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Daħla

Il-pubblikazzjoni perjodika tal-Każijiet fil-Qosor ġiet imnedija mill-ewwel 
Ombudsman Parlamentari, is-Sur Joseph Sammut. Fil-pubblikazzjoni jiġu elenkati 
ilmenti minn individwi li jħossuhom li ġew trattati ħażin u jfittxu li jiksbu rimedju 
mill-Uffiċċju tal-Ombudsman minħabba xi inġustizzja li jkunu ġarrbu b’riżultat ta’ 
xi aġir tal-amministrazzjoni pubblika jew nuqqas sistemiku li jirriżulta li ma kienx 
ekwu jew kien diskriminatorju.

Din l-inizjattiva wriet li f’ħafna aspetti hija pożittiva. Il-publikazzjoni ġġib għall-
attenzjoni tal-pubbliku ġenerali n-natura tal-ilmenti li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-
Ombudsman u l-Kummissarji speċjalizzati fi ħdan l-Uffiċċju tiegħu; tagħti ħjiel 
dwar kif dawn l-ilmenti jiġu investigati; il-proċeduri segwiti skont il-provvedimenti 
tal-liġi u r-regolamenti sabiex jiġu stabbiliti l-fatti; il-mod kif jitfasslu l-opinjonijiet 
finali; liema rakkomandazzjonijiet jistgħu jkunu magħmula meta l-ilment jiġi 
sostnut u l-eżitu possibbli dwaru.

Dawn il-pubblikazzjonijiet huma mezz kif l-istituzzjoni tkun aktar qrib in-
nies. Huma eżerċizzju effettiv ta’ outreach u jgħinu biex is-servizzi offruti mill-
Ombudsman jkunu aktar aċċessibbli. Barra minn hekk persuni li jintebħu li jinsabu 
f’sitwazzjonijiet simili għal dawk tal-każijiet irrapportati, jistgħu jidentifikaw l-eżitu 
tal-investigazzjoni li tkun saret u jitħeġġu biex jagħmlu użu mis-servizzi tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman biex jiksbu rimedju.

Madanakollu l-Każijiet fil-Qosor jelenkaw biss dawk l-ilmenti li jkunu jeħtieġu li 
jiġu investigati b’mod sħiħ u jwasslu għal Opinjoni Finali. Ħafna ilmenti oħra jiġu 
solvuti permezz ta’ proċess ta’ medjazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-awtoritajiet pubbliċi. 
Dan jifforma parti kruċjali mix-xogħol imwettaq mill-Ombudsman u l-Kummissarji 
fl-eżerċizzju tal-qadi ta’ dmirijiethom. Proċess li ħafna drabi jwassal sabiex jikseb 
rimedju għaċ-ċittadini li jħossuhom li ġew trattati ħażin. Dan wara diskussjonijiet 
fit-tul biex tiġi stabbilita l-verità, l-ekwità u l-ġustizzja – għalkemm dan mhux 
dejjem ikun il-każ.
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Fil-promozzjoni u l-iżgurar tad-dritt għal amministrazzjoni pubblika tajba huwa 
d-dmir tal-Uffiċċju tiegħi, fl-ewwel lok, li jagħmel l-almu tiegħu biex jikkonvinċi 
kemm lil min ikun ilmenta kif ukoll lill-awtorità pubblika dwar il-ħtieġa li l-fatti jiġu 
ikkunsidrati b’mod oġġettiv fid-dawl tan-normi applikabbli, imsaħħa mill-prinċipji 
tal-ġustizzja u l-ekwità. Ir-rikonċiljazzjoni ta’ fehmiet differenti u s-soluzzjoni tal-
ilmenti b’mod amikevoli mingħajr il-ħtieġa ta’ opinjoni finali, hija element ewlieni 
u sodisfaċenti tax-xogħol imwettaq mill-Uffiċċju tiegħi.

Sfortunatament, skambji pubbliċi riċenti dwar in-natura tal-istituzzjoni tal-
Ombudsman li jikkritikaw il-mod kif jitmexxew l-investigazzjonijiet, urew nuqqas 
ta’ apprezzament jekk mhux saħansitra injoranza dwar il-valur miżjud tal-ħidma ta’ 
medjazzjoni li titwettaq mill-Ombudsman, il-Kummissarji u l-Uffiċjali Investigaturi.  
Ħidma li ħafna drabi twassal biex jinbnew pontijiet effettivi li jippromwovu ftehim 
bejn iċ-ċittadin aggravat u l-awtoritajiet pubbliċi.  Ġie issuġġerit b’mod skorrett li 
meta jagħmel hekk l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikun qed jassumi r-rwol ta’ faċilità 
ta’ customer care filwaqt li jinjora l-funzjoni ewlenija tiegħu li jagħmel skrutinju tal-
amministrazzjoni pubblika. 

Għall-kuntrarju ta’ servizzi ta’ customer care u taqsimiet ta’ ‘grievances units’ 
imwaqqfa sabiex jikkunsidraw ilmenti fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika, 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman m’għandhux il-funzjoni illi jimplimenta u jippromwovi 
programmi u policies tal-Gvern.  M’hijiex istituzzjoni għas-servizz tal-Gvern. Hija 
istituzzjoni għas-servizz taċ-ċittadini u tal-Kamra tad-Deputati.  Għandha d-dmir ili 
tipprovdi rimedju f’dawk il-każijiet li l-azzjoni jew in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ awtorità 
pubblika tidher li kienet kontra l-liġi, irraġonevoli, mhux xierqa, oppressiva, 
diskriminatorja jew kienet ibbażata kompletament jew parzjalment fuq żball ta’ liġi 
jew fatt.  L-Uffiċċju jirsisti biex jipprova jikseb rimedju ukoll meta jqis li d-deċiżjoni 
tal-awtorità pubblika kienet sempliċement żbaljata.

Meta jiġu ġestiti b’mod korrett minn persuni b’intenzjoni tajba li jfittxu rimedju 
għal żbalji u nuqqasijiet amministrattivi fil-limiti tal-linji gwida applikabbli, 
taqsimiet tal-customer care u dawk tal-ilmenti huma għodda utli biex tiġi rimedjata 
l-inġustizzja għall-individwu kif ukoll għall-ġid komuni.  Meta mill-banda l-oħra, 
ma jkunux imħaddma tajjeb, proprju għaliex m’humiex istituzzjonijiet indipendenti 
u awtonomi, jistgħu faċilment jiżviluppaw f’mekkaniżmi li jiġġeneraw il-kroniżmu, 
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il-klijenteliżmu u l-patronaġġ politiku li huma l-antiteżi ta’ amministrazzjoni 
pubblika tajba. 

Jidher ċar li meta l-leġiżlatur unanimament approva l-Att dwar Ombudsman kellu 
l-intenzjoni li jwaqqaf istituzzjoni b’saħħitha, indipendenti u awtonoma kontabbli 
lejn il-Parlament bl-akbar setgħat possibbli, biex tiskrutinja l-amministrazzjoni 
pubblika. Hija għandha l-funzjoni mhux biss li tifforma opinjonijiet finali 
dwar l-eżerċizzju ta’ diskrezzjoni amministrattiva li jkollhom impatt negattiv 
fuq l-individwi iżda wkoll li tiddetermina jekk dik id-deċiżjoni kinitx skont il-
liġi jew ittieħdet skont liġi li kienet inġusta/mhux xierqa jew irraġonevoli jew 
sempliċement żbaljata.

Filwaqt li huwa għalhekk ċar li l-Ombudsman u l-Kummissarji jeħtieġ li jiżguraw 
li l-liġijiet u r-regolamenti jiġu osservati mill-amministraturi pubbliċi, il-ħidma 
tagħhom fil-ksiba għall-ġustizzja u l-amministrazzjoni pubblika tajba tmur ferm 
lil hinn mill-applikazzjoni stretta tal-liġi. Il-prinċipji ta’ mġieba amministrattiva 
korretta, ir-raġonevolezza, il-ġustizzja u l-ekwità għandhom jimmotivaw u 
jiddeterminaw l-azzjonijiet tagħhom fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Huwa żball li wieħed jaħseb li matul is-snin l-istituzzjoni tal-Ombudsman fil-
proċeduri tiegħu ta’ ħidma interna naqas milli jaġixxi bl-istess mod kif hu jobbliga 
lill-awtoritajiet l-oħra li jsegwu u jew li ma ħaddanx il-prinċipji ta’ governanza u 
prattika tajba billi opera skont l-istess standards li stabbilixxa għall-oħrajn.  Xejn 
m’hu aktar ’l bogħod mill-verità.

Mhux xieraq għalija fi tmiem il-mandat tiegħi li nipponta subgħajja lejn in-
nuqqasijiet ta’ ħaddieħor. Dawn il-Każijiet fil-Qosor bħal dawk ta’ qabilhom, juru 
r-reqqa u l-kwalità tal-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju tiegħi. Huma 
xhieda tal-oġġettività u d-dedikazzjoni tagħhom fit-tfittxija għall-verità u l-ġustizzja 
meta tiġi eżerċitata l-funzjoni tal-Uffiċċju bħala difensur tad-drittijiet taċ-ċittadini 
u dak li jippromwovi amministrazzjoni pubblika tajba.

Nemmen bis-sħiħ li l-mission statement tal-Ombudsman jestendi għal impenn fir-
rwol proattiv tiegħu bħala l-kuxjenza pubblika tal-amministrazzjoni pubblika li 
jeħtieġ li tiġi kontinwament xprunata mill-obbligu tagħha mhux biss li tagħmel dak 
li hu legalment tajjeb, iżda wkoll dak li huwa fil-qofol korrett u ġust.
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L-esperjenza wriet li hemm bżonn li nedukaw lin-nies, inkluż persuni fl-awtorità, 
dwar il-valuri reali li l-istituzzjoni tal-Ombudsman tħaddan bħala awtorità 
indipendenti w awtonoma għas-servizz tal-Parlament.  Aktar milli jsir xi tentattiv 
biex issir definizzjoni mill-ġdid tal-istituzzjoni, is-soċjetà għandha tiżgura li 
filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa li jitjiebu l-proċeduri fejn meħtieġ, l-istituzzjoni tal-
Ombudsman ma tkun bl-ebda mod imdgħajfa.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jissaħħaħ mhux biss permezz ta’  
dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jassiguraw aktar l-awtonomija u l-indipendenza 
tiegħu, iżda wkoll u forsi aktar importanti, li ssir bidla fil-mentalità li m’huwiex 
estensjoni tal-amministrazzjoni pubblika iżda strument validu għad-dispożizzjoni 
tal-Parlament biex iżomm lill-Eżekuttiv responsabbli u kontabbli għall-
azzjonijiet tiegħu.

