjal qabel l-imsemmija data, jew lill-armla, iben jew qraba oħra ta’ 
xi persuna bħal dik.” 

L-Ordinanza dwar il-Pensjonijet tqis li “uffiċjal” huwa persuna li tkun ġiet 
effettivment maħtura għal kariga li għaliha taħt din l-Ordinanza tista’ tingħata 
pensjoni jew allowance tal-irtirar meta tispiċċa mis-servizz. Id-Direttur Ġenerali 
spjega illi l-entitajiet li magħhom kien impjegat il-complainant bħala Kap Eżekuttiv 
u Direttur Maniġerjali, ma kienux fost l-entitajiet li skont l-Ordinanza dwar il-
Pensjonijiet kienu jintitolaw lill-impjegati tagħhom li jingħataw pensjoni jew 
allowance tal-irtirar.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ħa konjizzjoni tat-tweġibiet mibgħuta mid-Dipartiment dwar 
is-Sigurtà Soċjali u  talab għal aktar kjarifiki mill-Ministeru dwar il-bażi ta’ dan 
l-ilment. Il-Ministeru min-naħa tiegħu baqa’ jsostni l-istess pożizzjoni jiġifieri 
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li t-talba tal-complainant biex jingħata pensjoni tas-servizz ma setgħetx tiġi 
milqugħa. Dan għaliex hu ma setax jiġi ikkunsidrat bħala eliġibbli li jingħata din 
il-pensjoni ġaladarba l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet kienet applikabbli biss għal 
dawk l-uffiċjali li bejn l-1 ta’ April 1957 u l-15 ta’ Jannar 1979 kienu nħatru f’kariga 
fis-servizz pubbliku.

L-Ombudsman ikkunsidra illi l-interpretazzjoni naturali tal-provvedimenti 
applikabbli tal-Ordinanza tesiġi illi huma biss persuni li jkunu nħatru b’mod 
sostantiv fis-servizz pubbliku fil-perjodu ta’ dawk id-dati speċifiċi li huma intitolati 
għal pensjoni tas-servizz. Ladarba l-individwu ma jkunux nħatar b’mod sostantiv 
f’kariga kif stipulat fl-Ordinanza ma jistax jibbenefika minn pensjoni tas-servizz. 
Madankollu, fl-Atriklu 21 tal-Ordinanza hemm eċċezzjoni waħda għal din ir-regola 
li tgħid illi: “i) dwar persuni li, għalkemm mhux uffiċjali, kienu fis-servizz pubbliku 
qabel il-15 ta’ Jannar, 1979, u  dwar  l-armla,  l-ulied  jew  qarib  ieħor  ta’  xi persuna 
bħal dik, id-disposizzjonijiet ta’ din l-Ordinanza għandhom japplikaw b’dak il-mod 
u sa dak il-limitu kif ikun meħtieġ sabiex jingħata effett lil arrangamenti dwar dawk 
il-persuni li jkunu saru qabel dik id-data”.  L-element determinanti hawnhekk 
huwa li l-persuna, minkejja li ma kienx uffiċjal pubbliku (li ma ngħatax il-kariga 
b’mod sostantiv) qabel id-data speċifikata, dakinhar kien “fis-servizz pubbliku”.

L-interpretazzjoni mogħtija lil dan is-subartiklu hija li pensjoni tas-servizz tingħata 
lil dawk li huma impjegati fis-Servizz Pubbliku li huma fuq probation jew permezz 
ta’ ftehim temporanju qabel il-15 ta’ Jannar 1979 u li kienu nħatru fil-kariga effettiva 
wara din id-data u baqgħu jaħdmu, mingħajr ma waqfu għal xi perjodu, sal-età tal-
irtirar. Huwa ċar li dan is-subartiklu ma japplikax għall-każ tal-complainant għaliex 
hu qatt ma ngħata kariga effettiva fis-servizz pubbliku.  Hu kien biss jokkupa 
pożizzjonijiet maniġerjali għoljin f’entità jew f’kumpanija fejn il-Gvern kellu 
kontroll effettiv. Sabiex persuna tingħata kariga sostantiva fis-servizz pubbliku kien 
jeħtieġ li dan isir permezz tal-proċeduri stabbiliti mill-Kostituzzjoni għaliex hija 
l-Kummissjoni dwar is-Servezz Pubbliku li għandha r-responsabbilità u s-setgħa li 
tissorvelja l-proċeduri applikabbli dwar il-ħatriet ta’ uffiċjali pubbliċi. 

Il-fatt li l-complainant kellu salarju tiegħu marbut ma’ dak ta’ Direttur Ġenerali 
fis-Servizz Pubbliku ma jfissirx li kellu kariga ta’ grad effettiv fis-servizz pubbliku. 
L-Ombudsman ikkunsidra wkoll li l-Artikolu 7 tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet 
titlob illi “ebda pensjoni, gratifikazzjoni jew allowance oħra ma tingħata lil ebda 
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uffiċjal ħlief meta jirtira mis-servizz pubbliku”. Skont ir-Regolament 2 tal-Iskeda 
tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet “... kull uffiċjal li għandu kariga pensjonabbli 
f ’Malta u li jkun ilu fis-servizz ta’ Malta f ’kariga ċivili għal għaxar snin jew iżjed, 
tista’ tingħata pensjoni...”. L-interpretazzjoni naturali ta’ dan l-Artikolu hu illi huma 
dawk l-impjegati fis-servizz pubbliku li sa meta jilħqu l-età tal-irtirar ikollhom  grad 
sostantiv li jistgħu jikkwalifikaw għall-pensjoni tas-servizz.

Kif diġà ntqal il-complainant qatt ma kien ingħata kariga formali li kellha pożizzjoni 
fi ħdan is-servizz pubbliku skont il-proċeduri stabbiliti bil-liġi.

Konklużjoni
L-Ombudsman ikkonkluda illi, filwaqt li jifhem il-frustrazzjoni tal-complainant, hu  
ma setax jaċċetta s-sottomissjoni tal-complainant li d-deċiżjoni tad-Dipartiment 
tas-Sigurtà Soċjali kellha titqies bħala inġusta jew bħala att ta’ ammistrazzjoni 
ħażina.  Għaldaqstant l-ilment tiegħu ma kienx sostnut.



KAŻIJIET FIL-QOSOR 
Kummissarju għall-Edukazzjoni 
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Fil-15 t’Ottubru 2020 tħabbret il-mewt ħesrem tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni, 
s-Sur Charles Caruana Carabez.

Is-Sur Caruana Carabez inħatar Kummissarju għall-Edukazzjoni fl-1 ta’ Settembru 
2017. Hu iddedika ħajtu biex jippromwovi u jsostni edukazzjoni tal-għola livell. 
Matul iż-żmien li serva bħala Kummissarju tal-Edukazzjoni dejjem fittex li jtejjeb 
r-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet u l-istiuzzjonijiet edukattivi pubbliċi waqt li 
jiddefendi l-interess taċ-ċittadini li jkunu sofrew minn amministrazzjoni ħażina.  
Dan għamlu b’sens qawwi ta’ dover u b’element qawwi ta’ ekwità w umanità.

Is-Sur Caruana Carabez kellu karriera twila bħala edukatur. Hu serva bħala għalliem 
u kap tad-Dipartiment fl-Istitut Tekniku, fl-Iskola Superjuri Gian Franġisk Abela u 
fil-Junior College tal-Università.  Kien membru tal-Kunsill tal-Università u membru 
tal-bordijiet tal-ITS, tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Kummissjoni Nazzjonali 
għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla. Ikkontribwixxa ħafna artikoli fil-gazzetti u 
huwa awtur ta’ żewġ kotba dwar il-letteratura Ingliża.

Din l-edizzjoni tal-Każijiet fil-Qosor hi ddedikata lill-memorja tiegħu.
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Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Rifużjoni mhux ġustifikata 
tal-ħlasijiet għat-tagħlim 
għall-Borża ta’ Studju 

L-ilment
Il-complainant, li f’Settembru 2016 rebħet borża ta’ studju fl-Endeavour Scholarship 
li kienet tkopri l-istudji tagħha għall-Ph.D, ilmentat illi l-awtoritajiet tal-Gvern 
kienu naqsu milli jserrħulha rasha li ma kienx ser ikollha tħallas lura l-ħlasijiet għat-
tagħlim (tuition fees) għaliex kienet naqset li tinforma lill-bord dwar il-fatt li fiċ-
ċirkostanzi, ma setgħetx ittemm l-istudji tagħha sad-data stipulata.

Il-fatti
Il-complainant kellha tlesti l-kors tal-Ph.D. f’Settembru 2019 iżda talbet li tingħata 
estensjoni ta’ tliet xhur, jiġifieri sa Jannar tas-sena ta’ wara, għaliex ħarġet tqila. 
Oriġinarjament kienet ressqet it-talba tagħha għal din l-estensjoni f’Ġunju 2018 
iżda ntalbet biex tikteb lill-Bord.  Hi għamlet ittra li fiha talbet li tingħata estensjoni 
ta’ sena iżda qatt ma rċeviet tweġiba.  Sadanittant numru ta’ persuni ewlenin fit-
Taqsima tal-Boroż ta’ Studji fil-Ministeru għall-Edukazzjoni kienu irriżenjaw u 
dawn il-postijiet baqgħu battala sal-aħħar tal-2019.

Il-complainant kienet inkwetata dwar jekk min-naħa tagħha kinitx qed tikser il-
ftehim li permezz tiegħu kisbet il-Borża ta’ Studju, liema ftehim kien jesiġi li f’każ li 
l-istudent jonqos milli jinforma lill-Bord li ma kienx ser itemm l-istudji tiegħu sad-
data stipulata, seta’ jintalab iħallas lura l-ħlasijiet għat-tagħlim jew parti minnhom. 
Il-fatt li l-complainant ma kinitx irċeviet tweġiba min-naħa tal-Bord tal-iSkema ta’ 
Boroż ta’ Studju fuq il-pożizzjoni tagħha kien qed joħolqilha tħassib serju u kien 
proprju għalhekk li rrikorriet għall-Uffiċċju tal-Ombudsman.
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L-investigazzjoni
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ħa nota tad-dokumenti kollha relatati mal-
ilment. Ikkommunika mas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-
Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) li eventwalment informah illi l-kwistjoni kienet 
tressqet quddiem il-Bord li kien għadu kif ġie appuntat u li hu, min-naħa tiegħu, 
ma seta’ jagħmel xejn ħlief li jistenna d-deċiżjoni ta’ dan il-Bord.

Wara li għaddew ġimgħat il-complainant esprimiet li kienet tinsab anzjuża għaliex 
ir-risposta tas-Segretarju Permanenti ma tefgħet ebda dawl ġdid fuq il-kwistjoni 
tagħha.  Il-Kummissarju għarraf lis-Segretarju Permanenti b’dan it-tħassib tal-
complainant u talbu  jwieġbu fi żmien stipulat. 

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju ma kellu ebda dubju dwar l-intergrità tal-complainant, lanqas 
dwar jekk dak li qalet hi dwar kif żvolġew il-ġrajjiet tal-każ tagħha kinux veritieri jew 
le.   Hi kienet ċerta li kienet applikat fil-ħin biex titlob estensjoni sabiex tiffinalizza 
l-kors tal-Ph.D, wara li segwiet l-istruzzjonijiet li ngħatat mill-uffiċjali tal-MEDE.  
Bl-istess mod il-Kummissarju kien konvint li f’ċirkostanzi normali t-talba tagħha 
kienet tiġi aċċettata.

Il-Kummissarju kien ukoll konxju mid-diffikultajiet li kien qiegħed jiffaċċja 
l-MEDE u b’mod partikolari s-Segretarju Permanenti, liema diffikultajiet inħolqu 
wara   numru ta’ riżenji ta’ uffiċjali ewlenin fil-Bord tal-Iskema tal-Boroż ta’ Studju 
(MGSS), kif ukoll minħabba sitwazzjoni turbolenti li rriżultat f’bidla tal-Ministru. 
Madanakollu, l-Kummissarju ikkunsidra li minkejja l-għawġ li nqala’, s-servizz 
pubbliku kien marbut li jibqa’ jwettaq id-dmirijiet tiegħu lejn il-pubbliku u li 
jagħmel dan b’kortesija  meta jittratta mal-pubbliku.

M’huwiex aċċettabbli l-fatt li kwistjoni li normalment titqies pjuttost bħala 
waħda ta’ rutina, baqgħet ma ġietx riżolta wara numru ta’ xhur.  Lanqas ma huwa 
aċċettabbli li t-talbiet mill-pubbliku jew mill-Kummissarju nnifsu jitwieġbu biss  
permezz ta’ tweġibiet awtomatiċi jew semi-awtomatiċi.  Fil-fatt il-Kummissarju 
ġibed l-attenzjoni li ittri bħal dawn ma setgħux jiġu interpretati minnu bħala mod 
kif l-investigazzjoni ta’ każ tiġi posposta unilateralment.
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Il-Kummissarju saħaq illi wieħed kellu jżomm f’moħħu illi li kieku kellu jiġi deċiż 
li l-complainant kienet naqset milli tirrispetta l-ftehim milħuq, dan potenzjalment 
seta’ jwassal biex il-complainant teħel multa sostanzjali li setgħet tpoġġi lill-familja 
ċkejkna għarkupptejha.  Din il-kwistjoni għall-complainant kienet il-kawża ta’ 
inkwiet, biża’ u dubju għal ħafna xhur, meta fil-fatt, hi ma kienet timmerita xejn 
minn dan għax segwiet ir-regoli meħtieġa.

Rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għalhekk, anke fuq il-prinċipji tal-ġustizzja naturali, kien tal-fehma 
illi, irrispettivament minn jekk dawn il-kwistjonijiet kienux jaqgħu fir- responsabbiltà 
tal-MEDE jew le, l-Ministeru kellu tort fir-rigward tal-proċedura addottata. Għal 
din ir-raġuni, l-complainant ma kellha tintalab li tħallas ebda ħlasijiet lura, lanqas 
parti minnhom, anke jekk dan kien stipulat fil-Ftehim li jirregola l-Boroż ta’ Studju.  
Kien sta għall-Ministeru li jippreżenta opinjoni finali lill-Bord tal-Iskema tal-Boroż 
ta’ Studju u jinformah illi kellu juri konformità billi joħroġ konferma bid-data b’lura 
(backdated)  li fiha jaċċetta t-talba oriġinali tal-complainant għall-estensjoni.  Il-
Ministeru kellu wkoll jistabbilixxi kuntatt mal-complainant biex jara jekk il-ħlasijiet 
dovuti lilha kienux tħallsu u humiex aġġornati.

Il-Kummissarju ippretenda li l-Ministeru jinformah sa żmien data speċifika jekk 
kienx qiegħed jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. 

L-eżitu
Il-MEDE informa lill-complainant li r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju sabiex 
tintlaqa’ t-talba tagħha għall-estensjoni biex tikkonkludi l-Ph.D kienet qed tiġi 
aċċettata bil-kundizzjoni li ma jsirux aktar ħlasijiet matul il-perjodu ta’ estensjoni.

Il-complainant kienet sodisfatta b’dan l-eżitu u irringrazzjat lill-Kummissarju għall-
assistenza tiegħu.
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MCAST

Kwalifiki akkademiċi mhux 
rikonoxxuti b’mod xieraq

L-ilment
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni investiga ilment ta’ lettur (lecturer) fil-Kulleġġ ta’ 
Malta għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) li ċ-ċertifikat tiegħu tas-City and 
Guilds, meqjus fil-Livell 6 miċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ 
Informazzjoni (MQRIC), ma kienx rikonoxxut min-naħa tal-MCAST bħala degree 
fl-applikazzjoni tiegħu għall-promozzjoni.

L-investigazzjoni
Matul l-investigazzjoni l-Kummissarju ikkonsulta mal-aħħar ftehim settorjali 
li kien ġie iffirmat bejn l-MCAST u l-MUT u investiga l-policy tal-MQRIC dwar 
ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.  Il-Kummissarju stabbilixxa li l-ogħla kwalifika 
li kellu l-complainant kienet meqjusa bħala “legacy award”.  Għalkemm kien 
rikonoxxut li min jikseb din il-kwalifika kellu livell ta’ għarfien f’aspett partikolari 
tat-teknoloġija din kienet biss liċenzja biex wieħed ikun jista’ jopera f’taqsima 
speċifika u għaldaqstant ma kinitx fil-livell ta’ degree, li jista’ biss jinħareġ minn 
Università rikonoxxuta. 

L-MCAST spjega li ladarba l-kwalifika tal-complainant ma kinitx degree l-istituzzjoni 
ma setgħetx tikkunsidra l-applikazzjoni tiegħu għall-promozzjoni għaliex tkun 
qiegħda tikser il-ftehim settorjali.

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkunsidra li dan l-ilment kien qiegħed jenfasizza d-diffikultajiet li 
jiffaċċjaw bosta edukaturi professjonali f’Malta.  Waqt li kienu resqin lejn l-età tal-
irtirar kienu qed iseħħu żviluppi b’pass mgħaġġel fil-qasam edukattiv li ippreżentaw 
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diversi opportunitajiet ta’ promozzjoni u progressjoni flimkien ma’ diversi ostakli 
li kellhom jiġu megħluba biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.  Dawn il-professjonisti 
ovvjament kien ħaqqhom promozzjoni iżda ma setgħux jiksbuha għaliex il-
kwalifiki tagħhom kienu jew illum huma meqjusa bħala skaduti, jew inkella għax 
kienu nkisbu fi żmien meta dak kien l-ogħla livell li seta’ jinkiseb lokalment, iżda 
ma kienux degrees.

L-Università Rjali ta’ Malta (kif kienet magħrufa dak iż-żmien) ma kienet toffri 
l-ebda kwalifika fil-qasam ta’ speċjalizazzjoni tagħhom.  Kien biss riċentement li fl-
istituzzjonijiet lokali ġew disponibbli u bdew jirrikonoxxu l-kwalifiki tekniċi fil-livell 
gradwatorju jew post-gradwatorju.  Fiż-żmien meta dawn l-irġiel/nisa kienu żgħar, 
ftit kienu dawk li kellhom il-mezzi biex ikunu jistgħu jistudjaw barra mill-pajjiż, 
meta l-opportunitajiet għal boroż ta’ studju kienu ftit u rari. 

Barra minn hekk l-edukazzjoni kellha tħejji ruħha biex tikkonforma mar-rekwiżiti 
u l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej (speċjalment permezz tal-ħolqien tal-Qafas Malti 
għall-Kwalifiki u t-twaqqif tal-MQRIC).  Il-kwalifiki li issa tqiesu skaduti u bla 
użu, bdew jiġu deċiżi bl-applikazzjoni ta’ kriterji standardizzati fil-proċessi ta’ 
rikonoxximent speċjalment dawk li jiċċertifikaw il-validazzjoni.

Fattur ieħor ikkumplikat kien l-iffirmar ta’ ftehim settorjali li ddefinixxa r-rekwiżiti 
stretti għall-promozzjoni.  Ftehim bħal dan ġeneralment kienu jikkunsidraw 
l-interessi tal-maġġoranzi u rarament kienu jagħtu każ ta’ minoranzi li tant kien 
jistħoqqilhom. 

Il-Kummissarju ikkunsidra li l-complainant kien jaqa’ preċiż f’din il-kategorija ta’ 
professjonisti.  Matul l-investigazzjoni ġie stabbilit li l-complainant kien ta servizz 
eċċellenti u leali lill-MCAST, partikolarment fi żmien meta kważi kien impossibbli 
li jiġu reklutati letturi akkademikament kwalifikati li anke jgħallmu studenti 
b’diploma.  Dan wera kemm  l-istituzzjoni kienet temmen li l-complainant kellu 
kompetenza fil-materja aktar minn dak li kienu jeħtieġu dawn l-istudenti.  Il-pass li 
jmiss wara l-livell ta’ diploma kien dak ta’ degree.  Għaldaqstant l-istituzzjoni kienet 
qed tikkunsidrah virtwalment bħala gradwat.

Mill-banda l-oħra meta ġie biex jikkunsidra l-applikazzjoni għall-promozzjoni tal- 
complainant l-MCAST ma kellux għażla oħra għajr li jsegwi l-ftehim settorjali li kien 
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jitlob li l-persuna jkollha First degree maħruġ minn Università rikonoxxuta u dan ir-
rekwiżit kien sine qua non jiġifieri kien assolutment meħtieġ.  Il-Ftehim ma jagħmel 
ebda referenza li setgħu jiġu ikkusidrati ċertifikati li nħarġu ħafna snin ilu minn 
bord barrani irrispettivament mil-livell tal-MQF tiegħu. 

Il-Kummissarju kien tal-fehma li l-complainant kien ġustifikat li jħoss li ġie wżat u 
ċertament kien intitolat għal xi forma ta’ rimedju li joffri dinjità billi jiġu rikonoxxuti 
s-snin twal ta’ servizz mogħtija lil hinn minn dak li jitlob is-servizz.  Hu ikkunsidra li 
r-rimedju f’każ bħal dan kellu jkun taħt xi forma ta’ ħlas u fin-nuqqas tal-possibbiltà 
li ssir promozzjoni mingħajr il-ksur tal-ftehim eżistenti, kien jemmen li rimedju 
bħal dan għandu jkun f’forma finanzjarja. 

Konklużjoni
Il-Kummissarju kien tal-fehma li l-Istituzzjoni skont il-prinċipji tal-ġustizzja 
naturali kienet moralment marbuta li tippremja lill-complainant bi ħlas ta’ 
darba f’pagament ta’ somma ta’ flus.  L-ammont kellu jiġi stabbilit bejn iż-żewġ 
partijiet anke bħala sinjal ta’ gratitudni għall-kontribut siewi u importanti li ta 
l-complainant għall-iżvilupp tal-istituzzjoni u s-soċjetà in ġenerali li altrimenti ma 
jiġux rikonoxxuti.

Il-Kummissarju sostna li kien ser isegwi r-rakkomandazzjoni tiegħu biex jistabbilixxi 
jekk l-MCAST kienx aċċetta l-parir tiegħu u implimenta r-rakkomandazzjoni.

Eżitu negattiv
Wara l-publikazzjoni ta’ din l-opinjoni finali, l-Kummissarju u l-MCAST kellhom 
aktar skambju bejniethom dwar ir-rakkomandazzjoni li l-complainant jiġi mogħti 
ħlas ta’ darba ta’ somma flus bħala sinjal ta’ gratitudni għall-kontribut li ta 
l-complainant lejn l-MCAST. 

Eventwalment il-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST informaw lill-Kummissarju 
li l-management tal-istituzzjoni kienu ddiskutew fit-tul ir-rakkomandazjoni tiegħu.  
Madanakollu meta ikkunsidraw kollox ħassew li ma setgħux jimxu fuq il-parir tal-
Kummissarju.  Il-Prinċipal ġibed l-attenzjoni li l-MCAST kien marbut bil-Ftehim 
Kollettiv li ġie iffirmat bejn l-MCAST u l-MUT fit-22 ta’ Lulju 2018.  Fil-fehma tal-
management, jekk issir eċċezzjoni waħda għall-kontenut ta’ dak il-Ftehim ikun 
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awtomatikament jimplika li l-MCAST kien lest li jikkomprometti u jinnegozja 
termini ġodda fuq dawk li kien hemm imniżżla fil-ftehim.

L-MCAST kien għamel studju biex jiddetermina kemm mill-impjegati tiegħu 
kienu fl-istess kategorija tal-complainant.  Filwaqt li n-numru ma kienx wieħed 
kbir, kien diffiċli li jiġi stabbilit in-numru ta’ impjegati (tal-passat u tal-preżent) li 
kienu intitolati għal xi forma ta’ benefiċċju li kieku kellhom isiru eċċezzjonijiet għal 
dak maqbul fil-Ftehim Kollettiv.  Għaldaqstant ir-riperkussjonijiet finanzjarji ma 
setgħux jiġu mbassra u lanqas seta’ jsir provvediment għalihom.

Il-Prinċipal saħaq li kif jidher fit-tweġibiet tal-MCAST matul l-investigazzjoni ta’ 
dan l-ilment, il-complainant u letturi oħra kellhom ħafna opportunitajiet tul is-
snin biex ikomplu bl-istudji tagħhom anke permezz ta’ boroż ta’ studju sabiex ikunu 
jistgħu javvanzaw fil-karriera tagħhom.  Dawn l-opportunitajiet qatt ma ttieħdu 
mill-complainant.  L-MCAST bħala istituzzjoni, bla dubju, matul is-snin investiet 
fl-impjegati tagħha biex ikunu jistgħu jirnexxu aktar.  L-MCAST kienet tal-fehma 
li kieku l-complainant ħa dawn l-opportunitajiet, seta’ javvanza bħal ma ġara fil-
każ ta’ impjegati oħra li għamlu dan.  Hu ikkonkluda li kien għal dawn ir-raġunijiet 
li l-MCAST ma kienx ser jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju u kien 
ser ikompli jara kif jista’ jirregolarizza s-sitwazzjoni attwali.

Il-Kummissarju jesprimi tħassib serju
Il-Kummissarju iddispjaċih bid-deċiżjoni meħuda mill-management li ma jilqax ir-
rakkomandazzjoni tiegħu u wera t-tħassib serju tiegħu b’mod, li jistħoqqlu li jiġi 
riprodott7 eżattament kif inkiteb minnu:

“He (the Commissioner) understands that tangibly acknowledging the loyal and 
sterling service given by (complainant), a service which went beyond his call of duty 
and which imposed responsibilities on him which were not commensurate with his 
qualifications, places MCAST in a difficult financial position because there may be 
many others like him.

7 Din is-silta qed tiġi riprodotta kif inkitbet bl-Ingliż mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni.  M’hijiex qed tiġi 
tradotta għall-Malti għaliex titlef ħafna mill-kulur, l-espressjoni sfiqa u tiżwieq li uża s-Sur Caruana Carabez 
fl-aħħar ittra li kiteb lill-MCAST. 
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He strongly condemns this line of reasoning, which is creeping into many institutions.  
It is condemnable because it implies that Justice depends on magnitude, and that is 
a most dangerous concept.   If such ideas are encouraged, institutions would prefer 
to be unjust with entire groups, because there could be no way, according to them, of 
setting things right.  The very claim that there may be many others like him also upsets 
the Commissioner, because the issue concerns the exploitation of an individual’s 
goodwill and loyalty.  The institution, rather than being a model employer, resorted 
to what amounts utilising cheap labour of an excellent quality, and apparently, this 
practice was so widespread that it would put a financial burden on the institution if 
it were to acknowledge this in material terms.

