
 
 

 

 
 
 

Rapport dwar Każ Nru R 0281 

 

Dan huwa rapport dwar ilment li l-Ombudsman irċieva mingħand is-Sur Geoffrey Azzopardi 

dwar inġustizzja li huwa allegatament sofra wara proċess ta’ selezzjoni li sar għall-grad ta’ 

Assistent Kummissarju fil-Korp tal-Pulizija. 

 

L-ilment 

 

1. Is-Sur Azzopardi (complainant) huwa Supretendent fil-Korp tal-Pulizija.  Huwa applika 

għall-grad ta’ Assistent Kummissarju fil-Korp tal-Pulizija wara li ħarġet ċirkolari fit-22 ta’ 

Awwissu 20161.  Il-proċess ta’ selezzjoni sar u l-complainant deher quddiem il-Bord tal-Għażla 

imma m’għaddiex u ma ħax il-promozzjoni. 

 

2. Huwa ħassu aggravat bir-riżultat u allega li l-proċess kien ivvizzjat minħabba diversi 

raġunijiet.  Għalhekk ħass li huwa kellu jilmenta mal-Ombudsman. 

 

3. Qabel ma l-Ombudsman beda jinvestiga l-każ, saret petizzjoni quddiem il-Kummissjoni 

dwar is-Servizz Pubbliku.  Wara li segwiet il-proċeduri tagħha l-Kummissjoni ma laqgħatx il-

petizzjoni tal-complainant.  Ir-riżultat baqa’ kif kien, jiġifieri li hu kien ġab “Fail” fil-proċess ta’ 

selezzjoni. 

 

4. Il-complainant ma kienx sodisfatt b’din id-deċiżjoni u ressaq l-ilment għand l-

Ombudsman.  Hu allega li l-Bord tal-Għażla mexa ħażin għar-raġuni li: 

 

i. kien influwenzat minn konsiderazzjonijiet estranji; 

ii. ma interpretax b’mod raġonevoli l-kriterji tal-għażla; 

 

 
1 Ċirkolari HR/Police Nru 2/2016, ‘Post ta’ Assistent Kummissarju fil-Korp tal-Pulizija ta’ Malta fil-Ministeru 

għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali’ skont l-HR Plan tal-Ministeru għas-sena 2016; 22 ta’ Awwissu 2016. 



 
 

 

 

iii. ikkommetta irregolaritajiet ta’ proċedura jew ħa żball fl-apprezzament tal-fatti 

b’mod li kien hemm effett fuq ir-riżultat finali; u 

iv. kien mar kontra l-prinċipji tal-Ġustizzja Naturali meta ma tax raġunijiet adegwati 

għad-deċiżjoni li jfalliħ fis-selezzjoni. 

 

5. Hu ħass ukoll li l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ma kinitx indirizzat l-ilment 

tiegħu b’mod li setgħet titwettaq ġustizzja miegħu. 

 

Relazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 

 

6. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku hija kummissjoni mwaqqfa mill-Kostituzzjoni 

ta’ Malta.  Il-Kummissjoni għandha inkarigu preċiż li tirregola l-ħatriet fis-Servizz Pubbliku 

skont l-Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni u r-‘Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz 

Pubbliku dwar Ħatriet’2.  Hija għandha wkoll il-poter li tirċievi petizzjonijiet minn uffiċjali 

pubbliċi fejn l-individwu ma jaqbilx ma’ deċiżjoni ta’ xi bord tal-għażla dwar ħatriet.  

 

7. Ix-xogħol tal-Ombudsman m’huwiex li jissostitwixxi l-inkarigu kostituzzjonali u 

regolatorju li għandha l-Kummissjoni.  L-Ombudsman jista’ jissindika xi għemil tal-

Kummissjoni basta dan isir wara li l-complainant ikun eżawrixxa r-rimedji eżistenti kif ġara 

f’dan il-każ. 

 

8. Huwa importanti li ninnotaw ukoll li l-funzjoni tal-Ombudsman f’każijiet bħal dawn 

m’hijiex li jieħu deċiżjoni differenti mill-Bord tal-Għażla jew il-Kummissjoni imma li jara li l-

proċedura tmexxiet sewwa kemm mil-lat legali kif ukoll mil-lat ta’ ġustizzja. 

 

 

 

 

 

 
2 L.S. Kost.05; Avviż Legali 333/2016 tal-1 ta’ Frar 2016. 



 
 

 

 

Il-Proċess ta’ ħatriet fis-servizz pubbliku 

 

9. Il-Kostituzzjoni tistipula li ħatriet fis-Servizz Pubbliku għandhom isiru mill-Prim 

Ministru wara rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku3.  Il-Prim Ministru 

jista’ jiddelega xi setgħat li għandu imma dan irid isir ukoll bir-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni. 

 

10. Hemm regolamenti ad hoc għall-ħatriet fis-Servizz Pubbliku – ir-‘Regolamenti tal-

Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku dwar Ħatriet’4.  Skont ir-Regolament 3 huma dawn ir-

regolamenti li “… japplikaw għall-mili ta’ vakanzi fis-servizz pubbliku permezz ta’ ħatriet 

magħmula”.5 

 

11. Din il-funzjoni tal-Kummissjoni ma baqgħetx fit-tmexxija tagħha biss imma ġiet 

delegata liċ-Ċivil.  Fil-każ partikolari ta’ ħatriet id-delega waqgħet fuq is-Segretarju 

Permanenti tal-Ministeru konċernat. 

 

12. Għalkemm il-Kummissjoni għandha l-inkarigu Kostituzzjonali li tmexxi hi stess il-ħatra 

ta’ impjegati fiċ-Ċivil, hi tista’ tirrakkomanda lill-Prim Ministru li joħroġ delega biex awtorità 

jew uffiċjal jeżerċita dawk il-poteri speċifiċi li jaqgħu fis-setgħa tal-Kummissjoni6 . 

 

13. Bis-saħħa tal-Avviż tal-Gvern Numru 928, il-Prim Ministru iddikjara li: 

 

“is-setgħa li jsiru ħatriet f’karigi uffiċjali taħt artikolu 110 tal-Kostituzzjoni, ħlief għal 

pożizzjonijiet ta’ headship, għandha tiġi delegata lis-Segretarji Permanenti, sakemm tali 

ħatriet isiru wara proċess kompetittiv ta’ għażla u fuq bażi ta’ ordni ta’ mertu valida”7. 

 

 
3 Kostituzzjoni; Artikolu 110. 
4 Kost.05; Avviż Legali 333 tal-2016 maħruġa fl-1 ta’ Frar 2016 kif sussegwentement emendat. 
5 Regolament 3(1), Kost.05. 
6 Din is-setgħa tad-delega daħlet bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.  Ara l-Artikolu 113 tal-Kostituzzjoni ta’ 

Malta, Skeda; Malta Independence Order, 2 ta’ Settembru 1964. 
7 Delega ta’ Ċerti Setgħat fir-Rigward tas-Servizz Pubbliku; Gazzetta tal-Gvern Nru 19,478; 25 ta’ Settembru 

2015. 



 
 

 

14. B’dan il-mod il-proċess kollu tal-għażla għal xi pożizzjoni jew promozzjoni mas-Servizz 

Pubbliku tħalla f’idejn is-Segretarji Permanenti fi ħdan il-Ministeri rispettivi.  Huma min-naħa 

tagħhom taw l-awtorizzazzjoni lill-kapijiet tad-dipartimenti li jaqgħu taħthom li joħorġu ċ-

ċirkolari jew l-avviż tas-sejħa. 

 

15. Fil-każ preżenti ċ-ċirkolari kienet maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija fit-22 ta’ 

Awwissu 2016 u iċċirkolata mal-Uffiċjali tal-Pulizija fir-rank ta’ Supretendent.  Ma kienx hemm 

il-kriterji ta’ kif kienu ser jiġu magħżula ħlief li kien ser ikun hemm Bord tal-Għażla li jagħmel 

dan.  

 

Il-fatti tal-każ 

 

16. Fl-1 ta’ Diċembru 2016 il-Kummissarju tal-Pulizija, dak iż-żmien is-Sur Lawrence 

Cutajar, u ż-żewġ membri tal-Bord ta’ Selezzjoni, s-Sinjuri Josie Brincat u Joseph Mangani, 

lestew ir-rapport tagħhom.  Huma irraportaw li l-intervisti saru fid-19 u l-20 ta’ Ottubru u t-2 

ta’ Novembru 2016 fejn għaddew erbatax -il kandidat u fallew (failed) seba’ kandidati, inkluż 

il-complainant. 