Din hija mill-qalb it-tama tiegħi għall-futur.

Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari 
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Ir-reviżjoni mill-Ombudsman  
ta’ Opinjoni Finali ta’ 
Kummissarju hija Proċedura 
Eċċezzjonali – Mhux Appell

L-ilment
Għalliema li kienet impjegata mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħassitha aggravata 
bl-Opinjoni Finali mogħtija mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni fl-Uffiċċju 
tal-Ombudsman dwar ilment li ressqet wara li d-Direttorat għall-Edukazzjoni 
ċaħħadha milli titħallas l-arretrati fil-paga wara l-iffirmar ta’ Ftehim Kollettiv. Il-
persuna li ressqet l-ilment sostniet illi hi kienet ġiet iddiskriminata meta għalliema 
oħra irċevew dawn l-arretrati. Għaldaqstant hija talbet lill-Ombudsman sabiex 
jerġa’ jeżamina l-ilment tagħha u jistabbilixxi abbażi ta’ liema qafas legali ttieħdet 
din id-deċiżjoni u liema aspetti legali kienu jiddistingwu l-każ tagħha minn dak ta’ 
oħrajn li ngħataw l-arretrati1.

L-Opinjoni Finali tal-Kummissarju
Il-Kummissarju irreveda l-materjal li issottomettiet il-persuna li ressqet il-każ u 
r-reazzjoni tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ta’ dak iż-żmien, u kien 
innota li skont l-Att dwar l-Ombudsman: “Ma għandhiex tittieħed konjizzjoni ta’ 
ilment taħt dan l-Att kemm-il darba dan l-ilment ma jsirx mhux iktar tard minn sitt 
xhur wara li min jagħmel l-ilment sar għall-ewwel jaf bil-kwistjonijiet li jkun qed 
jilmenta dwarhom;”.  Kien jidher ċar li l-limitu ta’ żmien imsemmi kien skada xhur 
qabel ma attwalment tressaq l-ilment.  Il-Kummissarju madanakollu qies li skont il-

1  Silta meħuda mill-email tal-persuna li ilmentat indirizzata lill-Ombudsman datata 22 ta’ April 2021 u li ġiet 
tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju.
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liġi seta’ jinvestiga l-ilment peress li kien hemm kundizzjonijiet speċjali li minħabba 
fihom deherlu li kien xieraq li jagħmel dan.  Għalhekk eżerċita d-diskrezzjoni 
mogħtija lilu permezz tal-Att biex ikompli jinvestiga l-ilment.

Madanakollu, il-Kummissarju ma sostniex l-ilment.  L-investigazzjoni fuq il-merti 
ta’ dan il-każ uriet b’mod konklussiv li kemm il-Ftehim Settorjali, kif ukoll il-Bridging 
Agreement li għalih irreferiet il-persuna li ilmentat, kienu daħlu fis-seħħ ħafna wara 
ma kienet iċċaqalqet u marret fis-sistema tal-iskola tal-Istat.  Barra minn hekk, iż-
żewġ Ftehim li saret referenza għalihom ma kienux retroattivi.

Il-persuna li ilmentat tressaq oġġezzjoni mal-Ombudsman
Il-persuna li ilmentat ħassitha li ġiet trattata ħażin bl-Opinjoni Finali tal-
Kummissarju għall-Edukazzjoni.  Hi talbet lill-Ombudsman sabiex jinformaha 
fuq liema bażi legali l-ilment tagħha qed jiġi miċħud.  Insistiet li kienet qed tiġi 
diskriminata meta ma ngħatatx l-arretrati fil-paga li ngħataw il-kollegi tagħha.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman ikkonferma l-kunsiderazzjonijiet 
u l-konklużjonijiet tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni. Għamel numru ta’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ interess ġenerali dwar kif għandu jiġi interpretat u 
applikat l-Att dwar l-Ombudsman, partikolarment dawk il-provvedimenti li 
jirregolaw ir-relazzjoni istituzzjonali bejn l-Ombudsman u l-Kummissarji għall-
Investigazzjonijiet Amministrattivi fl-Uffiċċju tiegħu fil-qadi tal-funzjonijiet 
rispettivi tagħhom.

Il-Kumissarju u l-eżerċizzju ta’ diskrezzjoni
L-Ombudsman innota li l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kien korrett fl-
osservazzjoni tiegħu illi, skont l-Artikolu 14 tal-Att dwar l-Ombudsman, l-ilment 
kien preskritt.  Dan l-Artikolu jistabbilixxi illi bħala regola, ilment li jitressaq aktar 
tard mil-limitu ta’ sitt xhur ma setax jiġi milqugħ mill-Ombudsman u l-Kummissarji.  
L-Ombudsamn sostna illi ma kinitx il-funzjoni tal-Uffiċċju illi b’mod indefinit 
jinvestiga każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina li ġraw fil-passat.  Huwa importanti 
ferm li ssir distinzjoni bejn att ta’ amministrazzjoni ħażina li toħloq xi forma ta’ 
tbatija u l-konsegwenzi li ġġib magħha l-imsemmija azzjoni li seta’ kellha effett fit-
tul jew permanenti.
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Minkejja dan, f’dan il-każ il-Kummissarju eżerċita d-diskrezzjoni tiegħu skont il-
liġi biex ikompli jinvestiga l-merti tal-ilment billi eżamina bir-reqqa l-materjal kollu 
li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu. F’każijiet bħal dawn l-Ombudsman m’għandux 
jiddubita dwar il-korrettezza jew il-validità tal-eżerċizzju ta’ din id-diskrezzjoni 
amministrattiva li hija fil-kompetenza tal-Kummissarji.

Il-ġurisdizzjoni tal-Kummissarji
L-Ombudsman innota illi l-Kummissarju għall-Eduazzjoni ngħata bil-liġi 
ġurisdizzjoni speċifika biex jinvestiga ilmenti li jallegaw amministrazzjoni ħażina 
fis-settur edukattiv.  Huwa kien ombudsman settorjali li bil-liġi kien fdat li 
jissorvelja qasam speċjalizzat tal-amministrazzjoni pubblika li fih kien kompetenti.  
Għaldaqstant l-Ombudsman Parlamentari għandu jirrikonoxxi u jirrispetta 
l-awtonomija tiegħu.  M’għandux jissostitwixxi d-diskrezzjoni tal-Kummissarju 
bid-diskrezzjoni tiegħu jew jindaħal bla bżonn fl-eżerċizzju tal-qadi ta’ dmirijietu.

Il-fatt li persuna li tkun ressqet ilment tirrikorri għand l-Ombudsman għaliex 
ma kinitx sodisfatta bl-investigazzjoni tal-ombudsman settorjali, m’għandux 
jitqies bħala appell mid-deċiżjoni finali tal-Kummissarju jew xi ħaġa li ser issir 
b’konsegwenza tagħha. Dan għandu pjuttost jitqies bħala mezz effettiv ta’ reviżjoni 
tal-proċeduri li l-għan ewelieni tiegħu huwa li jiġi stabbilit li r-regoli ta’ proċess 
siewi li huma maħsuba biex jassiguraw smigħ xieraq ikunu ġew osservati sewwa.  
Tali reviżjoni għandha titqies bħala proċedura eċċezzjonali.  L-Ombudsman 
irrefera għall-Artikolu 17A(7) tal-Att dwar l-Ombudsman li jgħid “... l-Ombudsman 
m’għandux jilqa’ ilmenti biex jirrevedi r-rapport ta’ xi Kummissarju ġaladarba dak 
ir-rapport ikun twassal lill-Gvern, jew awtorità, korp jew persuna oħrajn li dan 
l-Att japplika għalihom u lil min jagħmel l-ilment, jekk ikun hemm, ħlief f ’dawk 
il-każijiet meta l-Ombudsman iqis li jkun hemm kwistjonijiet li jkollhom x’jaqsmu 
ma’ ksur tar-regoli tal-ġustizzja naturali”.
 
Talba għar-reviżjoni għandha titressaq mingħajr dewmien
L-Ombudsman ikkunsidra li għalkemm fl-Att dwar l-Ombudsman u r-Regoli dwar 
il-Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi (Funzjonijiet) ma ġiex 
stabbilit limitu ta’ żmien li fih setgħet issir talba għal reviżjoni mill-Ombudsman, in-
natura eċċezzjonali ta’ din il-proċedura kienet teħtieġ li tali talbiet jiġu riferuti lill-
Ombudsman mill-aktar fis u mingħajr dewmien bla bżonn.  Meta persuna li tkun 
ressqet ilment tħoss li m’hijiex sodisfatta bid-deċiżjoni ta’ Kummissarju jew minn 
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xi investigazzjoni li huwa għamel, għandha mill-ewwel tinforma lill-Ombudsman 
dwar it-tħassib tagħha. M’għandhiex tħalli numru ta’ xhur jgħaddu u wara titlob li 
ssir reviżjoni tal-ilment tagħha.

Konklużjoni
L-Ombudsman innota li kienu għaddew seba’ xhur minn meta l-persuna li ilmentat 
irċeviet id-deċiżjoni tal-Kummissarju sa meta oġġezzjonat għal din id-deċiżjoni 
tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni u talbet kjarifiki mingħand l-Ombudsman. 
Fil-fehma tal-Ombudsman ma kien hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika dan id-
dewmien eċċessiv biex titressaq it-talba għar-reviżjoni. Għalhekk ma kien hemm 
l-ebda raġuni li tiġġustifika li ssir kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-Opinjoni Finali tal-
Kummissarju għall-Edukazzjoni.
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Linji Gwida dwar Investigazzjoni 
fi Proċess tal-Għażla

F’Opinjoni Finali li saret wara investigazzjoni ta’ ilment dwar kif tmexxa proċess tal-
għażla, l-Ombudsman għamel numru ta’ kunsiderazzjonijiet importanti li jistabilixxu 
f’liema parametri hu u l-Kummissarji tiegħu jinvestigaw l-ilmenti mressqa minn 
persuni li jħossu li ġew trattati ħażin bil-mod kif ikunu tmexxew proċessi tal-għażla 
fis-servizz pubbliku u s-settur pubbliku.  Dawn il-kunsiderazzjonijiet jimmeritaw 
li jiġu reġistrati għaliex juru l-linji gwida li qed jiġu segwiti mill-investigaturi li 
jistħarrġu l-korrettezza u l-validità ta’ dawn il-proċessi.