The Commissioner is familiar with such work-practices; he has seen many excellent 
men, both technical and academic, being seduced with vain promises to extend their 
services beyond the worth of their hire, only to regret their generosity and dedication 
in their latter days.

We speak of men who quietly, but dedicatedly, built the affluence of contemporary 
society, of men who laboured for unremarkable salaries at a time when owning a 
fixed-line telephone was a privilege, and so helped to create a generation which 
affords a mere child today to have in his pocket extraordinary pieces of technology.  
They served well and never complained but rather co-operated, yet winced when it 
dawned on them that they had been short-changed by society.  Society’s response is 
that it is unable to give them not reward, not even their due, but a token fraction of 
their due because there are too many of them.

The Commissioner also feels that the Institution, in times gone by, has offered its 
valid but less qualified personnel various courses in order to improve their academic 
standing.  This is most laudable.  What is less laudable is that the institution left it up 
to them to choose whether or not to take the opportunity.  Improving qualifications 
should be considered in the same way as in-service-courses, and be mandatory, 
especially in the milieu of fast-changing technology.  One has to bear in mind that 
many of the staff involved were of a certain age when these ‘options’ became available, 
and did not have the elasticity and freedom from commitment which younger men 
possess, and so required more than mere enticement.  This should have been worked 
into the negotiated final document of the sectoral agreement.   What the person 
involved failed to do does not in any way erase what he in fact did do.
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There is another aspect which merits consideration.  Failing to acknowledge such an 
admirable work-ethos and the qualities that sustained it is a tacit encouragement of 
what is its very opposite.  It sustains the attitude of self-servers, of men and women 
who consider institutions as milch-cows, or as forage-troughs for their inordinate 
ambition.   Such an attitude attracts a work-force which is akin to a machine 
which consumes too much fuel for the energy it supplies, or whose weight is greater 
than its power-output.   Such an attitude is bound to generate inefficiency, and the 
Commissioner hopes that this not the fate that awaits it.  Yet this fate is inescapable if 
the positive role-models are not praised. 

Given, then, that the Team has decided, unlike Portia, that the quality of Justice 
must be strained, and given that the College does not have the wherewithal, the 
Commissioner will not, like the celebrated Dr Johnson, kick the rock of reality whilst 
saying to Boswell ‘I refute it thus’, thereby foolishly injuring his foot, but will rather 
bow to sordid factuality by saying to the Team “I free you from being just and fair, for 
it is an impossible demand.””
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MCAST

L-istipendju ta’ student jiġi 
mħallas wara li kien miċħud 

L-ilment
Student tal-MCAST li kien jinsab fl-aħħar sena tal-kors tiegħu biex jikseb BSc 
(Hons) fil-Construction Engineering ilmenta mal-Kummissarju għall-Edukazzjoni 
li kien qed jiġi inġustament miċħud mill-istipendju annwali li kien intitolat għalih 
għal dik is-sena akkademika.

Il-fatti
1. L-istudent (il-complainant) kien ressaq l-applikazzjoni tiegħu flimkien mad-

dokumentazzjoni kollha meħtieġa lill-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment 
għall-Istudenti (Students’ Maintenance Grants Board (SMGB)) u talab li jingħata 
l-istipendju dovut lilu għas-sena akkademika 2019/2020. Wara dewmien 
esaġerat  attribwit għas-sitwazzjoni ta’ inċertezza politika ta’  dak iż-żmien, il-
Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti informah li t-talba tiegħu 
ma setgħetx tiġi milqugħa għaliex kien jidher li ma kienx eliġibbli għalih.

2. Il-Bord irrimarka illi mid-dokumenti sottomessi mill-complainant kien 
jidher illi d-dħul tiegħu kien ogħla mil-limitu stabbilit għall-assessjar tal-
applikazzjonijiet imressqa mill-istudenti reġistrati bħala li jaħdmu għal rashom. 
Il-Bord ikkunsidra illi dan l-istudent ma kienx jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-
Avviż Legali 308 tal-2016 li jirregola l-eliġibbiltà għall-għotjiet ta’ manteniment 
(maintenance grants) u dan għaliex id-dħul annwali  tiegħu bħala individwu li 
jaħdem għal rasu fuq bażi part-time kien jaqbeż it-€ 3000. 

 
3. Il-complainant saħaq illi dan il-limitu, li wassal sabiex jiġi diskwalifikat, kien 

wieħed arbitrarju u ma kien jirriżulta minn ebda liġi jew regolament.
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Is-sottomissjonijiet tal-complainant
Il-complainant sostna illi hu kien jissodisfa r-rekwiżiti kollha meħtieġa tal-Avviż 
Legali li jirregola min hu intitolat għall-istipendju. Kien ċittadin Malti, li għex 
f’Malta għal mhux anqas minn ħames (5) snin konsekuttivi immedjatament qabel 
ma beda l-kors ta’ studji u kien temm iż-żmien tal-edukazzjoni obbligatorja. Kien 
regolarment jattendi għall-kors fl-edukazzjoni ogħla u kien qiegħed jagħmel 
progress sodisfaċenti. Hu ma kienx f’impjieg full time jew part-time  ta’ aktar 
minn għoxrin (20) siegħa fil-ġimgħa.  Fil-programm ta’ studji tiegħu kien ukoll 
miexi ‘l quddiem.

Il-complainant ġibed l-attenzjoni illi mkien f’dawn ir-regolamenti ma kien 
hemm imniżżel il-massimu ta’ dħul li wieħed seta’ jaqla’ mill-impjieg tiegħu, li 
ladarba dan l-ammont jinqabeż, l-istudent ma kienx jibqa’ eliġibbli għall-għotja 
ta’ manteniment.

L-investigazzjoni
Wara li stabbilixxa li  l-complainant kien ressaq applikazzjoni bid-dokumentazzjoni 
kollha meħtieġa, il-Kummissarju fittex li jistabbilixxi fuq liema bażi legali l-Bord 
għall-Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti kien skwalifika lill-complainant. Il-
Bord informah illi d-deċiżjoni tiegħu kienet ibbażata fuq Memo li ġie ippubblikat 
minnu fis-6 ta’ Frar 2019 biex jirregola l-għoti ta’ benefiċċji lill-istudenti li jaħdmu 
għal rashom.  F’dan il-Memo kien hemm iddikjarat illi “d-dħul ta’ wħud minn 
dawn l-istudenti huwa baxx ħafna u jinsab fil-parametru ta’ €3000 fis-sena.  Il-
Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti qabel unanimament illi jekk 
l-istudenti jipprovdu dikjarazzjoni ta’ Profit and Loss iffirmata minn accountant li 
turi illi d-dħul tagħhom fis-sena kien anqas minn €3000, l-applikazzjoni setgħet tiġi 
approvata. Jekk id-dħul tal-istudenti li jaħdmu għal rashom jaqbeż dak il-limitu, 
l-approvazzjoni ma kienitx tkun awtomatika iżda kull applikazzjoni kienet tiġi 
trattata waħda, waħda u tintbagħat lill-Bord għall-kunsiderazzjoni tiegħu kemm 
il-darba ma tkunx waħda sempliċi.”8

Il-Kummissarju staqsa jekk din id-deċiżjoni kinitx waħda valida.  Hu stabbilixxa 
li ma kien hemm ebda regolament fl-Avviż Legali 308 tal-2016 li jipprovdi illi jekk 
id-dħul jaqbeż il-limitu dan kien iwassal biex l-applikant ma jkunx eliġibbli jew 

8 Traduzzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.
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ikun suġġett għal għarbiel aktar fin biex hu jew hi jiksbu l-għotja ta’ manteniment.  
Il-parametri u r-regolamenti tal-Avviż Legali ġew skrutinizzati w approvati mill-
Parlament u għaldaqstant setgħu jiġu mibdula biss bl-istess mod jiġifieri billi jiġu 
ippreżentati w approvati mill-Parlament.  Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet politiċi 
kollha li jiddefinixxu ulterjorment Avviż Legali għandhom  isiru pubbliċi.  Ma 
jidhirx li ġara hekk fil-każ tal-Memo in kwistjoni.  Fil-fatt la l-complainant u lanqas 
il-Kummissarju ma kienu konxji li kienu jeżistu dawn il-Memos.

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkunsidra illi l-iskwalifika tal-applikazzjoni tal-complainant 
abbażi tal-fatt li ma kienx ipprovda dikjarazzjoni ta’ Profit and Loss Account awditjat  
ma kienet toħroġ minn ebda provvediment tal-liġi u għalhekk ma kinetx valida.  
L-Avviż Legali ma kienx jitlob illi l-applikant jagħmel xi forma ta’ dikjarazzjoni tad-
dħul.  Lanqas ma kien jistabbilixxi limitu ta’ ammont ta’ dħul illi jekk jinqabeż, iċ-
ċittadin seta’ jitlef dak li kien intitolat għalih f’assistenza ta’ għotja ta’ manteniment 
għall-istudent.  Il-Memo li kien ippubblikat miċ-Chairman tal-Bord għall-Għotjiet 
ta’ Manteniment għall-Istudenti (SMGB) ma kienx mogħti din is-setgħa minn xi 
provvediment tal-Avviż Legali u għalhekk ma kienx legalment validu. Barra minn 
hekk, qatt ma kien ġie ippubblikat fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet li nħarġu wara 
d-data tal-memo.

Il-Kummissarju osserva illi l-Bord ma kienx mogħti s-setgħa li arbitrarjament  
jippubblika regolamenti li setgħu jiddiskriminaw kontra parti sostanzjali mis-
soċjetà abbażi ta’ fatturi finanzjarji.  Dan aktar u aktar meta dawn iċ-ċittadini ma 
kinux konxji ta’ dan l-impediment diskriminatorju fil-konfront  tagħhom għaliex 
kien biss wara li  issottomettew l-applikazzjoni tagħhom li skoprew li ma kinux 
eliġibbli. Tali limitu ma kienx imsemmi fl-Avviż Legali u seta’ biss jidħol fis-seħħ 
permezz ta’ pubblikazzjoni f’liġi sussidjarja li ġġib dan l-impediment għall-
attenzjoni tal-pubbliku għaliex kien ikun sar skont il-proċeduri parlamentari. Fi 
kliem ieħor, l-impożizzjoni ta’ tali impediment kienet ultra vires jiġifieri tmur lil 
hinn mil-liġi u l-awtorità ta’ xi bord jew  uffiċjal pubbliku ieħor.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni 
Fid-dawl ta’ dawn ir-raġunijiet, il-Kummissarju sostna t-talba tal-complainant 
li hu kien eliġibbli għall-għotja ta’ manteniment mid-data tal-applikazzjoni 
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oriġinali tiegħu u kellu jitħallas il-flus dovuti lilu sad-data tal-Opinjoni Finali 
tal-Kummissarju.

Barra minn hekk il-Kummissarju saħaq illi l-MEDE kellu immedjatament jieqaf 
milli inġustament ikompli  jmur oltre l-awtorità tiegħu meta jevalwa l-pożizzjoni 
finanzjarja tal-applikanti u jiskwalifikahom jekk dawn jaqbżu l-limiti arbitrarji.

L-eżitu
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol aċċetta l-Opinjoni Finali tal-Kummissarju 
u iddeċieda illi jimplimenta r-rakkomandazzjoni tiegħu.  Wara li temmew il-
proċeduri neċessarji l-Bord aċċetta t-talba tal-complainant u ħallsu l-ammont 
kollu li kien dovut lilu.
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Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Diskriminazzjoni improprja 
fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol

L-ilment
Numru ta’ persuni (complainants) fdati bit-tmexxija ta’ skejjel speċjalizzati 
magħrufa bħala Skejjel tal-Arti, Drama, Mużika u Żfin ressqu ilment għaliex 
ħassew li qed jiġu improprjament diskriminati meta ma kinux igawdu mill-istess 
kundizzjonijiet ta’ xogħol ta’ Kap ta’ Skola għax il-kariga tagħhom kienet imniżżla 
bħala Koordinaturi taċ-Ċentri u dan minkejja l-fatt li huma kienu jwettqu l-istess 
dmirijiet u kienu jerfgħu l-istess responsabbiltajiet ta’ Kap ta’ Skola. Minħabba 
f’hekk kienu qed jiġu mċaħħda mill-ħlas, allowances u sapport infrastrutturali li 
kienu intitolati għalih il-Kapijiet ta’ Skola fi Grad 5 u dan filwaqt li l-popolazzjoni fl-
iskejjel tagħhom kienet tvarja bejn 500 u 1300 student. Il-complainants enfasizzaw 
ukoll li huma kienu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom barra l-ħinjiet normali tax-xogħol 
għaliex dawn iċ-ċentri kienu jipprovdu tagħlim lill-istudenti fuq bażi part-time.

L-investigazzjoni
Il-complainants issottomettew erba’ talbiet distinti li fil-fehma tagħhom kienu 
jikkorreġu l-pożizzjoni tagħhom.  Talbu li jitqiegħdu fi Skala 5 li kienet tinkludi 
l-allowances applikabbli għall-Kapijiet ta’ Skola u li jingħataw “disturbance 
allowance” ladarba kienu jaħdmu barra mill-ħinijiet normali tax-xogħol inkluż 
filgħaxijiet u s-Sibtijiet. Sostnew illi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom kellhom 
ikunu l-istess bħal dawk tal-Kapijiet ta’ Skola speċjalment fir-rigward ta’ leave 
u  l-establishment tal-istituzzjonijiet tagħhom, li kellha tingħata struttura bi staff 
simili għal dik ta’ skejjel oħra, fosthom li jkun hemm Assistenti Kapijiet ta’ Skola u 
Kapijiet ta’ Dipartimenti.