 

17. F’dan ir-rapport kien hemm l-Assessment Criteria li ġew approvati mill-Kummissjoni 

dwar is-Servizz Pubbliku fl-14 ta’ Ottubru 2016.  Dawn kienu maqsumin hekk: 

 

“Assessment Criteria 

 

I. Track Record    60% 

i. Performance    40% 

ii. Experience    20% 

 

II. Related Knowledge    50% 

i. Role     10% 

ii. Laws/Regulations   10% 

iii. Relevant Qualifications  10% 



 
 

 

iv. Knowledge of Police related issues 20% 

 

III. Leadership Qualities   40% 

i. Vision/Goal Orientation  10% 

ii. Reform/Change Orientation  10% 

iii. Decisiveness    10% 

iv. Police Force values/Ethics  10% 

 

IV. Managerial Ability   30% 

i. To set objectives    6% 

ii. To organise work/people   6% 

iii. To manage people    6% 

iv. To exercise control    6% 

v. Understanding of work environment  6% 

 

V. Personal Attributes   20% 

i. Personality    6% 

ii. Tact     4% 

iii. Motivation/Commitment  6% 

iv. Emotional Stability    4% 

 

Total    200 

Pass Mark    120” 

 

18. Fil-11 ta’ Jannar 2017 is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-

Sigurtà Nazzjonali informa lill-Kummissarju tal-Pulizija li hu kien approva r-rapport u r-riżultati 

tal-proċess tal-għażla. 

 

19. Peress li l-complainant m’għaddiex u ma kienx sodisfatt bir-riżultat tal-proċess tal-

għażla hu użufruwixxa ruħu mir-Regolament 24 tar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-

Servizz Pubbliku dwar Ħatriet.  Dan ir-Regolament jgħid: 



 
 

 

 

“(1) Applikant għal post vakanti, li jkun għadda mill-istadji kollha tal-proċess ta’ għażla 

u li jħossu aggravat bir-riżultat tal-bord ta’ għażla għar-raġuni li r-riżultat ma jirriflettix 

il-prinċipju ta’ mertu, jista’ jagħmel petizzjoni lil Kummissjoni għal rimedju” 

 

20. Fil-fatt hu bagħat il-petizzjoni tiegħu lill-Kummissjoni fit-30 ta’ Jannar 2017.  Fis-27 ta’ 

Frar 2017 il-Kummissjoni informat lill-complainant li kienet ser tagħtih l-opportunità li 

jippreżenta l-oġġezzjonijiet tiegħu dwar l-għażla quddiem il-Kummissjoni personalment. 

 

21. Fl-14 ta’ Marzu 2017 saret l-ewwel laqgħa mal-Kummissjoni.  Il-complainant kien 

akkumpanjat mill-avukat tiegħu, Dr Pawlu Lia. 

 

22. Fil-15 ta’ Marzu 2017, il-Kummissjoni bagħtitlu r-reazzjoni tal-Bord għall-oġġezzjonijiet 

li qajjem. 

 

23. Fis-27 ta’ Marzu 2017 Dr Pawlu Lia bagħat ittra lill-Kummissjoni fejn amplifika fuq xi 

punti li kienu tqajjmu waqt il-laqgħa. 

 

24. Fit-12 ta’ April 2017 saret it-tieni laqgħa mal-Kummissjoni.  Hawnhekk, Dr Lia in 

rappreżentanza tal-complainant, ippreżenta r-raġunijiet għaliex il-complainant ma setax 

jaqbel mal-ġudizzju tal-Bord tal-Għażla. 

 

25. Fl-ittra li l-Kummissjoni bagħtet lill-complainant, hi informatu li: 

 

“Wara li ddeliberat u skrutinjat il-punti mressqa minnek, kemm fil-petizzjoni u l-

kontroreplika tieghek kif ukoll matul id-diversi laqgħat, …, il-Kummissjoni ikkonkludiet li 

m’hemmx lok li r-riżultat jiġi ddisturbat. 

 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonferma l-fehma tal-Bord tal-Għażla mogħtija lilek fl-

10 ta’ Marzu 2017 u tqis li dan il-każ huwa magħluq”. 

 



 
 

 

 

L-investigazzjoni 

 

26.  L-ilment li bagħat lill-Ombudsman il-complainant jinkwadra fl-allegazzjoni li l-Bord tal-

Għażla mexa ħażin miegħu u ikkawżalu inġustizzja għar-raġuni li l-Bord: 

 

i. kien influwenzat minn konsiderazzjonijiet estraneji; 

ii. ma interpretax b’mod raġonevoli l-kriterji tal-għażla; 

iii. ikkommetta irregolaritajiet ta’ proċedura jew ħa żball fl-apprezzament tal-fatti 

b’mod li kien hemm effett fuq ir-riżultat finali; u 

iv. kien mar kontra l-prinċipji tal-Ġustizzja Naturali meta ma tax raġunijiet adegwati 

għad-deċiżjoni li jfallih fis-selezzjoni. 

 

Il-trattazzjoni tal-investigazzjoni ser timxi fuq dawn il-binarji kif impoġġija mill-complainant. 

 

I. Konsiderazzjonijiet Estranji 

 

27.  Il-complainant isostni li l-unika ħaġa li l-Bord ħareġ biha li kienet negattiva kienet is-

sick leave li ħa.  Meta kien qiegħed iwieġeb dwar il-marki li ngħataw għall-kriterju Track 

Record li kellu żewġ sub-kriterji, Performamce u Experience, l-Bord waħħal fit-tul ta’ żmien li 

l-complainant kien indispost. 

 

28. Il-Bord irrapporta hekk lill-Kummissjoni: 

 

“Supt. Azzopardi … went out on long sick leave and only resumed duty when he was 

assured that he would be given other duties.  This highly impinges on the quality of 

leadership that petitioner claims to have”. 

 

 

 

 



 
 

 

 

29. Il-complainant fl-ittra li bagħat lill-Ombudsman jikkwota l-Manwal8 fejn jagħmilha ċara 

kristall li bord m’għandux jagħti każ ta’ “extraneous factors” bħal appuntu s-sick leave utilizzat 

mill-applikant.  

 

30. L-oppost ġara hawnhekk.  Fil-fatt, din hija konfermata minn dak li ikkummenta l-ex-

Kummissarju Cutajar meta mistoqsi jikkummenta dwar dan u ċioé li l-complainant kien jieħu 

ħafna sick leave9.  F’dan il-kuntest jidher li tnaqqsulu l-punti għas-sick leave.  Dan imur kontra 

r-regolamenti taċ-Ċivil stess u l-liġi tad-diskriminazzjoni.  Wara kollox, il-complainant kellu 

raġuni għas-sick leave li semma fil-petizzjoni tiegħu u l-ex Kummissarju seta’ jivverifika jekk 

dan is-sick leave kienx veritier jew le.  Għalhekk, il-complainant ma kellux jiġi ippenalizzat u 

wisq anqas iċċensurat għax kellu joqgħod id-dar għal raġunijiet mediċi. 

 

Hawnhekk tidħol ukoll il-kwistjoni tal-Curriculum Vitea (CV).  Il-Bord fil-kummenti li ta lill-

Kummissjoni kiteb li meta ġie biex jagħti l-marki fuq is-sub-kriterju Track Record fejn il-

complainant ġab 32 minn 60 punt, ġie ikkonsultat is-CV.  M’aħniex ċerti għal liema CV qiegħed 

jirreferi l-Bord għaliex iċ-ċirkulari ma ssemmix il-bżonn ta’ CV.  Fil-fatt is-sottomissjoni tal-

applikazzjonijiet kellha tkun hekk: 

 

“Applications are to be made by means of a subject form, addressed to Assistant 

Commissioner in charge of Human Resources and Policy Implementation and delivered 

to the Human Resources Branch …”10. 

 

31. Mela hawnhekk, il-complainant għandu raġun meta jsostni li l-Bord ma setax jieħu 

konsiderazzjoni ta’ affarijiet, jew aħjar dokument, li hu stess ma kienx talab.  Il-Bord seta’ ra 

CVs ta’ uffiċjali li forsi ħadu l-inizjattiva li jissottomettuh, imma jekk għamel dan, kien fl-

obbligu li jiġbor ta’ kulħadd. 

 

 
8 Manual on the Selection and Appointment Process under Delegated Authority in the Malta Public Service; 

Version 3 as at 1st November 2016. 
9 Laqgħa ta’ nhar it-28 ta’ Lulju 2017 fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Floriana. 
10 HR/Police Circular No 2/1016, paragrafu 6. 



 
 

 

 

II. Interpretazzjoni Irraġonevoli tal-Kriterji tal-Għażla 

 

32. Dan l-Uffiċċju diġà ħareġ tlett rapporti fuq dan il-proċess ta’ selezzjoni.  Jekk hemm 

ħaġa kostanti f’dawn ir-rapporti hija li sibna li l-kriterji tal-għażla ma kinux korretti għall-

proċess li sar.  F’ċerti każi, nistgħu ngħidu bla tlaqliq ta’ xejn li anke l-kriterji tal-Bord taw 

riżultat stort. 