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment kien impjegat ma’ aġenzija tal-gvern u applika għall-
pożizzjoni ta’ uffiċjal amministrattiv wara li ħarġet sejħa interna, iżda ma kienx 
intagħżel.  Hu ħass li r-riżultat kien inġust.  Dan l-impjegat ipprova jikseb rimedju 
billi ressaq ilment mal-istess aġenzija u sostna illi kien ġie iddiskriminat għaliex 
hu kellu l-kwalifiki kollha meħtieġa għal din il-pożizzjoni u minflok ġew promossi 
kollegi li kienu daħlu warajh.  L-aġenzija informatu illi filwaqt li hu kien jissodisfa 
l-kriterji kollha meħtieġa fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, ma kienx għadda mill-
proċess tal-intervista.

Kien għalhekk li ressaq ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman u talab li ssir reviżjoni 
tal-proċess tal-għażla.  Hu talab espressament illi jingħata spjegazzjoni għaliex ma 
ngħatax il-promozzjoni ġaladarba kien ta servizz tajjeb u leali lill-aġenzija u kien 
kwalifikat għall-pożizzjoni.
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L-investigazzjoni 
L-Uffiċjal Investigatur fela bir-reqqa l-proċess tal-għażla.  Ġie stabbilit illi l-persuna 
li ressqet l-ilment kienet eliġibbli, kienet tissodisfa l-kriterji kollha fis-sejħa għall-
applikazzjonijiet u kienet ġiet intervistata mill-bord tal-għażla.  L-Uffiċċju kellu 
l-opportunità illi jara wkoll d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-proċess.  Ġie 
determinat illi l-assessjar tal-kandidati kollha eliġibbli kien sar skont il-kriterji u 
l-valutazzjonijiet li kienu ġew stabbiliti minn qabel ma beda l-proċess tal-għażla.  
Dan il-qafas ta’ assessjar ġie applikat mill-Bord tal-Għażla b’mod uniformi għall-
applikanti kollha.

Il-Bord tal-Għażla sostna illi l-persuna li ilmentat kienet tejbet ix-xogħol li kienet 
twettaq iżda kien għad hemm lok għal aktar titjib u għarfien sabiex tilħaq l-miri ta’ 
dak li kien mistenni f’din il-pożizzjoni.  Il-Kap tat-Taqsima li fiha kienet taħdem il-
persuna li ilmentat u li kien ukoll iċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla esprima l-fehma 
li kien persważ li dan l-applikant ’l quddiem kien jirnexxielu jinħatar fil-pożizzjoni 
ogħla li kien applika għaliha.  Madanakollu, hu ikkonkluda illi l-individwu li ilmenta 
kien għadu ma laħaqx il-livell mixtieq ta’ ħiliet u kompetenzi meħtieġa biex iwettaq 
id-dmirijiet meħtieġa u marbuta ma’ din il-pożizzjoni.

Opinjoni finali tal-Ombudsman
Fl-opinjoni finali tiegħu l-Ombudsman iddikjara li fid-dawl tal-evidenza prodotta 
ma setax jikkonkludi li l-proċess tal-għażla kien difettuż jew li d-deċiżjoni tal-Bord 
tal-Għażla kienet irraġonevoli, inġusta jew diskriminatorja b’mod mhux xieraq.  
Huwa ma sab l-ebda evidenza ċara u oġġettiva li tindika li l-kriterji ta’ evalwazzjoni 
ma kinux applikati b’mod uniformi jew li l-proċess ta’ għażla kien manifestament 
inġust.  Għalhekk ma setax ifixkel ir-riżultati tal-proċess.  Huwa ħass iżda li għandu 
jagħmel numru ta’ rakkomandazzjonijiet li l-aġenzija tista’ ssegwi fi proċessi ta’ 
għażla futuri.  Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu applikabbli għall-proċessi kollha 
tal-għażla u mhux biss jiżguraw li l-proċeduri jkunu ġusti, mhux diskriminatorji u 
trasparenti iżda wkoll jidhru b’mod ċar li huma hekk.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman
L-Ombudsman irrakkomanda illi fil-proċessi tal-għażla futuri l-aġenzija għandha:
a. tinkludi l-kwalifiki bħala wieħed mill-kriterji fil-proċessi tal-għażla fil-livelli 

kollha u tassigura li dawn jiġu assessjati/evalwati permezz ta’ parametri 
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oġġettivi.  B’dan il-mod ikun hemm sistema fejn il-kwalifiki jkunu jistgħu jiġu 
kwantifikati skont il-marki mogħtija;

b. tassigura li jkun hemm bilanċ bejn il-kriterji oġġettivi u dawk suġġettivi fl-għażla 
tal-applikanti.  L-Uffiċċju innota li minkejja li ma kienx hemm provi li l-kriterji 
li ġew stabbiliti fil-proċess tal-għażla ġew applikati b’mod irregolari jew li kienu 
tfasslu biex jiffavorixxu xi applikanti partikolari, il-fatt li kien hemm sistema 
ta’ assessjar kompletament suġġettiva jqajjem tħassib, anke meta bħal f’dan il-
każ, il-proċess tal-għażla u l-promozzjoni ikun wieħed intern.  Li jkun hemm 
eżerċizzju li huwa kompletament ibbażat fuq assessjar suġġettiv inaqqas b’mod 
konsiderevoli l-possibbiltà li l-proċess tal-għażla jkun wieħed ekwu, imparzjali 
u trasparenti, li huma elementi kruċjali f’eżerċizzju jew proċess tal-għażla; u

ċ. tassigura li l-bordijiet tal-għażla jħejju rapport tal-Bord tal-Għażla għal kull 
proċess li jsir u jinżammu noti jew minuti fuq il-prestazzjoni individwali tal-
kandidati għal żmien raġonevoli wara li jiġi konkluż il-proċess tal-għażla.  
Dawn it-tip ta’ notamenti għandhom importanza partikolari meta r-riżultati 
jiġu kontestati.

Kunsiderazzjonijiet importanti 
Linji Gwida
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet saru mill-Ombudsman wara li għamel numru ta’ 
kunsiderazzjonijiet importanti li juru l-linji gwida li jsegwu l-uffiċjali investigaturi 
waqt li jkunu qed jistħarrġu l-ilmenti dwar proċessi tal-għażla.  Dawn il-linji 
gwida huma maħsuba biex jiddeterminaw il-parametri li fihom jeħtieġ li jsiru tali 
investigazzjonijiet.  Dan mhux biss biex jiġi assigurat li jkun hemm proċess ġust, 
ekwu u trasparenti, imma wkoll għaliex meta l-proċess ikun sar b’mod korrett u 
xieraq, ikunu qed jiġu assigurati l-awtonomija tal-bordijiet tal-għażla u l-awtorità 
tad-deċiżjonijiet tagħhom.  Dawn il-kunsiderazzjonijiet huma ta’ interess ġenerali 
u jimmeritaw li jiġu mxandra għaliex jagħtu tagħrif utli dwar il-prinċipji li jħaddan 
l-Ombudsman u l-Kummissarji tiegħu u l-metodi li jintużaw f’dan ir-rigward meta 
jkunu qed jittrattaw ilmenti ta’ din ix-xorta.

L-Ombudsman jirrispetta l-awtonomija tal-Bord tal-Għażla
L-Ombudsman spjega illi l-Uffiċċju tiegħu ma setax jikkonkludi li r-riżultat tal-
intervista kien wieħed b’nuqqas ta’ ekwità, żbaljat, diskriminatorju jew inġust.  
Dan meta irriżulta li l-proċess tal-għażla kien wieħed validu u ma kienx hemm 
prova oġġettiva ċara li l-proċess ma kienx ġie konkluż skont il-kriterji stabbiliti. 
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L-Uffiċċju tal-Ombudsman la iddeċieda u lanqas ikkummenta dwar kif kellhom 
jiġu stabbiliti l-kriterji jew is-sub-kriterji.  Anke jekk għall-grazzja tal-argument 
ma kienx jaqbel ma’ kif kienu ġew applikati fil-proċess tal-għażla, l-Uffiċċju tiegħu 
jaċċettahom sakemm dawn ma jirriżultax li kienu intiżi minn qabel biex jiffavorixxu 
xi kandidat partikolari.

Barra minn hekk, l-Ombudsman m’għandux jiġi ikkunsidrat bħala mekkaniżmu 
li permezz tiegħu wieħed jista’ jressaq appell minn deċiżjoni ta’ bord tal-għażla 
u m’għandux jissostitwixxi d-diskrezzjoni tiegħu/tagħha għal dik tal-bord.  Dan 
għaliex il-membri tal-bord tal-għażla jiġu magħżula għall-għarfien tagħhom 
fil-qasam marbut mal-applikazzjoni.  M’għandu jkun hemm ebda dubju dwar 
l-integrità u l-validità tal-ġudizzju tagħhom sakemm ma jkunx hemm prova ċara li 
ma jkunux wettqu b’mod xieraq id-doveri tagħhom fil-proċess tal-għażla.

Għal din ir-raġuni sakemm ma jkunx hemm prova ċara w oġġettiva ta’ xi irregolarità 
fil-proċess, jew li xi azzjoni jew deċiżjoni tal-bord tal-għażla kienet manifestament 
żbaljata fir-rigward tal-intervista li saret lill-kandidati involuti, m’hemm ebda lok li 
tingħata opinjoni differenti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman.