Każijiet fil-Qosor 2020 53

Matul l-investigazzjoni ta’ dan l-ilment il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ltaqa’ 
mal-individwi li ressqu l-ilment u mal-President tal-Union tal-Għalliema u 
stabbilixxa illi l-fatti li fuqhom kien ibbażat l-ilment kienu korretti. Ħareġ ukoll 
ċar illi l-union ma kinitx għamlet użu mill-ftehim settorjali (sectoral agreement) 
li jirregola s-snin 2018-2022 biex issolvi l-anomalija li kienet qed twassal għal 
diskrminazzjoni improprja a skapitu tal-complainants.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) illimita ruħu billi sempliċiment 
irrikonoxxa l-istatus quo tal-complainants bħala Koordinaturi taċ-Ċentri  (mhux 
bħala Kapijiet) u informa lill-Kummissarju li l-allowance tagħhom kienet żdiedet 
minn 10% għal 15% fis-sena.  Il-Kummissarju min-naħa tiegħu ġibed l-attenzjoni li 
ma kienx kuntent bl-attitudni li ħa l-Ministeru fir-rigward tal-complainants li kienu 
qiegħdin iħossu li ma kinux qed jirċievu dak li kien dovut lilhom u dan minħabba 
t-tiketta xejn ortodossa li ngħatatilhom bħala Koordinaturi taċ-Ċentri. Meta wieħed 
jikkunsidra r-responsabbiltajiet tagħhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u r-riżorsi 
umani għad-dispożizzjoni tagħhom, fil-fehma tal-Kummissarju din in-nomeklatura 
mogħtija lill-complainants kienet diskriminatorja u kienet qed toħloq inġustizzja. 

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju irrimarka illi l-Kulleġġi kienu jikkonsistu fi Skejjel  immexxija minn 
Kapijiet  u jaqgħu taħt id-direzzjoni ta’ Prinċipal u li dawn l-iSkejjel Speċjali kienu 
jifformaw parti minn Kulleġġi mingħajr ma huma msejjħa skejjel. Barra minn 
hekk, ġibed l-attenzjoni għall-fatt illi dawn il-Koordinaturi taċ-Ċentri, l-istess 
bħall-Kapijiet tal-iSkejjel, kienu jirċievu l-bonus annwali tagħhom wara li jkun ġie 
approvat mill-Prinċipal tagħhom. Dan il-fatt kien jissostanzja u jsaħħaħ l-argument 
tal-complainants  u jaggrava l-kundizzjonijiet tax-xogħol anomali tagħhom. 

Nuqqas ta’ kooperazzjoni
Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Kummissarju b’dispjaċir irraporta li l-MEDE naqas 
li jikkoopera miegħu b’mod adegwat fuq dan l-ilment u ilmenti oħra.  Minkejja 
li ripetutament bagħat korrispondenza biex ifakkar lill-Ministeru biex jingħata 
tweġiba, xorta baqa’ ma rnexxilux jikseb risposta sodisfaċenti. Għaldaqstant, 
meta ntebaħ li ma kien qed isir ebda progress u li ma kien hemm ebda 
rieda tajba min-naħa tal-MEDE biex saħansitra jiddiskuti bis-serjetà din il-
kwistjoni, l-Kummissarju iddeċieda li jiffinalizza l-opinjoni tiegħu u jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet meħtieġa.
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Il-Kummissarju saħaq illi ebda struttura li kienet topera biex teduka lin-nies, 
irrispettivament mis-suġġetti offruti, setgħet ma tiġix ikkunsidrata bħala skola 
minħabba l-età tal-istudenti li tħarreġ jew il-ħinijiet tal-ġurnata li fih isir it-
tagħlim. Bl-istess argument u fid-dawl ta’ dan ir-raġunament l-istrutturi Edukattivi 
tal-Istat kellhom ikunu identiċi f’kull aspett, jiġifieri fit-tagħmir, fir-riżorsi umani, 
fil-faċilitajiet jew fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati tagħhom.

Ċentri, Skejjel tal-iStat u Kulleġġi
Il-Kummissarju sostna illi l-istrutturi edukattivi li kienu qed jiġu “ikkoordinati” 
mill-complainants kienu skejjel għaliex fihom kellhom l-elementi essenzjali 
kollha li kienu jiddefinixxu l-iskejjel. L-unika differenza kienet in-nomenklatura 
attribwita lill-persuni responsabbli minnhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tagħhom u fl-aħħar iżda mhux l-inqas l-infrastruttura tas-servisjar tagħhom. 
Il-fatt li l-ħinijiet li fih kienu joperaw kien barra mill-ħinijiet konvenzjonali jew 
tradizzjonali ma jfissirx li jista’ jittieħed li jindika li dawn ma kinux skejjel iżda 
Ċentri. L-iskejjel tal-iStat f’Malta jifformaw parti minn Kulleġġi. Kull skola għandha 
Kap, Assistenti Kapijiet u staff klerikali u kull Kulleġġ għandu Prinċipal u l-istaff 
biex jassistih. Kull entità li tagħti servizz fi ħdan il-Kulleġġ kellha titqies bħala skola 
u xejn aktar. Ma kinux jeżistu entitajiet li kellhom preżenza fiżika fi skola u li kienu 
jifformaw parti minn Kulleġġ (bħal ma hija l-NCFHE (Kummissjoni Nazzjonali 
għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla)), li iżda minħabba li ma joffrux tagħlim ma 
setgħux jitqiesu bħala skejjel.

Il-kelma Ċentru hija aktar addattata għall-entitajiet li kienu joffru servizz lill-
komunità permezz ta’ assistenza jew parir.   Il-fatt li l-kelma “skola” ġiet mibdula/
sostitwita bil-kelma Ċentru fil-każ tal-entitajiet amministrati mill-complainants 
tat lill-MEDE ċ-ċans li takkwista vantaġġi li f’ġieħ il-ġustizzja u l-ekwità kellha 
tirrinunzja għalihom. Tali bidla fin-nomenklatura filwaqt li kienet takkomoda lill-
MEDE, kienet toħloq tbatija lill-complainants billi huma kienu mistennija li jaqdu 
d-dmirijiet assenjati lill-Kapijiet ta’ Skola mingħajr ma jingħataw dak li kien dovut 
lilhom waqt li jitħallsu anqas għall-ħidma tagħhom.

Il-Kummissarju innota li l-aħħar post li wieħed jippretendi li jsib xogħol bl-irħis 
kien fi ħdan Ministeru jew Dipartiment tal-Gvern u s-sitwazzjoni attwali fil-każ tal-
complainants kienet tammonta għal sfruttament li jimxi id f’id max-xogħol bl-irħis.
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Finalment, il-Kummissarju ma setax ma jiġbidx l-attenzjoni dwar in-nuqqas min-
naħa tal-Union tal-Għalliema biex jiddefendu lill-complainants. Ladarba l-Union 
kienet aċċettathom bħala membri tagħha allura din kienet irrikonoxxiet il-kariga 
tagħhom  bħala waħda li taqa’ taħt il-kappa tal-professjoni tat-tagħlim minkejja 
li t-titlu tagħhom kien kemxejn qarrieqi. Għaldaqstant il-Union kienet marbuta 
li tħares l-interessi tagħhom. Il-Union kienet tilfet l-opportunità li tirretifika din 
l-inġustizzja lampanti, waqt li kien qiegħed jiġi innegozjat l-aħħar Ftehim Settorjali, 
ħaġa li żgur ma kinitx tista’  tiftaħar biha.

Konklużjoni
Għalhekk il-Kummissarju ikkonkluda billi sostna  t-talbiet kollha tal-complainants 
ħlief għal dik li tikkonċerna l-ħlas tad-disturbance allowance, eċċ.  Dan għaliex 
l-effetti assoċjati mal-inkonvenjenzi li jinqalgħu kien proprju fin-natura ta’ dawn 
it-tip ta’ skejjel li l-complainants kienu għażlu li jidderieġu, anke minħabba l-fatt li  
huma kienu konxji li ma kinux intalbu jmexxu skola, iżda skola speċjali.

Rakkomandazzjoni 
Il-Kummissarju irrakkomanda li:-

1. l-kelma “Ċentru”  għandha tinbidel bil-kelma “Skola”, f’kull darba li din intużat;

2. l-complainants għandhom jitqiegħdu fi Grad 5 mal-Kapijiet tal-Iskejjel 
l-oħra u jgawdu l-benefiċċji kollha filwaqt li jwettqu d-dmirijiet kollha ta’ tali 
kapijiet, dan waqt li jibbenefikaw mir-riżorsi kollha materjali w umani bħal 
kull skola oħra; u

3. dan għandu jitwettaq bis-sħiħ u għandha tingħata biss konċessjoni għal 
xi dewmien li jista’ jinħoloq minħabba restrizzjonijiet legali u sakemm tali 
operazzjoni titpoġġa fil-prattika.  Dan bil-patt u l-kundizzjoni li l-benefiċċji 
finanzjarji li jirriżultaw mill-grad il-ġdid marbut mal-kariga tal-complainants 
għandhom jingħatawlhom mid-data tal-Opinjoni Finali tiegħu. 

L-eżitu
Dan il-każ s’issa għadu mhux magħluq. Meta ġiet ippubblikata din l-edizzjoni l-każ 
kien għadu pendenti fl-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni.
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Università ta’ Malta

Student ġie assessjat b’mod 
korrett

L-ilment
Student spjega li ġie trattat ħażin meta għal ħames (5) marki l-eżaminaturi qisuh 
li m’għaddiex minn wieħed mill-istudy units u ntalab jerġa’ jagħmel l-istudy units 
kollha ta’ sena sħiħa u jerġa’ jiġi evalwat fuqhom.  Huwa ħass li din kienet punizzjoni 
severa wisq u talab li jingħata ċ-ċans illi jistudja u jerġa’ jiġi evalwat biss f’dak il-unit 
li m’għaddiex minnu.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni eżamina d-dokumentazzjoni kollha relattiva, 
mhux biss dik mibgħuta mill-Pro Rettur għall-iStudenti u l-Affarijiet tal-iStaff u 
l-Outreach fl-Università ta’ Malta, iżda wkoll id-dokumenti kollha  li ssottometta 
l-complainant biex jissostanzja t-talba tiegħu. Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni 
ikkunsidra li l-istudenti prospettivi li jkunu ser jistudjaw għall-korsijiet post-
gradwatorji (u saħansitra l-istudenti kollha prospettivi) għandhom jifhmu illi 
l-perjodu akkademiku tagħhom fl-Università ta’ Malta tul il-kors huwa regolat 
b’dawk li jissejjħu bye-laws li huma ippubblikati u li bħala studenti huma mistennija 
li jkunu familjari magħhom.

L-Università tassumi li l-istudenti huma familjari ma’ dawn il-bye-laws u allura 
dak imniżżel fihom strettament jifforma obbligi legali li jorbtu liż-żewġ naħat u 
cioè lill-istudent u lill-Istituzzjoni.  Il-fatt li student jonqos milli jaqra u jifhem il-
kontentut tal-bye-laws ma jeżonoraħx milli jkun suġġett għall-penali mniżżla fi 
kwalunkwe artiklu jew paragrafu tal-istess bye-laws, għalkemm sfortunatament 
il-proċess involut biex jinqraw dawn il-bye-laws huwa, mill-esperjenza tal-
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Kummissarju, fil-maġġoranza tal-każi injorat u l-istudenti jsiru jafu dwarhom biss 
meta jinqalgħu intoppi serji.

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju, biex ikun jista’ jiddetermina dan l-ilment, iffoka fuq l-għan ewlieni 
li jinvestiga jekk l-Università kinitx wettqet ksur tal-obbligi kuntrattwali tagħha 
billi ma segwitx il-bye-laws. Dan għaliex aġir bħal dan kien isarraf f’inġustizzja u 
diskriminazzjoni u nuqqas ta’ applikazzjoni xierqa tar-regoli. Skont il-liġi li tirregola 
l-attivitajiet tiegħu, l-Kummissarju ma setax lanqas jikkontesta jew jiddubita jekk il-
marki mogħtija għax-xogħol tal-istudent kinux xierqa, liema marki jingħataw mill-
esperti li jifformaw il-corpus akkademiku. Kull ilment li jitressaq minn xi individwu 
li jħoss li ma ġiex trattat sewwa, jiġi evalwat biss abbażi tal-fatt jekk l-istituzzjoni 
involuta kinetx mxiet mar-regoli applikabbli. L-istudent ma setax jilmenta li r-regola 
kienet inġusta minħabba li din kienet qed tiġi applikata b’mod strett, u dan għaliex 
il-fatt li hu kien irreġistra għall-kors kien awtomatikament ifisser li ta l-kunsens 
tiegħu li din ir-regola setgħet tiġi applikata.