 

33. Fl-ilment tiegħu, l-complainant isemmi s-sub-kriterju tal-Performamce fejn ġab 20 

marka minn massimu ta’ 40 punt.  Isemmi wkoll li fl-istess ġimgħa sarlu l-Performance 

Appraisal tiegħu fejn ingħata 11 per centum tal-paga minn massimu ta’ 15 bħala performance 

bonus.  Dawn iż-żewġ figuri huma kontrastanti. 

 

34. Il-Bord ma tax spjega ċara ta’ din ħlief li qal li huma l-membri tal-Bord li huma 

f’pożizzjoni li jiġġudikaw it-track record li tinkludi l-Performance tal-applikant. 

 

35. Bħala difiża għall-marki li ta taħt din ir-rubrika, l-Bord jgħid hekk: 

 

“The Board wishes to emphasise that, for most criteria and sub-criteria, it is its 

fundamental right and duty to finally assign the marks as to its best of judgement.  The 

Board is sure that if this right and duty go missing, interviews will become just a 

bureaucratic process of distributing marks mechanically.  Thus the scope of holding 

interviews will come to an end”.11 

 

36. Hawnhekk il-Bord jagħmel presuppożizzjonijiet li huma inkwetanti.  L-ewwelnett l-

ebda bord amministrattiv m’għandu “fundamental rights”.  L-amministrazzjoni pubblika ma 

tistax tirraġuna li għandha xi drittijiet fundamentali.  Li għandha huma diskrezzjonijiet li jridu 

jitħaddmu skont id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadin u mhux il-kontra. 

 

 
11 Ittra datata 10 ta’ Marzu 2017 mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku lill-complainant. 



 
 

 

37. Iktar minn hekk għandha d-dover fundamentali li ma twettaqx inġustizzji maċ-ċittadin 

kif ġara f’dan il-każ. Barra minn hekk l-iskop ta’ interview jintilef meta ma jsirx bis-serjetà.  

 

III. Irregolaritajiet ta’ proċedura jew żball fl-apprezzament tal-fatti b’mod li kien hemm 

effett fuq ir-riżultat finali 

 

38.  Il-complainant ikkontesta kważi kull parti tal-Assessment Criteria.  Huwa insista li l-

marki ma kinux jirriflettu s-servizz, l-anzjanità u l-esperjenza li kellu u għad għandu fil-Korp 

tal-Pulizija.  Il-kummenti li ser nagħti jsegwu l-kriterji li ntużaw fil-proċess: 

 

• Performance – ingħata 32 minn 60 punt 

 

39. Hawnhekk il-complainant sostna li din ma tirriflettix il-verità.  Isemmi l-performance 

bonus li jingħata ta’ kull sena lill-uffiċjali fil-grad tiegħu kif intqal iktar ’l fuq. 

 

Fis-sub-kriterju ta’ Experience hu ngħata 12-il punt minn 20. 

 

40. Il-complainant allega li dan il-kriterju ngħata weighting ta’ 10% tal-marki totali u mhux 

20% kif hemm fil-Manwal12.  Dan naturalment effettwa l-marka ta’ dawk li kellhom esperjenza 

estensiva bħala Supretendent għaliex kien hemm numru minn dawk li ħadu l-promozzjoni li 

kienu ilhom biss sena li laħqu Supretendenti. 

 

41. Hu ġab diversi eżempji mill-karriera tiegħu.  Però xejn ma jipparaguna mal-episodju li 

ġara fl-4 ta’ Novembru 2014 meta splodiet bomba mad-dar tal-complainant.  Jidher li l-bomba 

tqiegħdet bi tpattija għall-investigazzjonijiet li l-complainant kien għamel meta kien jaħdem 

fid-Dipartiment għall-Investigazzjonijiet Kriminali.  Ma jidhirx li kien hemm xi apprezzament 

ta’ dan.  

 

• Role (sub-kriterju li jaqa’ taħt Related Knowledge) – ingħata 4 punti minn 10. 

 
12 Manual on the Selection and Appointment Process under Delegated Authority in the Malta Public Service, 

paġna 19.  



 
 

 

 

42. Il-complainant qal li hu qatt ma kellu problemi fil-Korp u dejjem ħadem b’mod 

kuxjenzjuż.  Kien ukoll mogħti responsabbiltajiet onerużi għas-sigurtà ta’ diplomatiċi u 

membri ta’ gvernijiet.  Qal ukoll li din il-marka tindika li qisu ma jafx x’inhu xogħlu u r-

responsabilitajiet li jġorr. 

 

• Laws/Regulations (sub-kriterju li jaqa’ taħt Related Knowledge) – ingħata 6 punti minn 

10. 

 

43. Il-complainant kien sorpriż bil-marka baxxa li ngħata hawnhekk.  Hu jsostni li kien ferm 

aġġornat fil-liġijiet u r-regolamenti.  Huwa wkoll avukat.  

 

• Relevant Qualifications (sub-kriterju li jaqa’ taħt Related Knowledge) – ingħata 6 punti 

minn 10. 

 

44. L-esperjenza tiegħu fil-Korp għal snin twal tagħmel tajjeb għall-kwalifiċi li huma 

direttament relevanti għall-kariga li jokkupa.  Barra minn hekk huwa avukat li juri li l-

complainant ħa l-inizjattiva li jistudja materja li għandha x’taqsam max-xogħol li jwettaq.  

Applikanti oħra li m’għandhom lawrja fil-liġi ġabu iżjed marki minnu. 

 

45. Ikolli naqbel mal-complainant meta jgħid li dan il-kriterju huwa l-iktar wieħed oġġettiv 

li jista’ jkun hemm.  Kif hu ġab sitt punti meta oħrajn m’għandhomx kwalifiċi bħalu huwa 

inspjegabbli. 

 

• Knowledge of Police related issues (sub-kriterju li jaqa’ taħt Related Knowledge) – 

ingħata 12-il punt minn 20. 

 

46. Il-complainant ma qabilx ma din il-marka għaliex ma tirriflettix ir-realtà.  Fl-opinjoni 

tiegħu l-għarfien tax-xogħol tal-Pulizija huwa parti integrali ta’ xogħlu u, fil-fatt, ir-riżultati li 

kiseb fil-karriera tiegħu kienu fil-parti l-kbira konsegwenza tan-‘knowledge’ li akkwista matul 



 
 

 

is-snin.  Kien fdat li jagħti tagħlim f’Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati eżattament għaliex 

għandu bażi ta’ tagħlim u esperjenza soda. 

 

Il-Bord wieġeb għal dawn l-erba’ kriterji f’daqqa li jaqgħu taħt il-kriterju ta’ Related 

Knowledge: 

 

“Other candidates obtained this mark or even less”13; 

 

L-Ombudsman iħoss f’dan il-kuntest li l-ispjegazzjoni li ta l-Bord ma hi spjegazzjoni xejn.  Hija 

ma tindirizzax il-kwalitajiet li l-Bord xtaq u ma sabx fil-complainant. 

 

• Decisiveness (sub-kriterju li jaqa’ taħt Leadership Qualities) – ingħata 4 punti minn 10. 

 

47. Il-complainant ma qabilx ma din il-marka.  Hu jsostni li ġie afdat b’numru ta’ 

responsabilitajiet delikati u onerużi.  Isemmi, per eżempju l-fatt li hu kien Venue Commander 

tal-Palazz tal-Granmastri, l-Belt meta Malta kellha l-Presidenza kif ukoll kien inkarigat mill-

Lukanda Corinthia waqt iċ-CHOGM f’Malta.  Evidenza ta’ dan kienet ittra li l-Kap tar-Royalty 

and Specialist Protection ta’ Scotland Yard ta lill-complainant.  Jekk xejn episodji bħal dawn 

juru li l-complainant kellu idea ferm tajba ta’ kif għandha titmexxa l-Pulizija taħt il-kmand 

tiegħu.  Li tindika din il-marka hija li qisu ma hux kapaċi jieħu deċiżjoni.  L-unika kumment li ta 

l-Bord hawnhekk kien li l-complainant kien qiegħed ikun soġġettiv f’dak li kien qiegħed jgħid.  

Testimonjanza ta’ Scotland Yard m’hijiex soġġettiva imma tirrifletti l-verità speċjalment għall-

fatt li l-complainant kien responsabbli għas-sigurtà f’din il-hotel matul iċ-CHOGM u fil-ġurnata 

li r-Reġina organizzat pranzu għall-membri distinti. 

 

• Police Force Values/Ethics (sub-kriterju li jaqa’ taħt Leadership Qualities) – ingħata 6 

punti minn 10. 

 

 
13 Ittra tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku datata 10 ta’ Marzu 2017 lill-complainant. 



 
 

 

48. Il-complainant ma qabilx ma’ din il-marka għaliex hu qatt ma kellu xi offiża gravi 

kontrih u lanqas qatt ma ġie akkużat li għamel xi reat.  Qal li r-riżultat ta’ xogħlu huwa magħruf 

mill-awtoritajiet kompetenti. 