La l-Ombudsman u lanqas l-ebda uffiċċju ieħor ta’ verifika m’għandu jibdel, 
jikkontesta jew jissostitwixxi mingħajr raġuni valida l-evalwazzjoni suġġettiva 
tal-bord tal-għażla dwar il-prestazzjoni tal-applikanti.  Il-kriterji suġġettivi huma  
dipendenti fuq l-opinjoni individwali tal-membri tal-bord tal-għażla, fuq it-
tweġibiet tal-applikanti għall-mistoqsijiet li jkunu sarulu/sarulha u fuq il-mod kif 
ikun ġab ruħu/ruħha waqt l-intervista.  L-Ombudsman ma kien fl-ebda stadju 
involut fil-proċess u għaldaqstant ma jistax jikkummenta dwar kif wera ruħu/ruħha 
xi kandidat/a u l-mertu li kien/kienet jistħoqqlu/jistħoqqilha waqt l-intervista.

Assessjar kompletament suġġettiv iqanqal tħassib
L-Uffiċċju tal-Ombudsman jisħaq illi meta l-assessjar ikun wieħed suġġettiv, aktar 
u aktar meta jkun kompletament suġġettiv, iqanqal tħassib.  Dan għaliex ftit li xejn 
iħalli spazju għall-verifika u għalhekk titnaqqas it-trasparenza fi proċess tal-għażla.  
Din is-suġġettività tista’ tkun ġustifikata jekk tkun motivata u iggwidata mhux minn 
preferenzi arbitrarji iżda minn għarfien u kompetenza professjonali xierqa.  Huwa 
vitali li wieħed jiftakar illi l-membri tal-bord tal-għażla jiġu magħżula għall-għarfien 
u esperjenza tagħhom fil-qasam relatat mal-applikazzjoni.  Il-membri magħżula 
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huma ben konxji minn dak li huwa mitlub minnhom f’din il-kariga u mill-kwalitajiet 
essenzjali li jeħtieġ li jkunu preżenti w attribwiti fil-kandidat magħżul.

L-Ombudsman jinnota wkoll illi ladarba l-prestazzjoni tal-kandidati waqt il-
proċess tal-intervista jista’ jkun determinanti għar-riżultat aħħari, huwa importanti 
ferm li jinżammu n-noti f’dan ir-rigward.  L-Uffiċċju innota illi l-“Manual on the 
Selection and Appointment Process under Delegated Authority” li huwa applikabbli 
għas-servizz pubbliku, kien jesiġi illi jinżammu notamenti dwar il-prestazzjoni 
waqt l-intervista ta’ kull kandidat meta timla xi postijiet vakanti.  Madanakollu, dan 
l-istess obbligu ma kienx japplika għall-entitajiet tas-settur pubbliku. Hija tassew 
prattika tajba li jinżammu noti bħal dawn għaliex jiġu verament utli speċjalment 
meta xi riżultat jiġi kontestat.

Kwalifiki għandhom ikunu kriterju għall-għażla
L-Uffiċċju kien ukoll tal-opinjoni illi l-kwalifiki għandhom ikunu inklużi bħala waħda 
mill-kriterji tal-għażla sabiex jippremjaw lil dawk l-applikanti li stinkaw biex itejbu 
l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom billi ħadu korsijiet ta’ taħriġ u temmew programmi 
ta’ studji.  Il-fatt li l-proċess tal-għażla ma kienx għall-pożizzjoni maniġerjali, iżda 
promozzjoni minn grad amministrattiv għall-ieħor u li għaldaqstant l-għażla kienet 
aktar iffokata fuq l-esperjenza ta’ xogħol tal-impjegat, ma jiġġustifikax in-nuqqas li 
tittieħed kunsiderazzjoni tal-kwalifiki ta’ applikant. 

L-Eżitu
L-Opinjoni Finali ntbagħtet lill-aġenzija involuta u l-Uffiċċju talab li jingħata 
informazzjoni dwar ir-reazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet li saru.  L-aġenzija 
informat lill-Ombudsman illi waqt laqgħa li kellha s-sena ta’ qabel dwar każ simili, 
hija kienet ħadet nota tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju u kienet 
ħadet passi immedjati biex timplimentahom.  It-taqsima tar-riżorsi umani tagħha 
kienet irrevediet il-prassi dwar is-sejħiet interni u emendat id-dokumenti biex 
ikunu konformi mar-rakkomandazzjonijiet li sarulha.
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Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali – Ministeru għall-Edukazzjoni

Azzjoni f’waqtha  
mill-Ombudsman tiżgura ħatra

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment kien applika biex jiġi ikkunsidrat għall-proċess tal-
għażla għall-pożizzjoni ta’ Second Secretary fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet 
Barranin u Ewropej.  Parti mill-proċess kien jinkludi żewġ eżamijiet immexxija mid-
Dipartiment tal-Eżamijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni taħt l-awtorità 
tal-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali. Huwa ressaq ilment b’rabta mad-deċiżjoni 
tal-imsemmi Bord li ċaħad it-talba tiegħu biex jingħata opportunità li jagħmel 
dawn l-eżamijiet fi ġranet alternattivi peress li kien jinsab fi kwarantina obbligatorja 
u għalhekk ma setax jattendi fid-dati skedati. 

Il-fatti
Wara sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjoni l-applikanti ngħataw data u 
ħin mid-Dipartiment tal-Eżamijiet biex joqgħodu għall-Ewwel Parti tal-proċess li 
jikkonsisti f’eżami bil-miktub bil-Malti u l-Ingliż.  F’data viċin ħafna meta kellhom 
isiru l-eżamijiet, qarib tal-persuna li ilmentat ittestja pożittiv għall-COVID-19 
u għalhekk is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika ħarġet Notifika ta’ Iżolament 
Personali u Kwarantina Mandatorja.  Dan b’konformità mal-Avviż Legali 99 tal-
2020.  Dawk li kienu joqogħdu fl-istess residenza, inkluż min ressaq l-ilment, ġew 
ordnati wkoll jibqgħu f’iżolament personali u kwarantina mandatorja għal perjodu 
li kien jestendi lil hinn mill-ġurnata li fiha kellhom isiru l-eżamijiet.

L-individwu li ilmenta għarraf minnufih lid-Direttur tal-Eżamijiet u bagħat ukoll 
kopja tan-notifika uffiċjali maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa.  Hu talab li jingħata 
xi forma ta’ gwida dwar liema regoli kienu applikabbli f’sitwazzjonijiet simili u 
x’azzjonijiet seta’ jieħu fiċ-ċirkostanzi.  Fil-bidu kien infurmat minn uffiċjal tad-
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Dipartiment tal-Eżamijiet li d-dati tal-eżamijiet ma setgħux jiġu mibdula.  Min 
ressaq l-ilment ġibed l-attenzjoni tad-Dipartiment li s-sejħa kienet inħarġet waqt 
pandemija u li għaldaqstant id-Dipartiment kellu  jipprovdi arranġamenti biex 
il-kandidati eliġibbli jkunu jistgħu xorta waħda jagħmlu l-eżamijiet u b’hekk ma 
jitilfux iċ-ċans li javvanzaw fil-karriera tagħhom.  Il-persuna li ilmenta ngħata parir 
li jirreferi t-talba tiegħu lill-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali.  Hu fil-fatt ressaq 
iċ-ċirkostanzi tiegħu għall-attenzjoni tal-Bord  u issottometta li  f’Settembru  2020 
dawk l-istudenti li kienu ser jagħżlu l-Mediċina u li kienu se jagħmlu eżamijiet tal-
MATSEC, iżda kienu jinsabu fi kwarantina, ġew ipprovduti b’inviġilaturi.  L-iskejjel 
Sekondarji ukoll kienu organizzaw eżamijiet onlajn u/jew fasslu karti addizzjonali 
għal każijiet bħal dawn.

Talba miċħuda mill-Bord
It-talba tal-individwu li ilmenta ma ntlaqgħatx mill-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi 
Lokali li saħaq li:
“1. il-Bord isegwi u jimxi mal-miżuri stabbiliti mill-Kundizzjonijiet u Linji Gwida 

għall-Eżamijiet tal-COVID-19
2. matul din il-pandemija kien hemm każijiet oħra fejn il-Bord irċieva talbiet 

minn kandidati li ma setgħux jagħmlu xi eżami minħabba li kienu ġew 
esposti b’mod dirett jew indirett mal-coronavirus COVID-19, biex jingħataw 
superviżjoni onlajn jew fid-dar.  Madankollu l-Bord għal raġunijiet loġistiċi 
u miżuri ta’ saħħa u sigurtà qatt ma applika din il-prassi u għalissa kien ser 
jibqa’ jagħmel hekk”.

Min ressaq l-ilment jitlob li jiġi eżentat mill-kwarantina
Sadanittant, il-persuna li ressqet l-ilment bdiet tipprova tara kienx possibbli illi 
tikseb eżenzjoni temporanja mill-kwarantina mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa 
għal tul il-ħin tal-eżamijiet, bil-kundizzjoni li jkollu riżultat negattiv għas-swab 
test li jsir 24 siegħa qabel.  Fil-frattemp din il-persuna ġiet informata illi l-Bord 
kien ikkunsidra mill-ġdid id-deċiżjoni oriġinali u wara li qies ir-regolamenti u linji 
gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u l-fatt li kien fi kwarantina, kien ser 
jingħata l-opportunità jagħmel l-eżamijiet ladarba jieħu swab test u jikseb ittra ta’ 
eżenzjoni mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika.  Il-Bord kompla jelabora li jekk 
tingħata tali eżenzjoni, l-awtoritajiet tas-saħħa kellhom jinfurmaw lid-Dipartiment 
bl-arranġamenti meħtieġa biex min ressaq l-ilment ikun jista’ jagħmel l-eżamijiet.  
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Eventwalment min ilmenta ġie infurmat mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li 
ma kienx possibbli għad-Dipartiment li jeżentah mill-kwarantina mandatorja.