Il-fatti relatati mal-ilment kienu regolati mill-bye-law maħruġa bis-saħħa tal-Att 
dwar l-Edukazzjoni (Kapitolu 327 tal-Liġijiet ta’ Malta) u skont ir-Regoli Ġenerali 
tal-Università rigward il-kors post-gradwatorju għal degree fil-Masters of Arts 
in Public Policy Leadership.  Dan ir-regolament daħal fis-seħħ ferm qabel mal-
complainant kien naqas milli josservah u kien qed jiġi applikat meta irreġistra 
għall-kors. Il-Kummissarju ma sab ebda nuqqas fil-mod kif l-Università applikat 
dan ir-regolament fil-konfront tal-każ tal-complainant.

Il-complainant kien kompletament żbaljat meta kien issusspetta serjament li kien 
qed jiġi soġġett għal xi forma ta’ komplott kontrih. Wieħed għandu jinnota li kemm 
ir-Reġistratur u l-Pro-Rettur kienu applikaw ir-regoli b’mod korrett. Il-ġurisdizzjoni 
tagħhom ma kinitx tippermettilhom li jikkontestaw ebda Bye-law irrelattivament 
minn kemm din tkun stretta  jew inqas stretta. Kellu sempliċiment id-dover li  
jassigura li  l-Università timxi strettament mal-liġijiet ta’ proċedura tagħha. Għandu 
jiġi apprezzat li l-Kummissarju għall-Edukazzjoni ma setax iħeġġeġ lill-Università 
biex tinjora dik il-bye-law għaliex kienet “tinvolvi biss kwistjoni ta’ ħames (5) 
marki”. Il-linji gwida li jistabilixxu l-limiti tal-marki ma kinux saru b’mod kapriċċuż 
iżda kienu ġew magħżula għal raġunijiet tekniċi. Dawn kienu japplikaw bl-istess 
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mod għall-istudent meta jiġi evalwat kemm hu kompetenti, linji gwida li jistabilixxu 
l-limiti tal-marki u li kellhom jiġu strettament osservati kemm jekk għal marka 
waħda kif ukoll għal ħames marki.

Kien ċar li kemm ir-Reġistratur kif ukoll il-Pro-Rettur kienu ġibdu l-attenzjoni illi 
jekk student ma jgħaddix darbtejn  f’wieħed mill-units hu/hi kienu jitqiesu illi 
m’għaddewx mill-kors kollu, bil-konsegwenzi kollha li jġib miegħu min ifalli milli 
jilħaq il-livell mixtieq. Il-units obbligatorji ċertament kienu jissostanzjaw l-għan u 
l-intenzjoni marbuta ma’ din il-bye-law (li kienet timplika li kien ta’ importanza 
fundamentali li wieħed jikseb it-tagħrif sħiħ meħtieġ fis-suġġett). Kien proprju dan 
li l-complainant kien qiegħed jikkontesta.  Kull Università serja kellha bye-laws bħal 
dawn bħala garanzija tal-kwalità ta’ degrees li kienet toffri. Il-Bye-laws in kwistjoni 
żgur li ma kinux hemm kapriċċożament.

Konklużjoni
Il-Kummissarju ikkonkluda, li liġijiet li kienu fis-seħħ għal żmien twil mingħajr qatt 
ma ġew ikkontestati, ma setgħux jiġu ikkunsidrati illi kienu inġusti u l-Università ta’ 
Malta ma wettqet ebda ksur fil-proċedura jew xi forma ta’ amministrazzjoni ħażina 
meta applikat il-bye-law in kwistjoni.  Fid-dawl ta’ dan il-Kummissarju ma sostniex 
il-petizzjoni mressqa mill-complainant. 
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Università ta’ Malta

Kwalità ta’ tutorship fil-livell 
ta’ Dottorat (Ph.D)

L-ilment
Student fil-livell post-gradwatorju ressaq il-proposta tiegħu biex jikseb il-grad ta’ 
Dottorat (Ph.D degree) lill-Kumitat tal-Fakultà għad-Dottorat fi ħdan il-Fakultà tal-
Liġi fl-Università ta’ Malta.  Dan għamlu billi irreġistra għal MPhil u wara talab li 
x-xogħol tiegħu jiġi trasferit għal livell ta’ Ph.D.  It-talba tiegħu ġiet aċċettata.

Il-Bord tal-Eżaminaturi eventwalment talab lill-istudent li ressaq l-ilment (il-
complainant) biex jirrevedi u jqassar it-titlu tat-teżi tiegħu.  Madanakollu meta 
t-teżi ġiet ippreżentata lill-Bord bit-titolu rivedut, l-istudent ġie informat li x-xogħol 
kien jikkwalifika biss għall-MPhil.  Il-complainant ħass li ma kienx ġie iggwidat 
tajjeb minn uħud mis-supervisors li kienu ġew assenjati fuq din it-teżi li kienet ġiet 
imressqa għal MPhil.  Ħadd minnhom ma kien ġibidlu l-attenzjoni matul il-perjodu 
li kienet qed tiġi miktuba u riċerkata l-ewwel teżi li t-titolu seta’ ma kienx l-iktar 
wieħed adattat.  Dan in-nuqqas ta’ gwida ġenerali fir-rigward tat-teżi wassal biex 
it-tieni teżi li tressqet għall-Ph.D tiġi rifjutata.  F’dan l-istadju l-complainant talab 
lill-Uffiċċju tal-Ombudsman biex jipprovdielu xi forma ta’ rimedju għall-inġustizzja 
li kien allegatament sofra.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju ħass li l-fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni tiegħu wrew li l-qofol 
tal-ilment kien marbut ma’ żewġ kwistjonijiet essenzjali.  L-ewwel kwistjoni kienet 
dwar kemm kien importanti jew anqas importanti li fi stadju daqshekk tard, 
tinġibet l-attenzjoni u jiġi indikat li kien hemm difett serju fit-teżi (għaliex it-titolu 
tat-teżi kien wieħed inadegwat).  It-tieni waħda kienet jekk it-tim ta’ superviżjoni 
kienx ġie evalwat, jekk kienx qed jaqdi dmirijietu kif mistenni u jekk laħaqx il-livell 
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meħtieġ.  Jekk dan ma sarx, għandu jiġi stabbilit jekk setax kien fattur importanti li 
ikkontribwixxa b’mod dirett biex it-teżi tiġi rifjutata mill-Bord tal-Eżaminaturi.

Il-fatti wrew li kien pjuttost ċar anke għal dawk li m’humiex midħla tas-suġġett, 
li t-titlu tat-teżi oriġinarjament magħżul mill-complainant ma kienx adattat għal 
Ph.D.  Meta l-Kummissarju rċieva l-ilment mill-ewwel intebaħ, anke qabel ma 
xtarr il-materjal li ġie ippreżentat mal-ilment li t-titolu ma kienx adegwat.  F’dan 
l-istadju l-Kummissarju kien għadu mhux konxju li dan it-titolu tqil u pedantiku 
kien proprju fost il-fatti li ma kienx hemm qbil dwarhom.  Il-Kummissarju kien 
tal-fehma li kieku kien qiegħed jevalwa x-xogħol tal-complainant bħala supervisor, 
kien juri lill-istudent li kien pjuttost sorpriż bl-għażla tiegħu u mill-bidu nett kien 
jitlob li t-titlu jkun wieħed qasir u iffokat.  Il-Kummissarju kien ukoll sorpriż kif il-
complainant ma nġibditlux l-attenzjoni dwar dan, anke jekk mhux b’mod uffiċjali, 
mill-bidu nett.

Il-Kummissarju ikkunsidra li t-titli ta’ teżi kienu bħal linji gwida li jistabilixxu liema 
kienu l-kwistjonijiet li kienu ser jitressqu fid-diskussjoni proposta.  Għaldaqstant 
li wieħed idaħħal numru kbir ta’ kwistjonijiet kien ser iwassal biex iwessa’ ħafna 
dak it-“territorju” li kellu jiġi esplorat.  Kien hemm indikazzjonijiet ċari kemm fl-
istruttura tal-frażi tat-titlu kif ukoll fit-ton użat, li bażikament jintuża waqt it-taħdit, 
li ma kinux jixirqu lil xogħol akkademiku formali.

Għalkemm dan ċertament sar lejn l-aħħar fażi tal-proċess, il-Bord tal-Eżaminaturi 
kien assolutament korret fis-suġġeriment li għamel biex it-titlu jiġi modifikat.  It-teżi 
żgur li ma kellha ebda ċans li kieku nżamm it-titlu oriġinali tagħha.  Għaldaqstant 
ir-responsabbilita għal bidu tant ħażin huwa għal kollox tal-awtur u tal-ewwel 
supervisors.  Is-supervisors li wara ġew assenjati għall-Ph.D lanqas ma’ għenu 
materjalment biex jirranġaw l-affarijiet fil-ħin. 

Teżi ta’ Ph.D hija eżerċizzju ta’ maturità
Il-Kummissarju ikkunsidra li, ladarba l-awtur għandu jerfa’ parti mir- 
responsabbiltà għax ma ntebaħx bl-iżvantaġġi ippreżentati fit-titlu oriġinali, ma 
seta’ jkun hemm l-ebda każ għal xi talba għall-kumpens għal xogħol moħli.  Fil-
livell ta’ Ph.D m’għandu jkun hemm ftit li xejn jew ebda dipendenza fuq ħaddieħor 
għaliex it-teżi kienet tirrappreżenta espressjoni tal-ħila intellettwali tal-awtur.  Kien 
proprju għalhekk li wieħed qatt ma kellu jirreferi għal tutors iżda għal supervisors 
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li prinċipalment jaraw li l-kittieb kien qiegħed iżomm mal-iskadenzi stabbiliti u 
qed jipprepara ruħu biżżejjed u b’mod xieraq permezz tar-riċerka personali tiegħu.  
F’kull każ kien l-istudent li finalment kien responsabbli jekk ifalli jew jekk ikollux 
suċċess.  Hu ma setax jitfa’ t-tort għal nuqqas ta’ suċċess jew falliment fuq dawk li 
kienu assenjati biex jassisstuh.  Fuq kollox teżi ta’ Ph.D kien eżerċizzju ta’ maturità 
li kien ibbażat fuq il-ġudizzju personali ta’ individwu u r-riżorsi intellettwali tiegħu 
u ta’ ħadd aktar.

Nuqqasijiet tal-Università
Il-Kummissarju mbagħad ikkunsidra t-tieni kwistjoni dwar jekk il-complainant 
kienx korrett li jħoss li l-Università ma kinitx ipprovdietlu assistenza waqt 
il-perjodu ta’ preparazzjoni tat-teżi minħabba li dan kien jammonta għal 
amministrazzjoni ħażina.

Il-Kummissarju eżamina r-regolamenti dwar il-proċess tal-produzzjoni ta’ teżi 
tal-Ph.D u d-dmirijiet tal-bordijiet varji involuti. Hu stabbilixxa li mid-dokumenti 
li ssottometta l-complainant irriżulta li l-Kumitat tal-Fakultà għad-Dottorat (li 
minn dakinhar ‘l hawn saret tissejjaħ Skola għad-Dottorat (Doctoral School)) ma 
kinux ġibdu l-attenzjoni dwar il-fatt li d-difett kien essenzjalment fit-titlu oriġinali.  
Fl-aħħar stadju tal-proċess, student fil-livell ta’ Ph.D kien jittratta mal-Bord tal-
Eżaminaturi li proprju kien irrakkomanda li jinbidel it-titlu iżda ma waqafx hemm.  
Il-Bord irrimarka wkoll dwar bosta nuqqasijiet li fil-fatt kienu jfissru li t-teżi ma 
kinitx tilħaq il-livell aċċettabbli u l-istandard mixtieq u li dawn in-nuqqasijiet ma 
kinux joħorġu biss mill-fatt li t-titlu kien ambizzjuż iżżejjed iżda aktar minn hekk, 
kienu juru li l-mod kif il-complainant kien fassal l-analiżi akkademika kien żbaljat 
u kellu ċertu ommissjonijiet.

L-għażla oriġinali tat-titlu wriet ħiliet kritiċi fqar u tista’ titqies bħala  
l-manifestazzjoni ta’ dawn in-nuqqaijiet.  Il-complainant kien ingħata aktar żmien 
biex jikteb mill-ġdid u jerġa’ jissottometti t-teżi tiegħu billi josserva l-istrutturi 
marbuta mat-titlu u jindirizza d-difetti tekniċi li ġew indikati mill-eżaminaturi.  
Dawn iċ-ċirkostanzi wrew li t-titlu ambizzjuż iżżejjed ma kienx l-uniku jew 
saħansitra l-kawża ewlenija li wasslet għall-falliment tal-complainant.

Il-Kummissarju saħaq li jeħtieġ li jiġi rilevat li hu ma setax jikkontesta l-merti 
akkademiċi tar-Rapport tal-Eżaminaturi mfassal minn bordijiet jew kumitati 



Uffiċċju tal-Ombudsman62

li kienu ġew maħtura uffiċjalment.  Għalhekk huwa aċċetta l-osservazzjonijiet 
elenkati fir-Rapport tal-Eżaminaturi li jispjegaw fid-dettal id-diversi nuqqasijiet li 
ġew identifikati minnu.

Konklużjoni
Il-Kummissarju kien tal-fehma li, filwaqt li l-Università naqset milli tiġbed fil-ħin 
l-attenzjoni tal-complainant dwar il-fatt li t-titlu li kien ġie ssuġġerit minnu ma 
kienx adegwat u li d-dewmien fit-talba tagħha għal titlu aktar xieraq kien ikkawża 
diżappunt u ċertu ammont ta’ ansjetà għall-complainant, tali dewmien ma affettwa 
bl-ebda sens materjali l-kwalità tal-abbozz finali tat-teżi.  Barra minn hekk, ma 
kienx fil-kompetenza tal-Kummissarju li jindaga l-kwalità ta’ superviżjoni li ġiet 
offruta mill-Università.