 

Fuq dawn iż-żewġ kriterji li huma parti mill-kriterju Leadership Qualities, il-Bord ma tax 

spjegazzjoni tajba għal marki. 

 

49. L-Ombudsman huwa tal-opinjoni li l-Bord ma indirizzax il-punti li qajjem il-

complainant.  Lanqas ipprova fil-fatt.  Hawnhekk il-complainant ressaq punti importanti – 

waħda li hu kellu riżultati ferm pożittivi għal xogħlu u li hu qatt ma għadda minn passi 

dixxiplinari serji aħseb u ara proċeduri kriminali fil-Qrati tagħna. 

 

• To set objectives – (sub-kriterju li jaqa’ taħt Managerial Ability) – ingħata 4 punti minn 

6. 

 

50. Il-complainant jgħid li hu kien kapaċi jiddetermina fejn irid jasal fil-karriera tiegħu u 

kellu suċċess f’dak ix-xogħol li s-superjuri tiegħu fdawlu.  Jgħid ukoll li kien kapaċi jimmotiva 

lis-subordinati tiegħu u, b’hekk, ix-xogħol seta’ jimxi b’mod mexxej u bla skossi.  Għal dan il-

Bord sempliċiment qal li għandu l-“fundamental right and duty to … assign marks”, rimarki li 

l-Ombudsman iħoss li jiżgarraw kif innotat iktar ’l fuq. 

 

• To manage people u To exercise control – (sub-kriterji li jaqgħu taħt Managerial 

Ability) – ingħata 4 punti minn 6 f’kull sub-kriterju. 

 

51. Hawnhekk il-complainant jgħid li hu leader li jisma’ u joqgħod attent għal dak li 

jgħidulu s-subordinati tiegħu anke jekk huwa direttament responsabbli li jieħu d-deċiżjoni fl-

aħħar mill-aħħar.  Jgħid ukoll li dejjem kien ġust mas-subordinati tiegħu u qatt ma ħalla s-

sitwazzjoni taħrab mill-kontroll tiegħu.  Isostni li kien kapaċi jeleva l-moral u joħroġ l-aħjar 

minn dawk il-pulizija li ħadmu miegħu. 

 



 
 

 

• Understanding of work environment – (sub-kriterju li jaqa’ taħt Managerial Ability) – 

ingħata 4 punti minn 6. 

 

52. Minkejja d-diffikultajiet li jeżistu fil-Korp tal-Pulizija, ġieli anke fl-isfera materjali, hu 

jsostni li għamel ħiltu biex jikkoopera mas-superjuri tiegħu u jġib ’l quddiem lis-subordinati 

tiegħu.  Jgħid li kien hemm okkażżjonijiet fejn ħass li l-proċeduri interni huma laborjużi żżejjed 

imma ma qagħadx lura milli jagħti sehemu kif hu dovut li jagħmel.  Għal dan jidher li l-Bord 

ma weriex apprezzament sodisfaċenti. 

 

• Motivation/Commitment – (sub-kriterju ta’ Personal Attributes - ingħata 2 punti minn  

6. 

 

Il-complainant assolutament ma jaqbilx ma marka li fallietu f’din is-sub-kategorija.  Fill-fatt 

għall-Ombudsman din il-marka hija sorprendenti għaliex meta tqis li dan l-uffiċjal sofra bomba 

mad-dar tiegħu li setgħet qatlet lill-familja tiegħu, qisek minflok tinkoraġġixxi lill-Pulizija 

jagħmlu xogħolhom, tiddemotivahom.  Dan l-Uffiċċju ma jistax jidħol f’xi diskussjoni ta’ 

investigazzjoni kriminali għaliex mhux xogħlu li jagħmel hekk imma s-sens komun jurik li l-

complainant sofra dan l-aggravju minħabba x-xogħol tiegħu mal-pulizija għaliex kien motivat 

li jaqdi dmiru bil-mod xieraq kif suppost. 

 

• Emotional stability – (sub-kriterju ta’ Personal Attributes) – ingħata 2 punti minn 4. 

 

53.  Fl-opinjoni tal-Ombudsman l-emotional stability tal-applikanti ma kellhiex tinżel bħala 

kriterju.  Ma tissemmiex fil-Manwal u l-Bord ma kellu l-ebda dritt li jarroga għalih innifsu 

suġġett li jaqa’ fil-kamp psikoloġiku.  Hawnhekk il-Bord huwa kjarament ultra vires fir-remit 

tiegħu. 

 

54. Il-complainant ikkummenta sew meta qal li huwa jħossu “mentalment b’saħħtu” 

minkejja l-intoppi u x-xogħol iebes li għandu.  Anke meta kważi qatlu lilu u lill-familja tiegħu 

ma telaqx mill-Pulizija u baqa’ jaħdem u jistudja.  

 



 
 

 

 

55. Għal dan il-Bord wieġeb hekk: 

 

“A Selection Board should not deviate from the established criteria and sub-criteria by 

taking into consideration extraneous factors ...” 

 

Dan il-paragrafu frankament mhux sodisfaċenti bħala risposta għall-oġġezzjoni tal-

complainant.  Fil-fatt il-kwistjoni ta’ “extraneous factors” inqalbet ta’ taħt fuq għax kien il-

Bord li ma messux daħal fi kriterji bħal dawn. 

 

IV. Ksur tal-prinċipji tal-Ġustizzja Naturali meta ma ngħatax raġunijiet adegwati għad-

deċiżjoni li tfallih fis-selezzjoni. 

 

56. Il-complainant ilmenta li l-Bord ma indirizzax l-argumenti li hu ġab biex jikkontesta l-

marki li ngħata.  Mhux l-għan hawnhekk li nerġgħu nirrepetu l-ftit li kiteb il-Bord.  Il-Bord kien 

legalment obbligat jagħti raġuni għala ma għaddiex il-complainant.  Mhux lilu biss imma lil 

kull min oġġezzjona għar-riżultat. 

 

57. Il-European Charter for Fundamental Rights fl-Artikolu 41(2)(c) jgħid li l-

amministrazzjoni għandha l-obbligu li tagħti raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha.  Dan iċ-

Charter jirreferi għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.  Madanakollu dan jagħmel parti mill-

ġuridsprudenza Maltija u d-Dritt Amministrattiv tagħna li jieħu minn dak Ingliż.  Huwa wkoll 

parti integrali mill-kunċett tar-Rule of Law.  Għalhekk l-Ombudsman jidhirlu li l-Bord naqas 

milli jagħti raġunijiet sodifaċenti għall-punti importanti li ressaq il-complainant.  Raġunijiet 

ingħataw imma ma laħqux il-livell meħtieġ li jindirizzaw preċiżament l-ilment u jirribattuh fis-

sustanza u fil-mertu skont il-ħtieġa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Konsiderazzjonijiet 

 

58. L-Ombudsman f’każijiet bħal dawn ma jgħidx min kellu jintgħażel u jekk il-complainant 

kellux jieħu l-promozzjoni minflok xi ħadd ieħor.  Il-kompitu prinċipali tal-Ombudsman huwa 

li jinforma ruħu dwar jekk il-Bord mexiex tajjeb jew le mal-complainant. 

 

59. Ir-rank ta’ Assistent Kummissarju huwa wieħed importanti.  Għalhekk kien presuppost 

li s-selezzjoni tagħhom kellha tkun waħda rigoruża u serja speċjalment għall-fatt li l-karigi f’din 

il-pożizzjoni minn tnejn fil-passat, saru iktar.  Biss biss fil-proċess tal-2016 għaddew erbatax-il 

uffiċjal li minnhom, sakemm huwa korrett dan l-Uffiċċju, laħqu tnax. 

 

60. Irridu nħarsu l-ewwelnett lejn l-eliġibilità tal-uffiċjali li applikaw.  L-uniku eligibility 

criteria li kien fiċ-Ċirkulari 2/2016 li fetħet l-applikazzjonijiet kien il-paragrafu 4: 

 

“By the closing time and date of this call for applications, applicants must be Public 

Officers in the rank of Superintendent of Police”. 

 

Biex wieħed japplika għall-grad kien biżżejjed li l-uffiċjal ikun Supretendent.  Fir-rapport li l-

Bord tal-Għażla iffirma u bagħat lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru ikkonċernat, jingħad 

f’paragrafu 2 li: 

 

“All applicants were considered as eligible and were notified by email of their interview 

date and venue”14. 

 

61. Din il-forma ta’ eliġibilità ‘sempliċi’ kienet korretta?  Ma jidhirx li hemm dubju dwar 

jekk dan il-kriterju kienx approvat mis-Segretarju Permanenti.  Li kieku ma kienx, ma kinitx 

toħroġ iċ-ċirkolari.  Huwa preokkupanti l-fatt li wieħed mill-applikanti kellu sensiela ta’ 

 
14 ‘Report on the Selection Process for the Posts of Assistant Commissioner of Police in the Malta Police Force 

within the Ministry of Home Affairs and National Security’, 1 December 2016; Ref: PS/139/80/1V. 