Il-motivazzjoni tal-ilment
Fl-ilment tiegħu lill-Ombudsman l-individwu li ilmenta esprima d-diżappunt 
tiegħu għad-deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali u  sostna 
li din wasslet biex tilef il-proċess tal-għażla inkwistjoni peress li ma kien hemm 
l-ebda miżuri alternattivi fis-seħħ biex jindirizzaw il-problema tiegħu. Huwa saħaq 
li r-raġunament tal-Bord li peress li f’talbiet preċedenti simili li saru lill-Bord ma 
kienu ngħataw l-ebda rimedju u li għaldaqstant il-Bord kien ser ikompli jsegwi 
din il-prattika, ma kienx jipproġetta tajjeb għal quddiem. Dan kien juri li l-Bord 
ma addattax ruħu għall-isfidi ġodda li ġabet magħha l-pandemija.  Hu issottometta 
li din id-deċiżjoni fil-fatt imblukkat il-progress fil-karriera tiegħu, partikolarment 
meta l-pożizzjoni li applika għaliha kienet ilha sentejn ma tiġi offruta mill-Ministeru 
u kien ilu jistenna l-ħruġ tas-sejħa ħafna xhur.

Fil-fehma tiegħu, għalkemm ma kien hemm l-ebda garanzija li kien ser jirnexxi 
f’dawn l-eżamijiet u li eventwalment jintgħażel għall-pożizzjoni, kellu jingħata 
l-opportunità illi jikkompeti fil-proċess tal-għażla. L-istituzzjonijiet kienu jeħtieġu 
jaġġornaw il-proċeduri u r-regolamenti tagħhom peress illi l-COVID-19 kienet 
ġabet magħha bidliet konsiderevoli.

L-investigazzjoni 
Fid-dawl tan-natura urġenti ta’ din il-kwistjoni l-Ombudsman ikkomunika 
immedjatament dan l-ilment lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-
Edukazzjoni kif inhi l-prassi normali.  Inżammet laqgħa mas-Segretarju Permanenti 
u ma’ uffiċjali oħra tal-Ministeru, inkluż id-Direttur tal-Eżamijiet u membru tal-
Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali li kien qed jirrapreżenta liċ-Chairman tiegħu.  
Waqt din il-laqgħa ġie iċċarat li minkejja li l-Bord kien wieħed mill-entitajiet li 
jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, kien awtonomu u kellu 
mandat li jiddeċiedi dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-Eżamijiet Pubbliċi 
Lokali.  Għalhekk kien hemm qbil illi l-ilment jinġieb direttament għall-attenzjoni 
tal-Bord biex jagħti l-kummenti u l-kunsiderazzjonijiet ulterjuri tiegħu.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman fil-pront irrefera l-kwistjoni direttament lill-Bord li 
reġa’ ikkunsidra mill-ġdid il-każ bl-għan li tinstab soluzzjoni, partikularment jekk 
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kienx hemm il-possibbiltà li ssir sessjoni addizzjonali tal-eżami għall-persuna li 
ressqet l-ilment.  Il-Bord informa lill-Ombudsman li matul id-diskussjoni kienu 
tqajmu oġġezzjonijiet kontra din il-proposta għal numru ta’ raġunijiet, fosthom 
dwar x’jista’ jkun l-effett ta’ tali miżura fuq kandidati tal-passat, preżenti u futuri, 
kif ukoll, ir-riperkussjonijiet negattivi possibbli fuq l-istess Bord.  Il-Bord saħaq li 
qatt ma ta trattament preferenzjali lil ħadd jew ħoloq xi forma ta’ preċedent u se 
jibqa’ jġib ruħu bħalma għamel fil-passat billi jimxi fuq il-prinċipji ta’ ġustizzja, 
trasparenza u konsistenza fid-deċiżjonijiet tiegħu.

Ir-reazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku
Qabel ma ikkonkluda l-Opinjoni Finali tiegħu, l-Uffiċċju tal-Ombudsman talab lill-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 
Ewropej biex jagħtu l-kummenti jew jieħdu l-passi li jidhrilhom li huma xierqa.

Għalkemm il-Kummissjoni informat lill-Ombudsman illi hi ma kellha ebda awtorità 
fuq il-Bord tal-Eżamijiet irrimarkat illi dawn l-iżviluppi li irriżultaw ma kienux fil-
kontroll ta’ min ilmenta.  Il-Kummissjoni qieset illi l-persuna li ressqet l-ilment 
kienet obbligata illi ssegwi d-direzzjoni tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li 
għandha l-awtorità assoluta dwar il-kwistjonijiet ta’ Saħħa Pubblika.  Ġie innutat 
illi meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19 din ippreżentat opportunitajiet fil-
livelli kollha għall-organizazzjonijiet, inkluż fil-proċessi tal-għażla, biex jaddattaw 
u jaddottaw għodod teknoloġiċi fil-mod kif jingħataw is-servizzi tagħhom, liema 
opportunitajiet mhux bilfors ġew utilizzati f’dan il-każ.

ll-Kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman 
L-Ombudsman qies li d-deċiżjoni tal-Bord kienet prinċipalment motivata mill-
fatt li ma riedx joħloq preċedent billi jippermetti li tintlaqa’ t-talba tal-individwu 
li ilmenta.  Dan peress li ma kien hemm l-ebda arranġamenti u proċeduri fis-
seħħ għal każijiet ta’ meta applikant ma jkunx jista’ jagħmel l-eżamijiet lokali tad-
Dipartiment tal-Eżamijiet minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali u mhux previsti li ma 
kienux fil-kontroll tal-kandidat.  Il-Bord kien sostna wkoll li l-individwu li ilmenta 
kien ippreżenta l-ilment tiegħu mal-Ombudsman, meta kien konxju li d-deċiżjoni 
li ma setax joqgħod għall-eżamijiet ittieħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa.  Irrimarka 
li matul il-pandemija l-Bord kien dejjem aġixxa fuq l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet 
tas-saħħa u mexa mad-deċiżjonijiet tagħhom.  Dan kien sar ukoll fil-każ tal-
persuna li ilmentat.
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Filwaqt li l-Ombudsman ma iddubitax mill-fatt li matul il-pandemija tal-COVID-19 
il-Bord dejjem aġixxa skont l-istruzzjonijiet, il-linji gwida u d-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet tas-saħħa, irrimarka li t-talba tal-Bord li d-deċiżjoni li l-individwu li 
ilmenta ma setax joqgħod għall-eżamijiet ittieħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa, 
kienet żbaljata. Id-deċiżjoni meħuda mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika 
irreferiet esklussivament għall-fatt li dan l-individwu, peress li kien kuntatt mill-
qrib ta’ persuna pożittiva, ma setax jitħalla joħroġ mir-residenza tiegħu għaliex 
l-awtoritajiet tas-saħħa ma setgħux jeżentawh mil-kwarantina mandatorja.  Fil-
fatt hu kien ġie mitlub li għall-ebda raġuni ma joħroġ mir-residenza tiegħu, xi ħaġa 
pjuttost differenti minn każijiet, bħal per eżempju, ta’ meta persuna kienet marida.

Il-Bord kellu jkun proattiv
Meta l-Bord ippropona li l-individwu li ressaq l-ilment għandu jikteb ittra sabiex 
jitlob eżenzjoni mill-awtoritajiet tas-saħħa, kellu jobsor li kien probabbli li tali 
eżenzjoni ma tingħatax.  Għalhekk kellu jkun proattiv u jipprovdi rimedju raġonevoli 
sabiex kemm min ressaq l-ilment, kif ukoll kwalunkwe applikant ieħor f’ċirkostanzi 
identiċi, ikunu jistgħu jipproċedu bl-applikazzjoni tagħhom għall-pożizzjoni li 
kienu qed jaspiraw għaliha.  Li wieħed jinjora ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u 
jagħżel li japplika deċiżjonijiet li ttieħdu preċedentement, mingħajr ma jikkunsidra 
l-fatti li jkunu taw lok għal dak il-każ partikolari, iwassal għal inġustizzja lampanti. 

Filwaqt li l-Uffiċċju tal-Ombudsman irrikonoxxa li l-individwu li ressaq l-ilment 
jista’ ma jiksibx il-marka minima stipulata fis-sejħa għall-eżamijiet bil-miktub biex 
ikun jista’ jgħaddi għat-tieni parti tal-proċess tal-għażla – il-proċess tal-intervisti 
– in-nuqqas ta’ azzjoni pożittiva tal-Bord u l-insistenza tiegħu li ma riedx joħloq 
preċedent minħabba li f’każijiet preċedenti naqas li jipprovdi rimedju lil kandidati 
oħra li ma setgħux joqogħdu għal eżami minħabba li kienu esposti b’mod dirett jew 
indirett għall-COVID-19, wassal biex xekklu kompletament il-prospetti tal-karriera 
tal-persuna li ilmentat.  Il-Bord kien ċaħħad lill-kandidat li kien eliġibbli mill-
possibbiltà li jipproċedi bl-applikazzjoni tiegħu.  Meta hu applika għall-pożizzjoni 
ma setax jipprevedi li ma kienx se jkun jista’ joqgħod għall-eżami minħabba 
kwarantina mandatorja u dan minħabba ċirkostanzi li kienu eċċezzjonali u 
kompletament barra mill-kontroll tiegħu.
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Ċirkostanzi speċjali u eċċezzjonali
Min-naħa l-oħra l-Bord kien ilu għaddej bl-eżamijiet waqt pandemija għal aktar 
minn sena.  Il-pandemija ippreżentat sfidi fil-livelli kollha u l-Bord kellu jipprevedi 
sitwazzjonijiet simili billi jimplimenta proċeduri li kellhom jiġu segwiti f’ċirkostanzi 
straordinarji lil’hinn mill-kontroll tal-applikant.  L-individwu li ressaq l-ilment kien 
obbligat jimxi mad-direttivi maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u mill-ewwel ħa 
passi biex jinforma lid-Dipartiment tal-Eżamijiet u lill-Bord bis-sitwazzjoni tiegħu.  
Huwa kien tahom provi biżżejjed taċ-ċirkustanzi tiegħu u għalhekk ma kellux jiġi 
mċaħħad mill-possibbiltà li jkompli bl-applikazzjoni tiegħu.  Huwa kellu jingħata 
l-possibbiltà li jagħmel eżami b’karti ad hoc.