Il-Kummissarju għalhekk sostna parzjalment l-ilment fis-sens li kien hemm nuqqas 
min-naħa tal-Università li titlob lill-complainant biex ibiddel it-titlu fi stadju 
daqhekk avvanzat.  Madankollu, dan kien ġie ibbbilanċjat mill-fatt li meta għamlet 
hekk, l-Università tagħtu aktar żmien biex jaġġorna t-teżi.  Kienet tkun storja 
differenti li kieku l-Università qatt ma indikat ir-riżerva tagħha matul il-perjodu 
kollu tat-tħejjija tat-teżi u mbagħad ipproċediet biex fl-intervista lill-complainant 
ma tgħaddiehx u jeħel.

Rakkomandazzjoni 
Il-Kummissarju irrakkomanda li għandha tingħata fi stadju bikri aktar importanza 
lejn it-titli marbuta mat-teżijiet biex ikunu aktar adegwati u xierqa anke għaliex dak 
l-istadju kien proċess ta’ suġġeriment ta’ titli.

L-eżitu
Il-Pro-Rettur għall-Istudenti u l-Affarijiet tal-iStaff u l-Outreach irreaġixxiet għar-
rakkomandazzjoni tal-Kummissarju.  Hi spjegat li kienet prattika standard li fi 
kwalunkwe stadju tal-proċess fir-riċerka għad-dottorat, bidla fit-titlu kien jiġi 
rakkomandat jew mit-tim ta’ superviżjoni u anke jekk meħtieġ, mill-Bord tal-
Eżaminaturi maħtur.  Dawn il-prattiċi akkademiċi addottati kienu wkoll konformi 
ma’ dawk ta’ universitajiet barranin.  Bidla fit-titlu ma kinitx tfisser bidla fl-aġenda 
tar-riċerka iżda ħafna drabi kienet meħtieġa biex tislet aħjar l-għan tar-riċerka 
attwali.  Din ma kinetx xi forma ta’ penali u kienet issir għall-benefiċċju tal-istudent.
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Il-Pro-Rettur ikkonkludiet li filwaqt li l-Università timpenja ruħha li tirrakkomanda 
bidliet fit-titli f’fażi aktar bikrija, x’aktarx jibqa’ l-fatt li bidla fit-titlu setgħet tkun 
meħtieġa fi stadju aktar tard, inkluż fil-fażi meta tkun qed tiġi eżaminata teżi jew 
dissertazzjoni.





KAŻIJIET FIL-QOSOR 
Kummissarju għall-Ambjent 
u l-Ippjanar
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Awtorità tal-Ippjanar

Azzjoni inutli ta’ Infurzar

L-ilment
L-Ombudsman intalab sabiex jinvestiga ċ-ċirkostanzi li wasslu għall-ħruġ 
ta’ Avviż ta’ Infurzar filwaqt li fuq l-istess sit kien hemm applikazzjoni ta’ 
regolarizzazzjoni pendenti.  

L-investigazzjoni
L-applikazzjoni għar-regolarizzazzjoni  ġiet approvata bil-kundizzjoni li fi 
żmien sentejn, minn Awwissu 2017, jittieħdu miżuri ta’ sigurtà.  L-Avviż ta’ 
Infurzar in kwistjoni nħareġ fuq l-istess sit li kienet tressqet l-applikazzjoni għar-
regolarizzazzjoni f’Mejju 2019, jiġifieri waqt li l-perjodu tal-applikazzjoni għar-
regolarizzazzjoni kien għadu attiv.  L-applikant appella dan l-avviż ta’ infurzar 
quddiem it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar.  Wara l-ħruġ ta’ dan 
il-permess għar-regolarizzazzjoni, t-Tribunal innota li l-merti tal-każ kienu ġew 
eżawriti u li għaldaqstant il-ħruġ ta’ dan l-avviż ta’ infurzar kien inutli.

Irriżulta li l-merti ta’ dan l-avviż ta’ infurzar kienu jifformaw parti mill-proċeduri 
tal-applikazzjoni għar-regolarizzazzjoni in kwistjoni.  Dan l-Uffiċċju sab li kienet 
stramba kif l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet din l-azzjoni ta’ infurzar  meta l-istess 
Awtorità ttenni u tadotta l-proċedura li ma jinħareġ ebda avviż ta’ infurzar kemm-
il darba l-applikant ikun issottometta applikazzjoni għal sanzjonar fi żmien 
ġimgħatejn minn meta x-xogħlijiet illegali jiġu identifikati mill-Uffiċjal tal-Infurzar 
tagħha.  F’dan il-każ l-applikant mhux biss ressaq applikazzjoni fi żmien ġimgħatejn, 
iżda kien issottometta applikazzjoni għar-regolarizzazzjoni kważi sentejn sħaħ 
qabel ma nħareġ l-avviż ta’ infurzar.
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Rakkomandazzjoni u konklużjoni 
L-ilment dwar il-fatt li l-Awtorità tal-Ippjanar kienet ħarġet inutilment avviż ta’ 
infurzar ġie sostnut.  Il-Kummissarju irrakkomanda li:

1. ġeneralment l-Awtorità tal-Ippjanar m’għandhiex tieħu azzjoni ta’ infurzar fuq 
kwalunkwe żvilupp kopert f‘applikazzjoni għal regolarizzazzjoni, kemm jekk 
din l-applikazzjoni tkun tinsab fil-fażi inizjali tal-ipproċessar u kif ukoll wara li 
jkun inħareġ in-non-executable permit; u

2. l-Awtorità tal-Ippjanar tħallas mitejn Ewro (€200) lill-persuna li kontra tagħha 
kien inħareġ dan l-avviż ta’ infurzar u dan bħala rikonoxximent tal-konsegwenzi 
li l-istess persuna kellha ssofri f’dan ir-rigward.

L-eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar ħallset lill-applikant is-somma rakkomandata.
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Awtorità tal-Ippjanar

Tibdil fid-deskrizzjoni 
tal-proposta

L-ilment
Fis-7 ta’ Novembru 2019 il-Kummissarju beda investigazzjoni dwar it-tibdil li 
kien qiegħed isir fid-deskrizzjoni tal-proposta matul l-ipproċessar ta’ wħud mill-
applikazzjonijiet ta’ żvilupp.

L-investigazzjoni
Dan l-Uffiċċju ġie mgħarraf illi l-Awtorità tal-Ippjanar kienet qed taddotta sistema 
li permezz tagħha d-deskrizzjoni tal-proposta kienet qed tinbidel minn kif tkun 
tressqet oriġinarjament fl-applikazzjoni sempliċiment permezz ta’ ittra mill-
applikant mingħajr ma terġa’ tiġi ippubblikata l-proposta mill-ġdid u mingħajr ma 
jsiru l-konsultazzjonijiet meħtieġa u dan kien qed isir abbażi tal-fatt illi ma kienx 
hemm tibdil materjali.  Il-Kummissarju ta tlett eżempji simili fejn:

1. proposta biex tiġi sanzjonata estensjoni li saret wara l-1967 ġewwa farmhouse 
eżistenti u alterazzjonijiet  ġiet mibdula biex tinkludi t-twaqqiegħ ta’ xi 
partijiet mill-binja;

2. it-twaqqiegħ ta’ abitazzjoni żdingata u kostruzzjoni ta’ dar waħda nbidlet għal 
waħda ta’ restawr fuq strutturi eżistenti u estensjoni u kostruzzjoni ta’ pixxina; u

3. il-kostruzzjoni ta’ lukanda ta’ 4 stilel inbidlet għal kostruzzjoni ta’ 
uffiċini ta’ klassi 4A.
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Rakkomandazzjoni
Fit-2 ta’ April 2020 il-Kummissarju irrakkomanda li kull tibdil materjali fid-
deskrizzjoni tal-proposta kellu jkun segwit b’applikazzjoni ġdida jew billi terġa’ tiġi 
ippubblikata l-istess applikazzjoni.

L-eżitu
Fis-27 ta’ Mejju 2020, l-Awtorità tal-Ippjanar wieġbet li l-applikant seta’ biss 
jitlob li ssir bidla fid-deskrizzjoni tal-proposta qabel mar-rapport jiġi finalizzat, 
sakemm it-tibdil ikun jinvolvi biss emendi żgħar u għaldaqstant l-applikazzjoni 
ma tkunx teħtieġ illi terġa’ tiġi ippubblikata. Kull meta jkun hemm il-ħtieġa li ssir 
pubblikazzjoni mill-ġdid, dan għandu jsir fuq talba taċ-Chairperson Eżekuttiv.
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Awtorità tal-Ippjanar

Terzi persuni għandhom 
jinżammu informati

L-ilment
Il-Kummissarju ntalab sabiex jinvestiga l-ipproċessar ta’ applikazzjoni 
għar-regolarizzazzjoni li dwarha l-Awtorità tal-Ippjanar ma ikkunsidratx ir-
rappreżentazzjonijiet li tressqu fi żmien il-perjodu statutorju.  L-individwu li ressaq 
l-ilment żied jgħid li r-rapport tal-assessjar tal-applikazzjoni ma kienx disponibbli 
għall-pubbliku u li l-partijiet kollha interessati ma ġewx notifikati dwar is-seduta li 
matulha l-Kummissjoni tal-Ippjanar iddeċidiet din l-applikazzjoni.

L-investigazzjoni
Irriżulta li r-rappreżentazzjoni li ssemmiet fl-ilment kienet ġiet ikkunsidrata mill-
Awtorità tal-Ippjanar fir-Rapport ta’ Assessjar tar-Regolarizzazzjoni.  Fir-rigward tal-
kwistjonijiet l-oħra, dan l-Uffiċċju talab lill-Awtorità tal-Ippjanar biex tissottometti 
l-kummenti tagħha dwar dawn iż-żewġ fatti:

1. Ir-Rapport ma kienx disponibbli għall-pubbliku skont ma jipprovdi l-Artikolu 
33(2) tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

2. It-terza parti li kienet irreġistrat l-interess tagħha ma ġietx notifikata dwar is-
seduta tal-Kummissjoni tal-Ippjanar skont kif provdut fl-Artikolu 71(8) tal-Att 
dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Fid-dawl tal-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja naturali (li tesiġi s-smigħ xieraq ta’ 
x’għandha xi tgħid il-parti l-oħra) dan l-Uffiċċju stieden ukoll lill-applikant u l-perit 
tal-applikazzjoni sabiex jagħtu l-kummenti tagħhom.
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Wara li ma rċieva ebda tweġiba, l-Kummissarju rrapporta li skont l-Att dwar 
l-Ippjanar ta’ Żvilupp, Applikazzjoni għar-Regolarizzazzjoni hija applikazzjoni għal 
‘Permess ta’ Żvilupp’ u li f’dan il-każ l-Awtorità tal-Ippjanar naqset li tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku ir-Rapporti kollha tal-Ippjanar skont l-Artikolu 33(2) 
tal-Att.  Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Ippjanar naqset ukoll li timxi mal-Artikolu 
71(8) tal-Att meta ma innotifikatx lill-parti interessata l-oħra (li kienet ressqet 
ir-rappreżentazzjoni tagħha fiż-żmien stipulat) li kienu ġew sottomessi pjanti 
ġodda u dwar meta kienet ser tinżamm is-seduta li fiha kienet ser tiġi diskussa 
tali applikazzjoni.  In-nuqqas li tali proċedura ma ġietx definita fl-Avviż Legali 
Nru 162/16 ma jfissirx li l-proċeduri definiti fl-Att dwar l-Iżvilupp tal-Ippjanar 
jistgħu jiġu injorati.

Fil-kuntest ta’ dan il-każ, dan l-iżball kellu impatt fuq id-deċiżjoni għaliex il-parti 
interessata ma ngħatatx aċċess sħiħ għall-informazzjoni u l-Kummissjoni ma 
mxietx mal-prinċipju bażiku tal-ġustizzja naturali.

Rakkomandazzjoni u konklużjoni 
Il-Kummissarju irrakkomanda li:

1. l-Awtorità tal-Ippjanar għandha tibda proċeduri sabiex tirrevoka dan il-
permess taħt l-Artikolu 80 tal-Att; u

2. l-proċeduri amministrattivi biex jiġu ippubblikati r-Rapporti kollha tal-Ippjanar 
u biex il-partijiet interessati jiġu informati bis-seduta tal-Bord tal-Ippjanar, 
għandhom jiġu applikati fl-Applikazzjonijiet ta’ Regolarizzazzjoni kollha.