 
 

 

proċeduri dixxiplinarji kontrih kif ukoll kawża li l-Pulizija stess għamlu kontrih u instab ħati15.  

L-eliġibilità tista’ tiġi determinata mill-Kummissjoni permezz tar-Regolament 20(1)(e) tar-

‘Regolamenti dwar is-Servizz Pubbliku dwar Ħatriet’ li jgħid: 

   

“20(1)… il-Kummissjoni tista’ tiskwalifika, jew tordna lil bord ta’ għażla sabiex 

jiskwalifika, applikant jekk – 

... 

(e) l-applikant għandu kondotta kriminali li, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, tagħmlu mhux 

adattat għall-post vakanti”. 

 

Huwa evidenti li dan l-uffiċjal ma ġiex skwalifikat mill-għażla.  Anzi, l-istess Kummissjoni ma 

kinitx skwalifikatu mill-għażla ta’ selezzjoni għall-grad ta’ Supretendent.  Ġie promoss għal 

Supretendent fid-9 ta’ Settembru 2015 u għal Assistent Kummissarju in segwitu tas-selezzjoni 

li ġiet investigata minn dan l-Uffiċċju, jiġifieri ftit biss wara sena li laħaq Supretendent.  

X’esperjenza seta’ ġabar dan l-uffiċjal u oħrajn bħalu meta huma laħqu Supretendenti fid-9 

ta’ Settembru 2015 u Assistenti Kummissarji fid-9 ta’ Settembru 2016? 

 

62. Il-punt li qed isir hawnhekk huwa li l-proċess tal-għażla ma kienx biss dak fejn il-

kandidati kollha ġew intervistati, imma beda minn qabel.  Li kieku l-proċess sar sew, jiġifieri li 

kieku l-għażla ġiet mirquma u tħallew barra nies li ma kinux idoneji għal din il-pożizzjoni, forsi 

l-complainant kien ikollu opportunità li jiġi magħżul għall-kariga.  Dan il-każ qiegħed jissemma 

għaliex iċ-ċirkostanzi tiegħu huma pubbliċi – sentenzi tal-Qrati tagħna. 

 

63. Niftakru, għax irridu nagħmlu hekk, li Assistent Kummissarju tal-Pulizija qiegħed 

hemmhekk mhux biss biex iħares liċ-ċittadin billi jiddefendih u jinvestiga reati li jsiru kontrih.  

Irid ukoll jispiralu fiduċja.  F’każijiet bħal dawn trid tkun il-Kummissjoni, l-Bord jew l-uffiċjali 

inkarigati li jeżaminaw l-applikazzjonijiet li għandhom id-dover li jeliminaw applikanti li bil-

fatti wrew li għandhom kondotta kriminali. 

 

 
15 Il-Pulizija vs Mario Tonna; Maġistrat Joseph Apap Bologna, 9 ta’ Novembru 2008 konfermata fil-Qorti 

Kriminali tal-Appell fil-11 ta’ Diċembru 2012. 



 
 

 

64. Dwar l-intervista nnifisha jidher li kien hemm xi mistoqsijiet ippreparati mill-Bord.  

Mid-dokumenti li għandna, l-unika kitba tal-ex-Kummissarju Lawrence Cutajar fir-rigward tal-

complainant huwa: 

   

“15. Geoffrey Azzopardi 

 

In what way should members of the Police Corps be a role model? 

(Answer needed to cover: Superiors towards lower ranks? 

Lower ranks to Superiors? 

To each other at any level? 

Towards the public?) 

Should this role be active all the time (even during free and leisure time) 

 

The candidate’s answers focused on the need of image campaigns through proper PR; 

the importance of communicating correctly with the public also by means of prepared 

foot patrols; convince new recruits to respect instructors, to learn useful related skills, 

to practice values and avoid useless confrontation with the public””16 

 

Fir-rigward tal-Membru tal-Bord, is-Sur Josie Brincat, għandna iktar dettall. Għandna, fost 

oħrajn, dawn il-kummenti: 

 

“Very good commication, leadership + managerial skills. 

Calm but assertive … he operates ‘hands on’. 

Believes in discipline + teamwork. 

Very practical person. Also very reasonable …” 

 

65. Il-complainant ma ngħatax marki tajbin tant li ma ġiex magħżul.  Dan l-Uffiċċju ma sabx 

raġunijiet konkreti u oġġettivi għall-marki li ngħata l-complainant.  Meta l-complainant bagħat 

il-petizzjoni lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku din talbet lill-Bord biex jikkummenta 

dwar il-punti li tqajjmu.  Diskussjoni ta’ dan saret iktar ’l fuq. 

 
16 L-Email tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku lill-complainant datata 15 ta’ Marzu 2017. 



 
 

 

 

Mela allura hawnhekk għandna direzzjoni li bord ta’ għażla m‘għandux jikkonsidra passi 

dixxiplinarji li setgħu saru qabel il-proċeduri tal-għażla.  Din fl-opinjoni tiegħi għandha tiġi 

ikkwalifikata.  Hemm differenza bejn xi ħadd li, per eżempju, tnaqqsitlu l-paga għax għamel 

ġimgħa jidħol tard għax-xogħol u xi ħadd ieħor li abbuża mill-poter tiegħu jew waqqa’ l-Korp 

tal-Pulizija għaż-żufjett.  Wara kollox dak li qiegħed jiġi ikkwotat huwa “disciplinary record”.  

Apparti li hemm differenza bejn għemil li jista’ jkun serju ħafna u ieħor li ma jkunx f’dak li 

għandu x’jaqsam mad-dixxiplina, li huwa preokkupanti huma każijiet li huma iddikjarati bħala 

kriminali mill-Qrati stess.  Fl-istess waqt ingħatat konsiderazzjoni tas-sick leave li kien 

verament fattur estranju għall-proċess tal-għażla. 

 

Mill-fatti kif ġraw jidher li ma ngħatatx attenzjoni biżżejjed għall-kondotta u karattru tal-

applikanti kollha.  Tista’ persuna li tkun ikkommettiet atti kriminali titqies li għandha l-

kwalitajiet tajbin biżżejjed li jikkombaċċjaw mal-pożizzjoni għolja ta’ Assistent Kummissarju 

fil-Korp tal-Pulizija.  Il-poplu jistenna li l-pulizija tkun integra u onesta u mhux ikun hemm 

elementi dubjużi fi ħdanha.  

 

Konsiderazzjoni tal-proċess quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 

 

66. Uffiċjal pubbliku li ma jaqbilx mar-riżultat ta’ proċess ta’ għażla għal xi kariga jew 

promozzjoni jista’ jitfa petizzjoni quddiem il-Kummissjoni u din tikkonsidrah.  Il-complainant 

għamel hekk fit-30 ta’ Jannar 2017.  Il-Kummissjoni talbet ir-reazzjoni tal-Bord tal-Għażla u 

kitbet lill-complainant b’dan fl-10 ta’ Marzu 2017.  Ta’ dan hemm referenza iktar ’l fuq f’dan 

ir-Rapport. 

 

67. Il-complainant talab laqgħa mal-membri tal-Kummissjoni.  Din aċċettat u fil-fatt saru 

żewġ laqgħat miegħu fl-14 ta’ Marzu 2017 u fit-12 ta’ April 2017.  Id-deċiżjoni aħħarija tal-

Kummissjoni ġiet ikkomunikata lilu fil-5 ta’ Mejju 2017 fejn iddeċidiet li ma kienx hemm 

ġustifikazzjoni li r-riżultat jinbidel u għalqet il-każ. 

 

 



 
 

 

 

68. Jirriżulta li l-Kummissjoni irċeviet ħames petizzjonijiet oħra minn kandidati li ma kinux 

kuntenti bir-riżultat tal-għażla għall-pożizzjoni ta’ Assistent Kummissarju.  Għal dan il-għan il-

Kummissjoni organizzat laqgħa mal-Bord li għaliha attendew żewġ membri, l-ex-Kummissarju 

Lawrence Cutajar u l-ex-Assistent Kummissarju Josie Brincat. 

 

69. Dan l-Uffiċċju jirrispetta l-funzjonament tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u, 

għalhekk, m’huwiex l-għan tiegħu li jiżvela l-kontenut tal-laqgħa li ġiet trażmessa bil-kitba 

minn uffiċjal tal-Kummissjoni anke jekk ma kienx hemm recording tagħha.  Dak li ser jiġi 

riprodott hawnhekk huwa dak li jista’, fil-konfini tal-konfidenzjalità, jiġi magħdud tenut kont 

ukoll tal-interess pubbliku li l-complainant għandu fl-ilment, kif ukoll li l-poplu għandu għall-

informazzjoni minħabba li hawn qed nikkunsidraw il-Pulizija.  Biex il-poplu jafda lill-Pulizija, 

kemm il-kuntistabbli u kemm dawk li jmexxuha, hemm bżonn li l-Ombudsman ikun fidil għal 

mandat li għandu li jkun it-tarka taċ-ċittadin. 