L-Ombudsman qies li l-esperjenza wriet illi jistgħu jinqalgħu ċirkostanzi speċjali 
u eċċezzjonali li jeħtieġu, b’sens ta’ ġustizzja u ekwità, devjazzjoni minn proċeduri 
stabbiliti bil-ħolqien ta’ proċeduri u regolamenti speċifiċi biex jipprovdu għal 
tali ċirkostanzi.  Dan aktar u aktar meta proċeduri stabbiliti kienu naqsu milli 
jindirizzaw sitwazzjonijiet li oriġinaw minn tali ċirkostanzi speċjali.  M’hemm l-ebda 
arbitrarjetà, inġustizzja jew nuqqas ta’ trasparenza, kif deher li qed jissuġġerixxi 
l-Bord, fl-għoti ta’ karta speċjali ad hoc, anke jekk dan kellu jsir għal applikant 
wieħed biss jew għal numru limitat ta’ applikanti, jekk hekk jitolbu l-ġustizzja u 
l-ekwità. Il-problemi loġistiċi jew amministrattivi msemmija mid-Dipartiment tal-
Eżamijiet fil-fehma tal-Ombudsman setgħu jiġu riżolti.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Għal dawn ir-raġunijiet l-Ombudsman laqa’ l-ilment u ikkonkluda li huwa ġust u 
ekwu li l-individwu li ilmenta jingħata l-opportunità li joqgħod għall-eżami ta’ dan 
il-proċess tal-għażla.

Huwa irrakkomanda:
i. li l-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali jipprovdi sessjoni speċjali lill-persuna li 

ressqet l-ilment kemm jista’ jkun malajr u li r-riżultat tal-eżami bil-miktub tiegħu 
jiġi ippubblikat flimkien mar-riżultat tal-kandidati l-oħra li għamlu l-eżami;

ii. li tali rimedju għandu jingħata wkoll lill-applikanti l-oħra li kienu f’sitwazzjoni 
identika għal dik tal-persuna li ressqet l-ilment, inkluż uħud li setgħu kienu 
f’dan il-proċess tal-għażla; u
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iii. li l-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali b’kollaborazzjoni mad-Direttur tal-
Eżamijiet joħroġ linji gwida u proċeduri biex jindirizza ċ-ċirkostanzi li kien sab 
ruħu fihom l-individwu li ilmenta minħabba li feġġet il-pandemija tal-COVID-19.

L-Eżitu
L-Opinjoni Finali tal-Ombudsman intbagħtet lill-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali 
fis-7 ta’ Mejju 2021.  Ħamest ijiem wara l-Bord informa lill-Ombudsman li kien 
ser jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.  L-individwu li ressaq l-ilment 
eventwalment ikkonferma lill-Ombudsman li kien għamel sessjoni speċjali tal-
eżamijiet organizzati mill-Bord u kompla l-proċess tal-għażla.  Huwa esprima 
sodisfazzjon għall-mod kif l-Uffiċċju investiga l-każ tiegħu malajr.  F’dak l-istadju 
l-aktar li kien importanti kien li l-każ jiġi riżolt u li l-entitajiet involuti fil-ġejjieni 
jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman biex jevitaw aktar ilmenti.  Aktar 
tard huwa informa lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li kien irnexxielu jgħaddi mill-
proċess tal-għażla u nħatar fil-kariga.
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Korp tal-Pulizija

Proċess ta’ għażla ivvizzjat  
fi ħdan il-Korp tal-Pulizija  
ta’ Malta

L-ilment
Xi supretendenti tal-pulizija ħassew li ġew trattati ħażin fil-proċess tal-għażla għall-
pożizzjoni ta’ Assistent Kummissarju. Dan wara li ħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet 
u huma issottomettew l-applikazzjoni tagħhom.  Allegaw li l-proċess ma kienx ġust 
u kien diskriminatorju. Kien għalhekk li sabiex jittantaw jiksbu rimedju għal din 
l-inġustizzja ressqu ilment quddiem l-Ombudsman.

Il-fatti
Il-fatti bażiċi komuni għal dawk kollha li ilmentaw, kienu dawn li ġejjin:-
1. Wara li f’Awwissu 2016 ħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet miftuħa għas-

Supretendenti l-persuni li ilmentaw applikaw biex jiġu ikkunsidrati 
għall-kariga ta’ Assistent Kummissarju tal-Pulizija.  Huma issottomettew 
l-applikazzjoni tagħhom għall-proċess tal-għażla u ġew intervistati minn bord 
tal-għażla li qies li huma kienu lkoll eliġibbli għal din il-pożizzjoni.  Il-Bord, 
kien ippresedut mill-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u żewġ 
membri Assistenti Kummissarji, is-Sur Josie Brincat u s-Sur Joseph Mangani, 
intervistaw, wieħed u għoxrin kandidat, li minnhom sebgħa, inklużi l-individwi 
li ilmentaw m’għaddewx.

2. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet ma kinitx tistipula kemm kien hemm Assistenti 
Kummissarji meħtieġa mill-Korp. Uħud mill-persuni li ilmentaw kienu ġew 
infurmati li jidher li tliet supretendenti biss kienu ser jiġu promossi għal 
Assistenti Kummissarji. Madanakollu, wara irriżulta li kienu għaxra dawk li ġew 
promossi f’din il-kariga. Ma ngħatat l-ebda raġuni għal din iż-żieda sostanzjali 
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u mhux mistennija. L-Ombudsman ġie infurmat li d-deċiżjoni ttieħdet wara 
riorganizzazzjoni kbira fl-istrutturi tal-Korp.

3. Fil-11 ta’ Jannar 2017 is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Intern, is-
Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi informa lill-Kummissarju tal-Pulizija li 
r-riżultati u r-rapport tal-proċess tal-għażla kienu ġew approvati.

4. Il-persuni li ilmentaw u oħrajn li m’għaddewx ma kienux sodisfatti bir-riżultat. 
Huma għamlu użu mir-Regolament 24 tar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar 
is-Servizz Pubbliku dwar il-Ħatriet li permezz tiegħu setgħu jressqu petizzjoni 
lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC).

5.  Il-PSC tat opportunità lill-persuni li ilmentaw sabiex iressqu s-sottomissjonijiet 
tagħhom u fihom jispjegaw l-ilment imressaq.  Waqt intervista ngħataw il-
marki li kienu kisbu mill-Bord tal-Għażla u n-noti dwarhom li ttieħdu dak il-
ħin. Madankollu, ma ngħatawx permess li jipproduċu xhieda.

6. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku esprimiet tħassib serju dwar xi 
aspetti tal-proċess iżda akar tard iddeċidiet li ma kien hemm l-ebda raġuni biex 
jinbidel ir-riżultat tal-proċess tal-għażla w ikkonfermat il-konklużjonijiet tal-
Bord tal-Għażla.

7. Sar tentattiv biex tiġi ikkontestata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz 
Pubbliku billi saret talba lill-Qrati biex jinħareġ mandat ta’ inibizzjoni biex 
jitwaqqfu l-promozzjonijiet għal Assistent Kummissarju, iżda dan ma irnexxiex. 
Il-persuni li ilmentaw imbagħad talbu lill-Ombudsman biex jingħataw/
jiksbu rimedju.

Kunsiderazzjonijiet
Filwaqt li żamm quddiem għajnejh iċ-ċirkostanzi partikolari ta’ kull ilment, 
l-Ombudsman għażel li jistabbilixxi l-fatti komuni li taw lok għall-allegati 
inġustizzji.  Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman għamel analiżi dettaljata tar-
riżultati tal-intervisti.

Sar studju fejn ġew imqabbla l-marki li kisbet kull persuna li ilmentat u dawk li 
kisbu l-kandidati l-oħra li għaddew u li fl-opinjoni tal-persuni li ilmentaw ma 
kienx ħaqqhom li jgħaddu u jingħataw il-promozzjoni għall-ħatra ta’ Assistent 
Kummissarju.  Id-dettalji tal-eżerċizzji li fihom saru dawn il-paraguni bla 
dubju kienu ta’ interess kbir għall-persuni li ilmentaw iżda m’humiex daqstant 
rilevanti għall-pubbliku ġenerali.  Għaldaqstant, dan il-każ fil-qosor ser jillimita 
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ruħu għall-kwistjonijiet importanti li ġew trattati mill-Ombudsman fl-opinjoni 
finali tiegħu dwar:-
A. ir-relazzjonijiet bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-PSC;
B. il-proċess tal-għażla mhux xieraq, irregolari u diskriminatorju; u
Ċ. l-likwidazzjoni ta’ kumpens monetarju.

A.  L-Ombudsman u l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC)
Wara investigazzjoni bir-reqqa, l-Ombudsman ikkonkluda li dan il-proċess 
tal-għażla approvat mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku kien wieħed 
ivvizzjat.  Dan l-Uffiċċju kellu legalment il-poter u kellu għalhekk id-dritt u d-dmir 
li jinvestiga ilmenti dwar proċessi ta’ għażla.  Madankollu, l-Ombudsman ma 
jistax jannulla proċess ta’ għażla.  Dan ma jfissirx però li l-Ombudsman huwa 
miżmum milli fl-istħarriġ tiegħu jikkonkludi li jirriżultalu li xi applikanti ma kienx 
verament jistħoqqilhom promozzjoni filwaqt li oħrajn kienu ħadmu qatiegħ u 
ħaqqhom jiġu promossi.

Fi proċessi ta’ għażla li saru skont ir-Regolamenti tal-PSC, kien hemm id-diffikultà 
ulterjuri li l-proċess kollu kien ġie verifikat mill-PSC u allura kull rakkomandazzjoni 
mill-Ombudsman li tmur kontra dik id-deċiżjoni setgħet taffettwa l-awtorità 
kostituzzjonali tal-Kummissjoni.

L-Ombudsman stqarr li fil-fatt ma kellu l-ebda intenzjoni li jeskludi jew jinjora 
d-deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-qadi tad-dmirijiet u s-setgħat tagħha peress li 
dan kien imur kontra l-ispirtu jekk mhux ukoll fit-tifsira litterali tal-Kostituzzjoni.  
Mill-banda l-oħra, l-Ombudsman ma setax japprova jew jaċċetta d-diskrezzjoni 
amministrattiva ta’ Bord tal-Għażla meta dan jirriżulta li jkun aġixxa b’mod 
arbitrarju u diskriminatorju.