L-eżitu
Wara diversi xhur, l-Awtorità tal-Ippjanar ma ħadet ebda azzjoni u n-nuqqasijiet 
fil-proċeduri, li ssemmew f’dan il-każ, baqgħu għaddejjin mingħajr ma nbidel xejn.  
Il-każ ġie riferut lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn il-Kummissarju saħaq li dawn 
il-prattiċi ta’ amministrazzjoni ħażina mill-Awtorità tal-Ippjanar kienu qed joħolqu 
inġustizzja kemm lil dawk il-persuni li joġġezzjonaw kif ukoll lill-applikanti.  Dan 
għaliex dawk tal-ewwel ma kinux qed jiġu trattati b’mod ugwali filwaqt li fuq in-
naħa l-oħra l-applikanti setgħu jiffaċċjaw proċeduri ta’ revokazzjoni.
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Awtorità tal-Ippjanar

Laqgħat pubbliċi online

L-ilment
Fit-23 ta’ Marzu 2020 il-Kummissarju rċieva ilment li l-Bord tal-Ippjanar kien skeda 
laqgħa għas-26 ta’ Marzu 2020 minkejja li l-laqgħat pubbliċi kienu ġew projbiti 
permezz ta’ Avviż Legali relatat mal-pandemija.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju immedjatament ġibed l-attenzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar il-
fatt li l-pubblikazzjoni tagħha fil-media fejn avżat li ser iżomm din il-laqgħa kienet 
konfliġġenti mal-avviż li kienet ħarġet l-istess Awtorità fis-16 ta’ Marzu 2020 fejn 
kienet ħabbret li mis-16 ta’ Marzu 2020, l-Awtorità tal-Ippjanar kienet iddeċidiet li 
tissospendi l-laqgħat kollha tal-Bord tal-Ippjanar u tal-Kummissjoni tal-Ippjanar.

Rakkomandazzjoni u konklużjoni 
Fit-23 ta’ Marzu 2020 il-Kummissarju ippubblika stqarrija għall-istampa fejn saħaq li 
ebda laqgħat tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ma setgħu jinżammu sakemm jibqgħu 
fis-seħħ ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija u ġibed l-attenzjoni tal-Awtorità 
tal-Ippjanar li dawn il-laqgħat, skont l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, kellhom ikunu 
pubbliċi.  Ġie irrimarkat ukoll li jekk dawn il-laqgħat jinżammu jitqajjem dubju serju 
dwar il-validità tad-deċiżjonijiet li jittieħdu matul l-istess laqgħat.

L-eżitu
Fit-23 ta’ Marzu 2020 filgħaxija, l-Ministeru responsabbli għall-Awtorità tal-Ippjanar 
ippubblika stqarrija għall-istampa fejn ġie avżat li l-laqgħat kollha tal-Awtorità 
tal-Ippjanar kienu ġew ikkanċellati b’effett immedjat sakemm fiċ-ċirkostanzi 
straordinarji jiġi stabbilit qafas regolatorju. Ftit ġranet wara, l-Ministeru ippubblika 
Avviż Legali li bih emenda l-iSkedi tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp li jirregola kif 
għandhom jinżammu l-laqgħat pubbliċi permezz ta’ kommunikazzjoni elettronika.
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Awtorità tal-Ippjanar

Restrizzjonijiet dwar talbiet 
li jaqgħu taħt l-Artikolu 80

L-ilment
Fil-11 ta’ Settembru 2020 il-Kummissarju rċieva ilment li l-Awtorità tal-Ippjanar 
kienet ċaħdet talba għal revoka/modifikazzjoni ta’ permess għal żvilupp abbażi tal-
fatt illi t-talba ma kinetx tressqet permezz ta’ Perit jew Avukat.

L-investigazzjoni
It-talbiet għal revoka jew modifikazzjoni ta’ permessi huma regolati permezz tal-
Artikolu 80 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp li jistabbilixxi li talbiet simili jistgħu 
jitressqu minn kull persuna. Bl-istess mod, l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp ukoll 
jippermetti illi “kull persuna” tista’ tressaq ir-rappreżentazzjonijiet tagħha dwar 
applikazzjoni ta’ żvilupp skont l-Artikolu 71(6) mingħajr il-ħtieġa li dan isir minn 
Perit jew Avukat, u din hija l-prattika li tiġi adottata mill-Awtorità tal-Ippjanar 
f’dan ir-rigward. Huwa relevanti li wieħed jinnota li l-Artikolu 80 jagħti l-fakultà 
liċ-Chairperson Eżekuttiv biex jibda proċeduri sabiex jiġi revokat jew modifikat  
permess għal żvilupp u għaldaqstant, skont il-prinċipji bażiċi tal-ugwaljanza u 
ekwità, bl-istess mod ħadd ma għandu jiġi mxekkel milli jressaq it-talba tiegħu 
personalment skont l-Artikolu 80.

Rakkomandazzjonijiet
Fl-20 ta’ Ottubru 2020 il-Kummissarju irrakkomanda li l-Awtorità tal-Ippjanar 
għandha taċċetta talbiet skont l-Artikolu 80 mingħajr il-ħtieġa li din it-talba issir 
permezz ta’ Perit, Avukat jew xi rappreżentant ieħor, u f’dan ir-rigward l-Awtorità 
tal-Ippjanar kellha tħejji l-modifikazzjoniet u t-tibdil meħtieġ biex dawn ikunu 
riflessi fid-drop-down menu fuq il-Pjattaforma tal-applikazzjonijiet onlajn 
(e-Applications).
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L-eżitu
Fit-23 ta’ Novembru 2020 l-Awtorità tal-Ippjanar qablet u aċċettat ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u t-talbiet imressqa skont l-Artikolu 80 
bdew jiġu aċċettati anke permezz ta’ email u ittra li  tiddaħħal mill-Awtorità fil-file 
rispettiv permezz ta’ sistema simili għal dik li hemm fir-rigward tas-sottomissjonijiet 
għall-applikazzjonijiet dwar żvilupp.
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Transport Malta

Aċċess għall-garaxx jiġi 
ostakolat

L-ilment
Il-Kummissarju rċieva ilment dwar il-fatt li Transport Malta kienet approvat spazji 
għall-ipparkjar tal-vetturi  fuq in-naħa l-oħra tat-triq, u b’hekk ġie ostakolat l-aċċess 
għall-garaxx ta’ min qed jilmenta.

L-investigazzjoni u l-eżitu
Fil-passat, quddiem dan il-garaxx kien hemm linji sofor li tneħħew wara li Transport 
Malta deherilha li kien hemm biżżejjed spazju fejn wieħed seta’ jimmanuvra karozza 
u dan minħabba li d-drittijiet ta’ terzi kienu qed jiġu preġudikati.  Il-Kummissarju 
spezzjona s-sit u innota illi bil-karozzi ipparkjati fuq in-naħa l-oħra tat-triq kien 
hemm biżżejjed spazju biex il-persuna li ressqet l-ilment setgħet iddaħħal u toħroġ 
il-karozza mill-garaxx. Il-Kummissarju ikkunsidra wkoll il-Linji Gwida ippubblikati 
minn Transport Malta dwar il-Policies għall-Immaniġġjar Permanenti tat-Traffiku 
(Permanent Traffic Management Policies and Guidelines) u irriżulta illi ma kien 
hemm ebda att ta’ amministrazzjoni ħażina minn Transport Malta għaliex dawn il-
linji gwida joffru mezz ġust kif kwistjonijiet simili għandhom jiġu trattati.
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Ministeru għal Għawdex

Pubblikazzjoni tad-dettalji 
ta’ proġett

L-ilment
Il-Kummissarju ġie mitlub jinvestiga n-nuqqas ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni 
marbuta ma’ proġett dwar it-twessiegħ ta’ triq f’Għawdex li tagħti mir-Rabat sa 
Marsalforn.  L-individwu li ressaq l-ilment allega li minħabba l-proġett kienet ser 
tittieħed art agrikola u dan kien ser iwassal għall-qlugħ ta’ numru sinjifikanti ta’ 
siġar.  Għalkemm il-Ministeru għal Għawdex kien ressaq applikazzjoni għall-proġett 
lill-Awtorità tal-Ippjanar, l-informazzjoni li kienet annessa mal-applikazzjoni ma 
kinitx disponibbli għall-pubbliku għaliex din l-applikazzjoni kienet għadha ma 
ġietx validata mill-Awtorità tal-Ippjanar. 

L-investigazzjoni
Fid-dawl tad-Direttivi Ewropej li jagħtu aċċess għall-informazzjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-ambjent, il-Ministeru għal Għawdex ġie mistoqsi jekk il-
Ministeru kienx f’pożizzjoni li jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-dokumenti 
relatati ma’ dan il-proġett, b’mod partikolari minħabba l-fatt li dan l-iżvilupp kien 
jikkonċerna proġett pubbliku, iffinanzjat minn fondi pubbliċi.

Rakkomandazzjoni u konklużjoni 
Wara li l-Kummissarju ma rċieva ebda tweġiba għat-talba li huwa għamel lill-
Ministeru, iffinalizza l-opinjoni tiegħu u irrakkomanda li tiġi ippubblikata 
l-informazzjoni relatata ma’ dan il-proġett.  Meta l-Kummissarju baqa’ ma 
rċieva ebda reazzjoni mill-Ministeru għal Għawdex dwar l-Opinjoni Finali u 
r-rakkomandazzjoni tiegħu, huwa bagħat din l-Opinjoni Finali lill-Prim Ministru u 
lill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati. 



Każijiet fil-Qosor 2020 77

L-eżitu
Il-Kummissarju baqa’ jinsisti mal-entitajiet kollha tal-Gvern dwar l-importanza li 
jkun hemm trasparenza fi proġetti simili u li l-pubbliku jkun ikkonċernat dwarhom.  
Dan it-tħassib ġie wkoll enfasizzat mill-Kummissarju fl-Ombudsplan 2020, kif 
ukoll f’każijiet simili ta’ proġetti oħra li jkunu ser isiru minn fondi pubbliċi, għall-
benefiċċju tal-pubbliku ġenerali, sabiex din l-informazzjoni ma tibqax tinżamm 
mistura.  Għalkemm il-Ministeru baqa’ ma ippubblikax id-dettalji tal-proġett kif 
ġie mitlub, l-Awtorità tal-Ippjanar ippubblikat id-dokumenti mitluba qabel ma ġiet 
validata l-istess applikazzjoni.





KAŻIJIET FIL-QOSOR 
Kummissarju għas-Saħħa
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Aġġornament dwar il-każijiet li 
ġew rapportati fis-snin ta’ qabel

Is-segwenti huwa aġġornament dwar il-każijiet li ġew ippubblikati fl-edizzjoni 
tas-sena l-oħra tal-Każijiet fil-Qosor. L-għan ta’ din it-taqsima hija li tinġibed 
l-attenzjoni dwar x’kien l-eżitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju. Fil-
Każijiet fil-Qosor tal-2019 kienu ġew irrapporatati dawn il-każijiet:

1. Protokolli diskriminatorji u li jiksru l-liġi;
2. Ħlas lura għall-mediċini li m’humiex disponibbli fuq il-Formolarju tal-Gvern;
3. Pazjenti li jbatu mill-Epatite Ċ ma jingħatawx lura l-ħlas tal-ispejjeż marbuta 

max-xiri tal-mediċini;
4. Diskriminazzjoni fi Skala tas-Salarju;
5. Tinħareġ twiddiba/twissija bil-miktub b’mod inġust;
6. Diskriminazzjoni fil-ħlas tal-allowance;
7. Telf finanzjarju b’riżultat ta’ trasferiment inġust; u
8. Talba biex jingħataw lura l-ispejjeż marbuta ma’ kura barra minn Malta.

Sfortunatament, minkejja li għaddiet sena oħra, ma kien hemm ebda żvilupp 
dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju 
mill-amministrazzjoni pubblika u għaldaqstant ebda minn dawn il-każijiet 
ma ġie konkluż.

L-Allowance għall-mard lill-pazjenti tal-kanċer li qed jirċievu t-trattament tal-
kimoterapija in-patient
Il-Kummissarju għas-Saħħa bi pjaċir jirrapporta li wara li saru rakkomandazzjonijiet 
minn dan l-Uffiċċju, l-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, l-Familja u 
d-Drittijiet tat-Tfal emenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali biex il-pazjenti tal-kanċer 
li qed jirċievu t-trattament tal-kimoterapija in-patient jingħataw l-allowance tal-
mard anke għall-ewwel tlett ijiem.
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Dipartiment tas-Saħħa

Id-dritt għall-kura 
barra minn Malta

L-ilment
Ċittadin mir-Renju Unit li kien ilu jgħix u jaħdem f’Malta għal għaxar snin ressaq 
ilment ma’ dan l-Uffiċċju u sostna illi għalkemm kellu l-Provisional Entitlement 
Certificate u kien iħallas it-taxxa u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà nazzjonali 
(bolla) f’Malta, kien miċħud li jingħata kura barra minn Malta permezz tal-
iSkema tal-Gvern.

Il-fatti
Il-pazjent kien qiegħed isofri minn tip ta’ kanċer li għalih kien qed jingħata kura 
b’xejn fil-Klinika tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, iżda kien jeħtieġ aktar kura 
fir-Renju Unit.

Il-Kummissarju beda jinvestiga l-każ billi talab lid-Dipartiment tas-Saħħa 
jinformah għaliex din il-persuna ma kinetx ser tingħata trattament barra minn 
Malta. Id-Dipartiment tas-Saħħa fit-tweġiba tagħhom spjegaw illi dawk l-individwi 
bħal complainant illi għandhom il-Provisional Entitlement Certificate m’humiex 
intitolati għall-kura barra minn Malta.

Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkontesta dan ir-raġunament u saħaq illi l-kura 
barra minn Malta għandha tkun ikkunsidrata bħala estensjoni tas-sistema 
nazzjonali tas-saħħa lokali. Għaldaqstant, ladarba l-complainant kien intitolat 
għall-kura b’xejn f’Malta, hu kien ukoll eliġibbli li jingħata kura barra minn Malta. 
Għalhekk il-Kummissarju ħeġġeġ lill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex jittrattaw dan 
il-każ b’urġenza.
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Fit-tweġiba tagħhom, id-Dipartiment tas-Saħħa insistew li l-persuni mir-Renju 
Unit illi kellhom fil-pussess tagħhom il-Provisional Entitlement Certificate ma 
kinux intitolati għall-kura barra minn Malta.  Barra minn hekk, kienu r-residenti 
permanenti biss illi setgħu jingħataw kura tas-saħħa b’xejn u għalhekk il-
complainant kellu japplika għar-residenza permanenti ma’ Identity Malta. Il-
Kummissarju ma qabilx mad-deċiżjoni li ħa d-Dipartiment għaliex il-pazjenti 
kollha li jaħdmu f’Malta u jħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà nazzjonali huma 
intitolati ukoll għal din il-kura. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ikkonferma illi 
l-complainant kien qiegħed iħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà nazzjonali u 
kien waqaf iħallashom biss minħabba l-mard.

Sfortunatament, minħabba l-imxija tal-Covid-19, is-sitwazzjoni marret għall-agħar 
għaliex kienu l-każijiet urġenti biss illi kienu qed jintbagħtu għall-kura barra minn 
Malta. Fil-każ tal-complainant ma kien hemm ebda żvilupp sakemm ġew rilaxxati 
r-restrizzjonijiet f’Lulju 2020. Il-Kummissarju talab biex din il-kwistjoni tiġi solvuta 
u appella lill-awtoritajiet tas-Saħħa biex jibgħatu lill-pazjent għall-kura meħtieġa. 
Ma kien hemm ebda dubju dwar il-fatt li l-pazjent kien jeħtieġ trattament barra 
minn Malta u l-kwistjoni kienet biss waħda ta’ natura amministrattiva. Seba’ xhur 
biex tittieħed deċiżjoni setgħu kienu ta’ detriment għall-benesseri tal-pazjent. 

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda illi f’każijiet meta l-kura tkun ser 
tiġi rifjutata, d-deċiżjoni m’għandiex titħalla f’idejn persuna waħda biss.  Hu 
irrakkomanda illi għandu jkun hemm Kumitat illi jiddeċiedi b’urġenza fuq dawn 
il-kwistjonijiet fl-interess tal-pazjenti.
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Dipartiment tas-Saħħa

L-effett ta’ azzjonijiet 
industrijali fuq il-pazjenti

L-ilment
Pazjenta li kienet ilha tirċievi għal tlett ġimgħat trattament fl-iSptar Mater Dei wara 
li kellha problema newroloġika li minnha kienet irkuprat tajjeb, kienet teħtieġ 
rijabilitazzjoni intensiva mit-tim multidixxiplinarju tal-isptar Karin Grech.

Hija ttieħdet fl-Admission Ward, li f’dak iż-żmien kienet tinsab taħt kwarantina 
minħabba l-Covid-19. Il-perjodu ta’ kwarantina dam sitt ġimgħat għaliex kull darba 
li kien jiddaħħal pazjent bil-Covid-19, is-sala (il-ward) kellha tinżamm magħluqa. 
F’dan il-perjodu ħadd mill-qraba ma seta’ jżur il-pazjenti u lanqas impjegati minn 
barra din is-sala ma setgħu jidħlu biex jittrattaw il-pazjenti.  Dan kollu affettwa 
l-benesseri tal-pazjenta. 

Ġara wkoll illi dak iż-żmien kienet għaddejja azzjoni industrijali min-naħa tal-
Allied Health Professionals li tirrappreżenta lill-Fiżjoterapisti u lit-Terapisti 
Okkupazzjonali. L-azzjoni industrijali kienet ilha għaddejja minn sitt ġimgħat 
qabel, u matulha l-pazjenti ma setgħux jiġu trasferiti minn sala għall-oħra. Waqt 
din l-azzjoni industrijali, fl-iSptar Karin Grech kien hemm mal-200 sodda vojta u 
dan kien ifisser li kważi l-istaff ma’ tantx kellu x’jagħmel.

Ir-raġel tal-pazjenta ressaq ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman, u sostna illi 
l-mara tiegħu ma rċeviet ebda trattament matul dan iż-żmien kollu u li dan kien 
affettwa serjament ir-rijabilitazzjoni tagħha.
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Il-fatti
Il-Kummissarju għas-Saħħa beda l-investigazzjoni tiegħu billi talab lill-Union biex 
tagħtih tagħrif dwar l-azzjoni industrijali u dwar jekk kienx hemm żviluppi biex il-
kwistjoni tiġi riżolta. 

Ir-rappreżentant tal-Union ta’ rendikont dettaljat ta’ x’wassal għall-azzjoni 
industrijali. Min-naħa tagħhom spjegaw illi kienu saru numru ta’ laqgħat ma’ 
Steward Health Care, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għas-Saħħa.  Il-
Union żiedet tgħid ukoll illi minkejja li għaddew xahrejn minn meta bdew l-azzjoni 
industrijali m’hemm ebda żvilupp min-naħa tal-Ministeru.

Il-Kummissarju għas-Saħħa għamel ukoll rappreżentazzjonijiet mal-Ministeru 
għas-Saħħa u wara diskussjonijiet bejn il-Ministeru għas-Saħħa, Steward Health 
Care u l-Union instabet soluzzjoni u ftit ġranet wara twaqqfet l-azzjoni industrijali

Konklużjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa esprima t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li fi żmien ta’ kriżi 
fit-taqsima tas-Saħħa ikkawżata mill-pandemija, l-iSptar Karin Grech kellu 200 
sodda vojta filwaqt li l-iSptar Mater Dei kien qiegħed taħt pressjoni liema bħala. Il-
Kummissarju ikkwota deċiżjoni tal-Qrati Maltin rigward azzjoni industrijali oħra u 
saħaq li ma kienx ġust li l-Unions jużaw lill-pazjenti bħala pedina biex issir pressjoni 
għal dak li jkunu qegħdin jitolbu. Il-Kummissarju irrakkomanda li minkejja l-mod 
negattiv li bih il-Union trattat il-kwistjoni, l-amministrazzjoni pubblika kellha 
tagħmel l-almu tagħha biex issolvi l-kwistjonijiet mill-aktar fis u bl-inqas dewmien 
possibbli aktar u aktar meta jkun hemm pazjenti involuti.
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Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali

Ir-responsabbiltà 
tal-iStat għall-iżbalji 
tal-Amministrazzjoni Pubblika

L-ilment
Il-Kummissarju għas-Saħħa qiegħed jistħarreġ ilment imressaq minn professjonista 
fis-settur tas-saħħa, llum irtirat, li riċentement skopra li wara snin ta’ servizz 
dedikat fl-isptarijiet ta’ Malta, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ma kienx intitolat li 
jingħata pensjoni għas-snin kollha li ħadem f’Malta.

Id-Dipartiment għas-Sigurtà Soċjali kien qed jisħaq li ma setax jilqa’ t-talba tiegħu 
minħabba l-fatt li hu kien qiegħed jirċievi pensjoni minn barra minn Malta li kienet 
dovuta lilu għal servizzi mogħtija fi sptarijiet barranin, kif ukoll minħabba li ma 
kellux biżżejjed kontribuzzjonijiet tas-sigurtà nazzjonali mħallsa li kienu jintitolawh 
sabiex jikkwalifika għal tali pensjoni. 

Il-fatti
Matul l-investigazzjoni l-Kummissarju stabbilixxa li l-complainant kien ingħata 
parir li jħallas id-doppju tar-rata li normalment titħallas f’kontribuzzjonijiet biex 
jagħmel tajjeb għan-nuqqas fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà nazzjonali tiegħu.                                
Il-complainant kien ġie assigurat li dan l-arranġament kien jassigura d-dritt tiegħu 
għall-pensjoni tas-sigurtà soċjali.  L-assigurazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet 
tas-saħħa f’dan ir-rigward kienu importanti ferm għall-complainant meta kien 
qiegħed jiddeċiedi jekk jiġix lura Malta u jirriloka hawn.  Għalih dan kien fattur 
essenzjali li jkun assigurat li jirċievi pensjoni lokali għas-servizzi li jkun ta waqt li 
jkun jaqdi dmirijietu f’Malta.
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Minn aktar sħarriġ irriżulta li l-complainant ingħata kuntratt definit li kien jistipula 
li hu kellu jirċievi salarju nett, filwaqt li d-Dipartiment tas-Saħħa kellu jħallas 
f’ismu, t-taxxa fuq id-dħul. Eventwalment il-complainant sar jaf li t-taxxa fuq id-
dħul tiegħu kienet qed titħallas mid-Dipartiment tas-Saħħa wara li d-Dipartiment 
tat-Taxxi Interni kien talab dawn il-pagamenti.

Meta irtira u mar biex japplika għall-pensjoni tas-sigurtà soċjali, l-complainant 
ġie informat li ma kienx intitolat għall-pensjoni li tkopri s-snin li ħadem f’Malta 
għaliex ma kellux biżżejjed kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.  Id-Dipartiment 
tas-Sigurtà Soċjali sostna, u għadu qed jenfasizza, li l-parir biex isir ħlas doppju tal-
pagament normali ma kienx skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali u għaldaqstant it-
talba tiegħu għall-pensjoni ma ntlaqgħetx. Dan minkejja l-fatt li l-flus tnaqqsu mis-
salarju tiegħu u dan il-pagament, allavolja doppju ġie aċċettat mid-Dipartiment 
tas-Sigurtà Soċjali.

Kunsiderazzjonijiet
Il-Kummissarju għas-Saħħa għadu qiegħed jinvestiga dan l-ilment.  Għadhom 
għaddejjin negozjati mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex tinstab soluzzjoni 
amikevoli u b’hekk tiġi riżolta l-kwistjoni u jiġi assigurat id-dritt tal-complainant 
għall-pensjoni tas-sigurtà soċjali. F’dan l-istadju l-Kummissarju ressaq 
sottomissjonijiet, li huma ta’ interess ġenerali u li jimmeritaw li jiġu ippubblikati, 
fejn talab li għandhom jiġu eżaminati l-fatti ta’ dan il-każ fid-dawl tal-prinċipju 
bażiku li l-iStat għandu jassumi responsabbiltà għall-azzjonijiet jew nuqqas ta’ 
azzjonijiet tad-dipendenti tiegħu.

Dan il-prinċipju għandu japplika jekk, kif jidher li hu l-każ, il-fatti juru li 
l-complainant kien qiegħed jiġi preġudikat minħabba żball amministrattiv jew 
nuqqas ta’ azzjoni fid-dawl tal-assigurazzjonijiet mogħtija lill-complainant.  
Sitwazzjoni bħal din hija regolata mill-Kodiċi Ewropew dwar l-Imġieba 
Amministrattiva Xierqa li kien ġie maqbul skont l-Artikolu 41 tal-Kodiċi tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u li tiegħu Malta hija firmatarja.

Is-Sub-Artikolu 3 tal-Artikolu 41 tal-Kodiċi jiddikjara li “Kull persuna għandha 
d-dritt li l-Unjoni tagħmel tajjeb għal danni kkaġunati mill-istituzzjonijiet jew 
l-uffiċjali tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali komuni 
għal-liġijiet tal-iStati Membri”.  Klawsola li espressament tirrikonoxxi l-prinċipju 
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li l-iStat huwa responsabbli għall-azzjonijiet tal-uffiċjali tiegħu u d-dritt li għandu 
l-individwu li jfittex rimedju mingħand l-iStat għad-danni li jkun ġarrab.

Dan il-prinċipju huwa espressament irrikonoxxut f’ħafna Kostituzzjonijiet Ewropej 
progressivi bħal dik Ġermaniża u Taljana.  Issa qed jiġi dejjem aktar applikat 
mill-qrati Maltin meta jagħtu deċiżjonijiet dwar talbiet imressqa minn individwi 
għall-ħsara li jkunu ġarrbu minħabba azzjonijiet jew nuqqas ta’ azzjonijiet minn 
uffiċjali jew impjegati tad-dipartimenti tal-Gvern jew awtoritajiet pubbliċi.  Dan 
il-prinċipju issa ġie rikonoxxut ukoll, anke jekk mhux espliċitament, fl-Att dwar 
l-Amministrazzjoni Pubblika.

Fl-opinjoni finali tiegħu, l-Kummissarju saħaq li dan il-prinċipju huwa l-qofol tad-
dritt taċ-ċittadin għal amministrazzjoni pubblika tajba.  Il-Gvern għandu jassumi 
responsabbiltà sħiħa għall-azzjonijiet tal-impjegati tiegħu meta jirriżulta li jkunu 
ikkaġunaw ħsara liċ-ċittadini.

Il-Kummissarju għas-Saħħa qiegħed jirsisti li dan il-prinċipju għandu japplika għal 
dan il-każ jekk il-fatti allegati mill-complainant jirriżultaw korretti.  Il-Kummissarju 
għas-Saħħa ser jibqa’ jaħdem biex tinstab soluzzjoni għal dan l-ilment permezz 
tal-applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju ġenerali tal-liġi amministrattiva, li illum huwa 
aċċettat b’mod wiesa’, u n-normi tal-ġustizzja ġenerali interpretati b’ekwita.
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