 

70. Il-Kummissjoni għarblet lill-ex-Kummissarju sew fuq għadd ta’ punti.  Madanakollu 

jidher ċar li l-Kummissjoni ma kinitx impressjonata mill-“performance” tal-ex-Kummissarju 

Cutajar.  Il-membri tal-Kummissjoni wrew biċ-ċar li ma kinux kuntenti bl-andament tal-

proċess ta’ selezzjoni u lanqas bl-ispjegazzjonijiet li ngħataw mill-ex-Kummissarju.  Il-

Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar iddeċidiet li ma tirrevokax ir-riżultat tal-proċess ta’ selezzjoni. 

 

Konsiderazzjonijiet addizzjonali 

 

71. Huwa ċar għall-Ombudsman li dan il-proċess kien difettuż, jiġifieri nieqes minn dak l-

element oġġettiv li tant huwa neċessarju għall-għażla ta’ nies kemm biex jiġu impjegati u 

kemm biex jiġu promossi jew mogħtija karigi ġodda b’aktar responsabbiltà. 

 

72. F’dan il-każ ma kienx hemm spjegazzjoni dettaljata u ġustifikata ta’ kif dan l-uffiċjal 

weħel fl-intervista u baqa’ l-art.  Dan l-Uffiċċju ipprova jiġbor id-dettalji mill-Kummissarju tal-

Pulizija stess, kif wara kollox għamlet il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u ż-żewġ 

istituzzjonijiet xorta baqgħu fid-dlam.  Per eżempju, meta ġie mistoqsi għaliex għaddew dawk 



 
 

 

l-uffiċjali li sussegwentement saru Assistenti Kummissarji, l-Kummissarju Cutajar qisu ra din 

bħala għażla personali.  Hu wieġeb li “għax nafdahom” u meta ġie mistoqsi għaliex jafdahom, 

hu qal li “għax nafdahom”.  Però, l-ex-Kummissarju lanqas irnexxilu jikkonvinċi lil dan l-Uffiċċju 

f’hiex tidħol il-fiduċja tiegħu f’dawk li ntgħażlu u n-nuqqas ta’ fiduċja tiegħu f’dawk li ma 

ntgħażlux għax ma ta l-ebda motivazzjoni għal dan.  Meta ġie mistoqsi kellux xi 

rakkomandazzjonijiet jew pressjoni minn uffiċjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru hu ċaħad u 

wieġeb li ħadd ma jindaħallu. 

 

73. Fil-każ partikolari tal-complainant, ma kienx hemm risposta diretta ta’ “għax nafdah” 

u lanqas kien hemm xi ħaġa li l-Kummissarju ikkritika partikularment fih, anke jekk hu semma 

s-sick leave.  Din ma kienx hemm bżonn tissemma u lanqas kellha tiġi ikkunsidrata fil-proċess 

ta’ selezzjoni.  

 

74.  Il-kriterji li ntużaw għall-intervista li wasslet għall-promozzjonijiet kienet ġiet 

approvata mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru u għaddiet ukoll mill-Kummissjoni dwar is-

Servizz Pubbliku.  Irid jiġi indikat, madanakollu, li hemm differenza bejn dak li l-‘Manual on 

the Selection and Appointment Process under Delegated Legislation in the Malta Public 

Service’ juri fil-paragrafu 3.2 dwar is-‘Selection Criteria and Weightings’ u dak li l-Bord ta’ 

Selezzjoni għamel: 

 

“Criterion       Minimum Weighting 

 

Related Knowledge       20% 

Relevant Experience      20% 

Skills and abilities required for the post/position   20% 

Qualifications       20% 

Remainder of marks to be distributed among the above  20% 

criteria or any other criteria  

 

         100%” 

 



 
 

 

 

Il-kriterji li dan il-Bord għażel huma kollha differenti għajr għal Related Knowledge.  Il-Bord 

deher li kien innovattiv għax ħareġ bi kriterji li huma differenti mill-Manual.  Dawn kienu: 

 

• Track Record; 

• Leadership Qualities; 

• Managerial Ability; u 

• Personal Attributes. 

 

Dwar is-sub-criteria, l-Manual jagħti kemmxejn diskrezzjoni għall-Bord: 

 

“3.3 Sub-criteria 

 

General provisions 

 

Prior to the commencement of the actual assessment of candidates, the Selection Board 

is required to draw up sub-criteria for every selection criterion approved by the 

authorities”. 

 

Dawn l-assessment criteria ġew a konjizzjoni tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru u jidher, 

għax m’hemm xejn kontra, li ġew approvati. 

 

75.  Minn sempliċi qari tal-Manual li jorbot is-selezzjoni ta’ uffiċjali fis-Servizz Pubbliku, 

huwa ċar li almenu tlett kriterji huma oġġettivi, jiġifieri Related Knowledge, Relevant 

Experience u Qualifications.  Il-Manual jagħti gwida ċara ta’ dawn il-kriterji, jiġifieri x’wieħed 

għandu jistenna meta jsib ruħu quddiem il-Bord. 

 

76.  F’dan il-każ, fl-opinjoni tiegħi lanqas is-semblanza ta’ oġġettività ma hemm.  

Saħansitra l-kriterju ta’ Qualifications ġie mneħħi.  Dan kien nuqqas serju.  Jidher li kien hemm 

diskors fuq il-football imma qajla ssemmew il-kwalifiki għax ma ġietx ikkunsidrata din. 

 



 
 

 

77.  Dan il-punt iġiegħel lill-Ombudsman jaħseb li kien hemm ħsieb wara d-distakk kważi 

komplet tal-kriterji tal-Manual.  Il-loġika tiddetta r-raġuni.  Seta’ kien hemm xi skop għaliex il-

kriterji uffiċjali ġew miknusa taħt it-tapit?  Hawnhekk forsi xi ħadd jgħid li l-Ombudsman 

qiegħed jispekula u xogħlu mhux li jagħmel dan.  Imma l-Ombudsman irid ta’ bilfors jipprova 

jsib ir-raġuni għaliex ġara li ġara għax kull devjazzjoni minn dak li hu stabbilit b’manwali u 

proċedura uffiċjali trid tiġi ġustifikata. 

 

78.  Kif ingħad iktar ’l fuq dan l-Uffiċċju ipprova jsib raġuni għat-taqlib fil-kriterji u għal 

marki li ngħataw lill-kandidati bħall-complainant li m’għaddewx.  Anke l-fatt li m’għaddiex hija 

inspjegabbli.  Meta għandek persuna bħall-complainant b’tant esperjenza li m’għaddiex u 

mbagħad għandek persuna oħra li frankament ma tantx għamlet ġieħ lill-Korp u tgħaddi, kif 

tista’ ssib mod kif tirrikonċilja dan. 

 

79.  Tentattivi saru mal-ex-Kummissarju nnifsu u ma’ uffiċjali oħrajn biex nifhmu u 

ninformaw ruħna fuq dan l-ilment.  L-opinjoni li ħadna, u hawnhekk m’aħniex qegħdin 

nitkellmu fuq karattru imma fuq xogħol u attitudni professjonali, kienet waħda pożittiva.  

Imma, kien hemm caveat għar-rigward tal-ex-Kummissarju Cutajar għaliex hu sostna li ma 

kellux fiduċja fil-complainant, jew aħjar kellu fiduċja fil-persuni li għaddew mill-intervista u 

ġew promossi għal Assistent Kummissarju. 

 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 

80.  Minn dak kollu li ġie ippreżentat quddiemi u mill-informazzjoni li ġbarna, il-

konklużjoni tal-Ombudsman hija li l-proċess ta’ selezzjoni kien ivvizzjat b’difetti li 

ikkontribwixxew għall-inġustizzja gravi lill-complainant.  

 

81.  Il-complainant b’dan ma kellux xi dritt sagrosant li jiġi promoss imma żgur kellu d-dritt 

li jiġi trattat b’mod dinjituż permezz ta’ proċess trasparenti u regolat.  Meta tħares lejn il-

Manual17 tippretendi li ser tiġi ipproċessat hekk kif hemm fil-Manual.  Imma anke l-kriterji 

 
17 Ma ninsewx l-insistenza kontinwa tal-Amministrazzjoni fuq il-Manuals u dokumenti oħrajn li jirregolaw l-

impjieg tal-ħaddiema tal-Gvern u uffiċjali pubbliċi. 



 
 

 

ġew żlugati b’mod li ma ntgħarfux iżjed.  Li kieku kien hemm raġuni għal dan forsi wieħed 

jifhem aħjar imma l-opinjoni tiegħi hija li dan sar apposta.  Mill-affarijiet kif saru jidher li kien 

hemm attentat ċar għal nuqqas ta’ accountability għax ma kienx hemm rendikont akkurat ta’ 

kif ingħataw il-marki. 