L-Ombudsman stqarr li ma kienx qed jieħu pożizzjoni kontra dik tal-PSC b’mod 
leġġer. Il-proċeduri mmexxija mill-PSC u mill-Ombudsman kienu kompletament 
separati u distinti minn xulxin. L-investigazzjonijiet tal-ilmenti mill-Uffiċċju tal-
Ombudsman ma jwasslux għal rakkomandazzjonijiet għal promozzjonijiet jew 
għall-mili ta’ postijiet vakanti kif kien il-każ tal-petizzjonijiet trattati mill-PSC, li 
hija l-awtorità kostituzzjonali mwaqqfa bil-funzjoni speċifika li tirregola l-ħatriet 
fis-servizz pubbliku skont l-Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni.
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Il-PSC għandha wkoll il-funzjoni li tirċievi petizzjonijiet minn uffiċjali pubbliċi li 
ma jaqblux ma’ deċiżjoni meħuda minn kwalunkwe bord tal-għażla dwar ħatriet. Il-
persuni li ilmentaw wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-proċess tal-għażla kienu 
għalhekk ressqu b’mod korrett petizzjoni lill-PSC. Il-PSC kienet eżaminat l-ilment 
tagħhom u iddeċidiet li r-riżultat tal-bord tal-għażla jibqa’ kif inhu.

L-Ombudsman ma jistax ibiddel jew jissostitwixxi l-funzjonijiet regolatorji u 
kostituzzjonali tal-PSC. Huwa seta’ biss jinvestiga l-ħidma tal-Kummissjoni wara 
li r-rimedji kollha eżistenti jkunu ġew eżawriti. Il-funzjonijiet tal-Ombudsman 
f’każijiet bħal dawn ma kinux li jasal għal deċiżjonijiet li jkunu differenti minn dawk 
tal-Bord tal-Għażla jew tal-PSC, iżda li jiżgura li l-proċeduri ġew segwiti b’mod 
korrett skont il-liġi u l-ġustizzja.

B. Proċess tal-għażla mhux xieraq, irregolari u diskriminatorju
Wara li sar stħarriġ bir-reqqa dwar il-proċeduri segwiti mill-Bord tal-Għażla u 
r-reviżjoni sussegwenti tagħhom mill-PSC, l-Ombudsman ikkonkluda li l-persuni 
li ilmentaw kienu sofrew inġustizzja meta m’għaddewx mill-proċess tal-għażla 
għall-kariga ta’ Assistent Kummissarju.  Il-proċeduri segwiti mill-Bord ma kienux 
korretti u kellhom il-ħsieb li jwasslu għall-għażla ta’ individwi li wħud minnhom ma 
kienux adattati biex jokkupaw il-pożizzjoni. Il-fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni 
wrew b’mod konklużiv li l-proċess tal-għażla kien wieħed mittiefes u mimli difetti li 
wassal biex kien kaġun ta’ inġustizzja lejn il-persuni li ilmentaw.

Filwaqt li l-persuni li ilmentaw ma kellhomx jiġu promossi bi dritt, żgur li kellhom id-
dritt li jiġu trattati b’mod dinjituż permezz ta’ proċess trasparenti u regolari. F’dawn 
il-każijiet l-Ombudsman ma jiddeċidix u ma jistax jiddeċiedi min għandu jintgħażel 
jew jekk il-persuni li ilmentaw għandhomx jiġu promossi. Il-kompitu prinċipali ta’ 
dan l-Uffiċċju kien li jinvestiga jekk il-Bord tal-Għażla kienx aġixxa b’mod korrett 
matul il-proċess u dan speċjalment fir-rigward tal-persuni li ilmentaw.

L-Ombudsman qies li l-grad ta’ Assistent Kummissarju fil-Korp tal-Pulizija huwa 
wieħed importanti.  Għaldaqstant il-proċess tal-għażla kellu jkun wieħed serju u 
rigoruż, jekk xejn minħabba l-fatt li filwaqt li fil-passat ma nħatrux aktar minn tnejn 
f’dan il-grad, fil-proċess tal-2016 kienu għaddew erbatax minn wieħed u għoxrin 
uffiċjal, li minnhom ingħataw il-ħatra tnax.
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Il-kunsiderazzjonijiet dettaljati li wasslu lill-Ombudsman għal konklużjoni 
inevitabbli li l-proċess kollu tal-għażla kien daħka fil-wiċċ jistgħu jiġu segwiti fl-
opinjonijiet finali tiegħu li tpoġġew online fuq il-websajt ta’ dan l-Uffiċċju wara li 
tqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati. Għall-fini ta’ dan il-każ fil-qosor, 
huwa biżżejjed li jiġu elenkati l-punti ewlenin ta’ tħassib li wasslu lill-Ombudsman 
biex isostni l-ilmenti.

i. Eliġibilità
L-Ombudsman esprima tħassib dwar il-fatt li l-uniku kriterju ta’ eliġibilità stabbilit 
fiċ-ċirkulari tas-sejħa għall-applikazzjonijiet għal din il-pożizzjoni kien li, fil-ħin u 
d-data tal-għeluq tas-sejħa, l-applikanti kellhom ikunu uffiċjali pubbliċi fil-grad 
ta’ Supretendent tal-Pulizija. Is-Supretendenti kollha fil-forza għalhekk setgħu 
japplikaw għall-promozzjoni ta’ Assistent Kummissarju.

Fil-fatt, il-Bord tal-Għażla informa lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-
Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi li l-applikanti kollha tqiesu li huma 
eliġibbli u ntalbu jattendu għall-intervista meħtieġa. Għalkemm ma kien hemm 
l-ebda dubju li dik id-deċiżjoni kienet approvata mis-Segretarju Permanenti, 
l-Ombudsman staqsa jekk din il-formula sempliċi u bażika ta’ eliġibilità kinitx 
korretta. Kien preokkupanti li dan ir-riżultat wassal biex wieħed mill-applikanti li 
kellu numru ta’ proċeduri pendenti flimkien ma’ proċeduri kriminali mressqa mill-
pulizija u li fihom instab  ħati, ma kienx mill-bidu nett ġie iddikjarat bħala mhux 
eliġibbli li japplika għall-kariga ta’ Assistent Kummissarju. Fil-fatt, bilkemm kien ilu 
sena li ġie promoss fil-kariga ta’ Supretendent, qabel inħatar Assistent Kummissarju 
fis-sejħa għall-applikazzjonijiet li dwarha tressaq dan l-ilment.

L-Ombudsman osserva li l-irregolaritajiet f’dan il-proċess tal-għażla kienu bdew 
qabel ma ġew intervistati l-applikanti. Kieku l-proċess sar b’mod korrett billi ġew 
esklużi kandidati li ma kienux addattati għal din il-pożizzjoni, seta’ kien possibbli 
li l-persuni li ilmentaw jiġu magħżula għall-promozzjoni. Jeħtieġ li kulħadd ikun 
konxju mill-fatt li Assistent Kummissarju tal-Pulizija ma kellux biss id-dmir li 
jipproteġi liċ-ċittadini iżda hu stess ukoll irid jispira fiduċja.

F’dawn il-każijiet il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, il-bordijiet tal-għażla 
u l-uffiċjali inkarigati sabiex jeżaminaw l-applikazzjonijiet kellhom id-dmir li 
jiskwalifikaw lill-kandidati li kellhom rekord kriminali.
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ii. Proċess tal-għażla vizzjat
L-Ombudsman għarbel bir-reqqa ċ-ċirkustanzi kollha li wasslu għar-rapport tal-
Bord tal-Għażla, il-mod kif tmexxa l-proċess u ċ-ċirkostanzi partikolari ta’ kull 
wieħed mill-erba’ persuni li m’għaddewx u ilmentaw.  L-Ombudsman identifika 
difetti serji fil-proċedura li nawwru l-proċess tal-għażla. Dan kien ikkwalifikat bħala 
eżerċizzju tal-mistħija u daħqa fil-wiċċ ta’ dak li suppost kellu jkun eżami li huwa 
ekwu u ġust.   

Huwa ikkonkluda li l-proċess tal-għażla kien minsus mill-bidu biex tiġi żgurata 
l-promozzjoni ta’ xi applikanti bl-esklużjoni ta’ oħrajn inklużi dawk li ilmentaw. 
Kien difettuż u irregolari għaliex kien nieqes mill-element essenzjali ta’ oġġettività 
meħtieġa għall-promozzjoni ta’ kandidati biex jimlew din il-pożizzjoni ta’ 
responsabbiltà. Ma kien hemm l-ebda spjegazzjoni oġġettiva li iġġustifikat għaliex il-
persuni li ilmentaw m’għaddewx mill-intervista. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Pulizija 
ta’ dak iż-żmien sostna li għalih l-għażla tal-Assistenti Kummissarji kienet waħda 
ta’ prerogattiva personali. L-unika ġustifikazzjoni li ġab kienet li “kien jafdahom”.

iii. Kriterji difettużi wżati fl-intervista
Il-kriterji wżati fl-intervista li wasslu għall-promozzjonijiet ġew approvati mis-
Segretarju Permanenti tal-Ministeru wara li ġew ivverifikati mill-Kummissjoni dwar 
is-Servizz Pubbliku. Madankollu, kien hemm differenza kbira bejn dak stipulat 
biex jiġu determinati l-kriterji tal-għażla fil-Manwal dwar il-Proċess tal-Għażla u 
l-Ħatra fil-leġiżlazzjoni delegata fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta u l-assessjar dovut 
u dak li fil-fatt iddetermina l-Bord tal-Għażla.  Fil-fatt il-Bord stabbilixxa kriterji li 
kienu kompletament differenti minn dawk iddikjarati fil-Manwal. Il-manwal li kien 
japplika għall-għażla tal-uffiċjali fis-servizz pubbliku jistabbilixxi b’mod ċar li mill-
inqas tliet kriterji għandhom ikunu oġġettivi jiġifieri; Għarfien relatat, Esperjenza 
u Kwalifiki Rilevanti. F’dan il-każ iżda anke l-kriterju dwar il-Kwalifiki kien tneħħa. 
Dan kien nuqqas serju li mhux biss ippreġudika lil dawk l-applikanti li kellhom il-
kwalifiki iżda wkoll għaġen l-eżerċizzju f’wieħed għal kollox suġġettiv.

iv. Il-marki miksuba mhux spjegati u mhux xierqa
L-Ombudsman ma seta’ jsib l-ebda raġuni biex jispjega x’wassal għan-nuqqas serju 
mill-kriterji stabbiliti u għall-marki li ngħataw lill-persuni li ilmentaw u li naqsu 
milli jgħaddu mill-intervista. Ħaġa tal-iskantament kienet li l-individwi li ilmentaw 
li kellhom il-kwalifiki u snin ta’ esperjenza bħala Supretendent m’għaddewx mill-
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intervista, filwaqt li applikanti oħra inklużi dawk li poġġew f’dawl ikrah u tappnu 
serjament l-isem tal-Korp kienu għaddew.