 

82.  M’għandiex il-kunfidenza li l-għażla saret kif suppost.  Il-liġi stess, jiġifieri l-

Kostituzzjoni nnifisha u r-regolamenti li joħorġu minnha dwar il-proċessi tal-għażla u l-Manual 

għandhom safeguards biżżejjed biex proċess bħal dan jitmexxa sew.  Imma ma ġarax hekk. 

 

83.  Naturalment f’dan il-kuntest hemm il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.  L-

Ombudsman ċertament ma jridx joħloq konflitt ma’ din l-istituzzjoni kostituzzjonali.  Il-

Kummissjoni għarblet dan il-proċess.  Kellha tagħmel hekk ukoll minħabba li l-complainant 

issottometta petizzjoni u kien hemm laqgħat miegħu.  Il-Kummissjoni marret oltre dan.  

Bagħtet għall-Kummissarju tal-Pulizija, s-Sur Lawrence Cutajar, u poġġietlu mistoqsijiet iebsin.  

Hi ddeliberat u minn minuti huwa manifest li kien hemm diskussjoni ampja tal-proċess sħiħ.  

Fl-aħħar ittieħed vot, kif hemm kjarament ipprovdut fir-Regolamenti, u l-għażla tal-ex 

Kummissarju tal-Pulizija u l-membri l-oħra tal-Bord ġiet ikkonfermata. 

 

84.  L-Ombudsman huwa intitolat li jagħti opinjoni.  Għalhekk l-Uffiċċju tiegħu ġie ikkreat 

u protett mill-Kostituzzjoni u għandu d-dritt u saħansitra l-obbligu li jinvestiga allegazzjonijiet 

ta’ din ix-xorta li investiga hawnhekk.  Dan il-proċess kien ivvizzjat u l-ex Kummissarju tal-

Pulizija ippreseda fuq parodija ta’ proċess formali. 

 

85.  Din l-opinjoni tal-Ombudsman naturalment m’hijiex ser tinżel sew ma’ min kellu l-

interess li jħalli dan il-proċess jgħaddi.  M’hijiex l-intenzjoni tiegħi li nirrakkomanda li l-proċess 

għandu jseħħ mill-ġdid.  M’hijiex l-intenzjoni tiegħi li nitfa’ xi ħtija fuq dawk li ġew promossi.  

Anke dawk li ma kinux idoneji għal din il-pożizzjoni elevata fil-Pulizija m’għażlux lilhom 

infushom u, importanti ħafna, kien hemm, u għadhom iservu uffiċjali li kien ħaqqhom jiġu 

promossi għax kellhom servizz twil u dekoruż fil-Pulizija.  Dawn żgur ma jaħtu xejn. 

 



 
 

 

86.  Din l-inġustizzja gravi l-Ombudsman irid jipprova jirrimedjaha.  Madanakollu, l-

Ombudsman ma jistax iġib l-istatus quo ante mhux għal wiċċ dawk li ma ħaqqhomx li jiġu 

promossi imma minħabba li kien hemm xi wħud li kien ħaqqhom isiru Assistenti Kummissarji 

għaliex ħadmu bil-għaqal.  Hemm ukoll id-diffikultà li proċess li għadda mill-għarbiel tal-

Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jista’ jolqot il-funzjonament Kostituzzjonali tal-

Kummissjoni. 

 

87.  L-Ombudsman fil-fatt ma jridx jeskludi jew jinjora l-funzjoni u l-poteri tal-Kummissjoni 

għaliex jekk jagħmel dan ikun qed imur kontra l-ispirtu jekk mhux il-kelma tal-Kostituzzjoni.  

Min-naħa l-oħra l-Ombudsman ma jistax jaċċetta eżerċizzju ta’ diskrezzjoni mill-Bord tal-

Għażla li aġixxa b’mod arbitrarju. 

 

88.  Irid jiġi mifhum li l-Ombudsman ma ħax pożizzjoni kuntrarja għal dik tal-Kummissjoni 

għal skopijiet pwerili.  Il-proċedura quddiem il-Kummissjoni u dik quddiem l-Ombudsman 

huma għal kollox separati u distinti minn xulxin.  Il-vantaġġ, jekk tista’ ssejjaħlu hekk, ta’ dan 

l-Uffiċċju hu li investigazzjoni tieħu l-kors tagħha u m’hemmx il-pressjoni li deċiżjoni tittieħed 

malajr kemm jista’ jkun.  Naturalment, ma jkunx hemm għażliet għall-pożizzjonijiet u mili ta’ 

vacancies quddiem l-Ombudsman bħalma jkun hemm quddiem il-Kummissjoni. 

 

89.  Jiena nsib li l-complainant sofra inġustizzja meta m’għaddiex mis-selezzjoni għall-mili 

tal-kariga ta’ Assistent Kummissarju tal-Pulizija.  Il-proċess li uża l-Bord kien ivvizzjat u kien 

maħsub li jwassal għall-għażla ta’ xi individwi li ma kinux idoneji għall-kariga u biex dawn 

jieħdu post uffiċjali li bħal complainant ma ntgħażlux. 

 

Jiena nirrakkomanda li l-Kummissarju tal-Pulizija jibda proċeduri biex uffiċjali fis-sitwazzjoni 

tal-complainant jerġgħu jissottomettu għal proċess ta’ selezzjoni għal din il-kariga, jiġifieri li 

jerġgħu jinfetħu applikazzjonijiet għal dan ir-rank.  Fin-nuqqas, jiġifieri jekk dan ma jsirx, 

nirrakkomanda li l-complainant jingħata kumpens ta’ €15,000 f’danni morali għall-fatt li mir-

riżultati ta’ din l-investigazzjoni huwa lanqas biss kellu l-opportunità li jikkompeti b’mod ġust 

mal-applikanti l-oħra.  Dan il-kumpens mhux qed jiġi irrakkomandat minħabba li kien hemm 

ċertezza li kien ser jieħu l-promozzjoni, imma ċ-ċertezza li kien ser ifalli. 



 
 

 

 

Il-Bażi legali tar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman 

 

90. L-Att dwar l-Ombudsman jagħti lill-Ombudsman is-setgħa li jagħmel kull 

rakkomandazzjoni propizja ladarba hu jistabbilixxi li l-att amministrattiv kien ħażin jew li b’xi 

mod ġiet ikkawżata xi inġustizzja.  L-Ombudsman f’dan l-ilment huwa tal-fehma li l-

complainant sofra mid-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li iddeċida li hu m’għaddiex meta hemm 

evidenza l-kandidatura tiegħu ma ġietx ikkunsidrata bis-serjetà mistħoqqa kemm mill-lat 

individwali kif ukoll mill-lat tal-kariga nnifisha.  Mela, l-Ombudsman qiegħed jaġixxi b’mod 

tajjeb meta jagħmel ir-rakkomandazzjoni li qiegħed jagħmel. 

 

91. F’dan il-każ hemm il-kwistjoni tad-danni morali li jiena qiegħed nirrakkomanda li 

jingħataw.  L-Artikolu 1045 tal-Kodiċi Ċivili jsemmi danni morali għall-vittmi ta’ reat kriminali 

– “id-dannu li jrid jiġi riparat għandu jinkludi wkoll ħsarat morali u, jew psikoloġika ikkawżati 

lir-rikorrent”. 

 

92.  Dan l-Uffiċċju ma investigax reat kriminali imma att amministrattiv li ta lok għall-

ilment.  Madanakollu, il-Liġi Maltija ma tipprojbixxix il-ħlas ta’ danni li ma jkunux ikkaġunati 

minn xi reat kriminali.  Fil-fatt fil-kawża Linda Busuttil et versus Dr Josie Muscat u Tania 

Spiteri18, il-Qorti qalet li l-attriċi (the plaintiff) ġarbet dannu mhux patrimonjali jiġifieri danni 

“fil-psike tagħha”.  Hawnhekk, il-Qorti tat interpretazzjoni usa ta’ x’inhi l-ħsara li persuna tista’ 

ġġarrab minn xi għemil u marret lill hinn minn dak li jistipulaw l-Artikoli 1033 u 1045 tal-Kodici 

Ċivili. 

 

93. Il-Qorti tal-Appell fis-sentenza tagħha tas-27 ta’ Ġunju 201419 irfinat dan l-argument20.  

Fl-appell, meta l-Qorti kienet qiegħda tieħu konjizzjoni tas-sitwazzjoni partikolari tal-attriċi, 

 
18 Qorti Ċivili, Prim Awla; Imħallef G Caruana Demajo, 30 ta’ Novembru 2010; Ċitazzjoni Nru 2429/1998/1. 
19 Qorti tal-Appell; Dr Silvio Camilleri President, Imħallef Tonio Mallia u Imħallef Joseph Azzopardi, 27 ta’ 

Ġunju 2014; Ċitazzjoni № 2429/1998/1. 
20 Il-Qorti qalet hekk: “Fejn ma taqbilx din il-Qorti mal-ewwel Qorti hu fejn qalet li l-attriċi ma ippruvatx danni 

patrimonjali bħala lucrum vcessans, u minflok illikwidat kumpens li qisithom danni mhux patrimonjali, li ma 

jirriżultax li, fl-isfond tal-Liġi Maltija, jistgħu jingħataw. Il-liġi ta’ Malta, fl-Artikolu 1045 tal-Kodiċi Ċivili, jagħti 

kumpens, taħt dan il-kamp, għal telf ta’ qliegħ futur, u ma jidhirx li l-karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropeja, li japplika biss fil-kuntest ta’ cross border interests, jista’ jiġi invokat f’oqsma li ma jaqgħux fil-

kompetenza tal-Unjoni, bħalma huwa d-dritt għad-danni ċivili”. 



 
 

 

ħasset li ma kellhiex dritt għal xi danni morali jew extra patrimonjali imma xorta iddeċidiet li 

kellha dritt għal danni għaliex hi kienet soffriet diżabilità permanenti ta’ tlieta fil-mija.  

 

94.  Fuq dan l-argument huwa utli li wieħed isemmi l-preokkupazzjoni tal-Qrati tagħna li 

l-liġi tipprovdi espressament għat-telf pekunjarju jew patrimonjali tal-individwu.  Il-Qorti tal-

Appell fis-sentenza tagħha fil-każ Michael Butler versus Peter Christopher Heard21 qalet: 

 

“S’issa l-liġi tagħna … tipprovdi għal kumpens għat-telf pekunjarju biss u f’dan hi 

inferjuri għal-liġijiet ta’ pajjiżi oħra progressivi li jipprovdu għal kumpens - xi drabi l-

uniku possibbli għat-‘telf personali’ li jinkludi ‘the lesser impassment of the integrity 

of the body; pain and suffering, both physical and mental; loss of the pleasures of life; 

actual shortening of life; and at least in some cases, mere discomfort and 

inconvenience”. 

 

95.  Il-Leġislatur Malti ma ħasibx għal danni purament extra patrimonjali ħlief fil-każ ta’ 

reati kriminali kif imsemmi iktar ’l fuq.  Madanakollu, il-ġurisprudenza tagħna xorta ħasset il-

ħtieġa li tipprovdihom f’xi forma, anke permezz tal-liġijiet Ewropej, li jingħata kont għal danni 

li ma kinux purament ta’ natura pekunjarji.  Fl-isfond tal-appell ċitat aktar kmieni, huwa 

raġonevoli li wieħed jaħseb li ċerta azzjonijiet ma ħaqqhomx li jiġu ikkumpensati b’kemm l-

individwu ser jitlef imma minħabba li l-azzjoni amministrattiva, fil-każ tagħna, ħassret kull 

opportunità li l-complainant seta’ kellu biex javvanza fil-karriera tiegħu. 

 

96.  L-Ombudsman iħoss li l-awtoritajiet ma jistgħux jaġixxu b’mod ta’ impunità meta jkun 

stabbilit li kien hemm amministrazzjoni ħażina jew inġustizzja.  Anke jekk il-liġi ssemmi biss 

danni extra patrimonjali, jiġifieri “ħsara morali, jew psikoloġika”22 f’reati kriminali speċifiċi, n-

norma għandha tibqa’ dik li hemm speċifikata fl-Artikolu 1031 tal-Kodiċi Ċivili li jgħid hekk: 

 

“Iżda, kull wieħed iwieġeb għall-ħsara li tiġri bi ħtija tiegħu”. 

 

 
21 Qorti tal-Appell Ċivili; Sir Anthony Mamo, President, Imħallef Joseph J Cremona u Imħallef Joseph Flores, 22 

ta’ Diċembru 1967; Vol LI B (1967), Parti I, Sezzjoni I, paġna 488. 
22 Kodiċi Ċivili, Artikolu 1045(1). 



 
 

 

Bħalma qalet il-Qorti23 : 

 

“Dan l-artikolu ma jikkwalifikax x’tip ta’ ħsara tista’ tkun u għalhekk ma jillimitax id-

danni għal xi tipi partikolari ta’ ħsara.  Partikolarment, ma jillimitax il-ħsara għad-danni 

patrimonjoli biss, u, għalhekk, ma jeskludix tipi ta’ danni extra-patrimonjali bħal danni 

lill-persuna, kemm fiżiċi kif ukoll psikiki, jew danni morali”. 

 

L-Artikolu 1031 tal-Kodiċi Ċivili Malti huwa simili għal dispożizzjoni li hemm fil-Code 

Napoloeon li kien influwenti ħafna meta Sir Adrian Dingli ifformula l-Kodiċi Malti.  Il-liġi 

tagħna, bħal dak Franċiż, ma jeskludix espressament id-danni extra patrimonjali.  

 

Fil-kawża Jane Agius vs l-Avukat Ġenerali, il-Qorti Kostituzzjonali24 qalet, li l-liġi trid 

tingħata interpretazzjoni wiesa’: “Dan mhux għax hemm dispożizzjoni tal-liġi pożittiva li 

espressament tivjeta d-danni morali iżda għax il-Qrati, influwenzati x’aktarx mis-sentiment 

‘favor debitoris’25, adottaw interpretazzjoni x’aktarx stretta u riġida tal-Art. 1045 tal-Kodiċi 

Ċivili.” 

 

97.  Il-każ li fuqu ippronunċjat il-Qorti Kostituzzjonali jitratta l-mewt ta’ priġunier.  Il-Qorti 

sabet li d-Direttur tal-Ħabs u l-Ministru responsabbli għall-ħabs kienu responsabbli b’mod 

mhux intenzjonali għal din il-mewta.  Dan naturalment mhux il-każ hawnhekk.  Imma l-

argument li l-Ombudsman irid iġib huwa li kien hemm sofferenza u tbatija għall-complainant 

minħabba li hu ma ġiex ikkalkulat fl-istess keffa ma’ ħaddieħor.  Anzi l-oppost, għaliex 

individwi li prima facie lanqas l-applikazzjoni tagħhom ma kellha tiġi aċċettata ġew promossi. 

 

98. L-argument kuntrarju li probabbilment ser jinġieb mill-awtoritajiet huwa li l-

complainant ma kellu l-ebda garanzija li ser jintgħażel.  L-Ombudsman iħoss li l-complainant 

kellu potenzjal inċert ta’ promozzjoni.  Ma kienx assigurat minn tali promozzjoni imma kellu 

l-potenzjal għaliex biss biss ma kienx kolpit minn mankanzi li kellu ħaddieħor. 

 
23 Joanna Hili vs John Martin u Derek Lee D’Amato, Qorti Ċivili, Prim Awla; Imħallef Grazio Mercieca; Rikors 

Ġuramentat Nru 373/2008 GM;  21 ta’ Jannar 2021. 
24 Qorti Kostituzzjonali; Imħallef Giannino Caruana Demajo, Aġent President, Imħallef Tonio Mallia u Imħallef 

Noel Cuschieri; 14 ta’ Diċembru 2015. 
25 Jiġifieri li l-obbligazzjoni għandha titwettaq minn min hu obbligat li jwettqaha. 



 
 

 

 

 

Konklużjoni 

 

99.  Il-Proċess ta’ Selezzjoni għall-kariga ta’ Assistent Kummissarju kien wieħed ivvizzjat.  

Id-difetti li kien hemm ġew mgħarrfa lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li eżaminat il-

proċess u daħlet sew fil-fond ta’ kif aġixxa ċ-Chairman tal-Bord, jiġifieri l-ex-Kummissarju 

Lawrence Cutajar.  Il-Kummissjoni madanakollu, u dan kif kellha dritt li tagħmel, ivvotat biex 

dan il-proċess jibqa’. 

 

100. L-Ombudsman jirrikonoxxi u jirrispetta l-istatus Kostituzzjonali tal-Kummissjoni.  

Jirrikonoxxi wkoll li hawnhekk saret inġustizzja u li kien ikun aħjar li kieku l-proċess seta’ sar 

mill-ġdid.  Min ħadha ħadha, u a skans ta’ ripetizzjoni, kien hemm min ħaqqu jieħu l-

promozzjoni.  

 

101. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li jinfetaħ proċess ġdid għall-kariga ta’ Assistenti 

Kummissarji ħalli l-complainant u oħrajn bħalu jingħataw l-opportunità li jgħaddu mill-proċess 

ta’ selezzjoni ġust. 

 

102. Fin-nuqqas ta’ proċess ġdid, l-Ombudsman jirrakkomanda li għandu jingħata l-

kumpens ta’ €15,000. 

 

 

 

 

 

A C Mifsud             5 ta’ Lulju 2021 
Ombudsman 
 
 
 