L-Ombudsman ma kienx konvint li l-proċess tal-għażla kien wieħed ekwu u ġust.  Il-
Kostituzzjoni u r-Regolamenti tagħha li jirregolaw il-proċessi tal-għażla u l-Manwal 
relattiv kellhom biżżejjed salvagwardji biex jiżguraw li tali proċessi jitmexxew b’mod 
korrett. Madankollu dan ma seħħx a skapitu tal-persuni li ressqu l-ilmenti.

v. Kriterji suspettużi jagħtu lok għal tħassib
Aktar ta’ tħassib għall-Ombudsman kien il-fatt li l-uniku kriterju ta’ eliġibbiltà 
biex wieħed japplika għall-promozzjoni kien li applikant ried ikun fil-grad ta’ 
Supretendent. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet ma kienet teħtieġ l-ebda kwalifika 
oħra, li kienet tirrestrinġi l-għażla għal dawk l-applikanti li kienu potenzjalment 
kompetenti u kwalifikati għal pożizzjoni daqshekk għolja. B’riżultat ta’ dan 
applikanti li kienu ġew promossi għal Supretendent u li kienu ilhom f’din il-kariga 
għal sena jew inqas, setgħu jikkompetu ma’ oħrajn li kellhom snin twal ta’ servizz 
f’dak il-grad. L-esperjenza u n-numru ta’ snin fis-servizz fil-grad ta’ Supretendent 
sfortunatament ma kienux ikkunsidrati bħala kriterji li jixirqilhom jiġu ikkunsidrati.

Barra minn hekk, il-Bord tal-Għażla lanqas ma kien jeħtieġ li l-applikanti jkollhom 
kondotta nadifa, għalhekk applikant li kellu rekord kriminali tħalla  jikkompeti 
fil-proċess tal-għażla. Minħabba f’hekk l-applikanti li ma kienx jistħoqqilhom 
promozzjoni kienu ġew preferuti flok dawk il-persuni li ilmentaw li kellhom snin 
twal ta’ servizz fil-grad ta’ Supretendent b’rekord eċċellenti ta’ servizz u ċertifikat ta’ 
kondotta nadifa.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Ċ. Likwidazzjoni ta’ kumpens monetarju
Wara li ikkonkluda li l-persuni li ilmentaw kienu sofrew inġustizzja l-Ombudsman 
qies bir-reqqa kif din setgħet tiġi rimedjata. L-Ombudsman kien tal-fehma li peress 
li ma setax jirrakkomanda li dawn il-persuni jiġu promossi għall-grad ta’ Assistenti 
Kummissarji u lanqas seta’ jirrakkomanda li l-proċess tal-għażla kollu jiġi annullat, 
peress li dan ikun inġust għal dawk il-kandidati magħżula li kienu kwalifikati u 
kompetenti għall-pożizzjoni, din l-inġustizzja setgħet tiġi parzjalment rimedjata 
permezz ta’ ħlas ta’ somma bħala kumpens monetarju.
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Fl-opinjoni finali tiegħu l-Ombudsman għażel soluzzjoni mħallta li fiċ-ċirkostanzi 
setgħet tissodisfa l-aspirazzjonijiet tal-persuni li ilmentaw. Soluzzjoni li tirrispetta 
d-deċiżjoni tal-PSC li tikkonferma l-proċess tal-għażla minkejja r-riservi serji li 
kellu fuq l-aġir tal-Kummissarju tal-Pulizija ta’ dak iż-żmien, Lawrence Cutajar.

L-Ombudsman irrakkomanda li għandha tinħareġ sejħa ġdida għall-
applikazzjonijiet għall-kariga ta’ Assistent Kummissarju, liema applikazzjoni 
għandha tieħu konjizzjoni u tirrettifika l-aspetti negattivi tas-sejħa preċedenti. 
Dawk li ilmentaw u oħrajn kellhom jingħataw l-opportunità li jikkompetu fi proċess 
ġust u trasparenti.

Jekk din ir-rakkomandazzjoni ma setgħetx tiġi implimentata anke minħabba 
l-fatt li wħud mill-persuni li ilmentaw setgħu sadanittant laħqu irtiraw mill-Korp, 
l-Ombudsman irrakkomanda l-ħlas ta’ kumpens monetarju ta’ darba ta’ €15,000. 
L-Ombudsman ikkwalifika l-ħlas ta’ dan l-ammont bħala “danni morali” minħabba 
l-fatt li s-sejbiet tal-investigazzjoni wrew li l-persuni li ilmentaw ma ngħatawx 
l-opportunità li jikkompetu b’mod ekwu u ġust ma’ kandidati oħra li ġew maħtura 
u li ma kienx jistħoqqilhom li jingħataw tali ħatra. Dan il-kumpens ma kienx se 
jingħata għax kien hemm xi ċertezza li l-persuni li ilmentaw f’dak il-proċess tal-
għażla kellhom jiġu promossi, iżda minħabba li kien hemm iċ-ċertezza li bil-mod 
kif tmexxa l-proċess kienu destinati li jfallu.

L-eżitu
Ir-rapporti tal-persuni li ilmentaw ġew komunikati lill-Ministeru għall-Intern, 
Sigurtà Nazzjonali u Infurzar tal-Liġi li min-naħa tiegħu sostna li mhux se jaċċetta 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman.

Fid-dawl ta’ dan, l-Ombudsman iddeċieda li jissottometti r-rapporti lill-Ispeaker 
tal-Kamra tad-Deputati biex dawn jitpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra u b’hekk 
jinġiebu għall-attenzjoni tal-pubbliku in ġenerali.
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Uffiċċju tal-Prim Ministru

L-Ombudsman jirrakkomanda 
l-għoti tal-pensjoni tas-servizz

L-ilment u l-fatti rilevanti
1. Għoxrin gwardjan u uffiċjal tad-Dwana u tas-Sisa li għadhom fis-servizz jew 

kienu fis-servizz fid-Dipartiment tad-Dwana applikaw b’suċċess għall-karigi 
wara sejħa għall-applikazzjonijiet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern tas-7 
ta’ Lulju 1978.

2. Dawn is-sejħiet għall-applikazzjoni speċifikaw espressament li dawn  kienu 
l-ħatriet fuq establishment pensjonabbli u li r-riżultat tal-eżami jibqa’ validu 
għal perjodu ta’ tnax-il xahar mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu.

3. Il-Prim Ministru fuq il-parir tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, ħatar 
lil dawk il-kandidati li kienu issodisfaw il-kriterji stabbiliti u għaddew mill-
eżamijiet meħtieġa għall-karigi reklamati fis-sejħa. Il-Gwardjani fi ħdan id-
Dipartiment tad-Dwana u s-Sisa ġew maħtura b’effett mid-9 ta’ Frar 1979, filwaqt 
li l-uffiċjali f’dak id-dipartiment ġew maħtura mill-5 ta’ Marzu ta’ dik is-sena.

4. Ftit wara l-ħatra tagħhom u preċiżament fis-16 ta’ Marzu 1979 il-Parlament 
approva l-Att XII tal-1979 li jemenda l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kapitolu 
143).  Dik il-liġi li ngħatat effett retroattiv, ordnat li l-ebda pensjoni, gratuity 
jew allowance oħra ma għandha titħallas taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet 
u lanqas ma għandu jsir ebda ħlas ieħor lil xi persuna li ma kinitx fis-servizz 
pubbliku qabel il-15 ta’ Jannar 1979.  Din il-liġi kellha impatt negattiv dirett 
fuq il-persuni li ilmentaw li kienu ġew maħtura fil-karigi tagħhom wara 
l-15 ta’ Jannar 1979 iżda qabel is-16 ta’ Marzu 1979 meta dan l-Att retroattiv 
daħal fis-seħħ.

5. Meta xi wħud mill-persuni li ilmentaw bdew joqorbu lejn l-età tal-irtirar talbu 
assigurazzjoni li kienu se jitħallsu l-pensjoni tas-servizz għax kienu konvinti 
li kienu intitolati għaliha. Meta ġew iffaċċjati bi tweġibiet negattivi talbu 
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lis-Segretarju Permanenti Ewlieni biex jintervjeni u biex il-kwistjoni tkun 
iċċarata. Madankollu, is-Segretarju Permanenti Ewlieni permezz ta’ ittra tal-
20 ta’ Lulju 2017, sostna li essenzjalment l-impjieg ta’ dawn l-impjegati kien 
regolat minn leġiżlazzjoni applikabbli minn meta bdew jaħdmu u mhux mid-
data meta nħarġet l-applikazzjoni. Hu insista li minkejja dak li ntqal fis-sejħa 
għall-applikazzjonijiet, l-impjieg tal-applikanti kien daħal fis-seħħ wara l-15 
ta’ Jannar 1979, jiġifieri il-cut-off date stabbilita mil-liġi, li wara din id-data ma 
setgħet titħallas l-ebda pensjoni tas-servizz.

6. Il-persuni li ilmentaw irrikorrew ukoll għand il-Bord tal-Ilmenti għall-Uffiċjali 
Pubbliċi (Grievances Board for Public Officers) iżda kellhom l-istess reazzjoni.  
Il-Bord saħaq li skont it-termini ta’ referenza tiegħu ma setax imur lil hinn minn 
dak speċifikat fil-liġi.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman innota li dan l-ilment kien jittratta sitwazzjoni li fiha l-gvern naqas 
milli jonora l-impenn li kellu skont is-sejħa għall-applikazzjonijiet għal kariga fis-
servizz pubbliku, wara li ddaħħlet liġi li neħħiet/warrbet id-dritt tal-applikanti 
magħżula li jirċievu dak li ġie mwiegħed lilhom. Ta’ min jinnota li qabel daħlet il-liġi 
li tintroduċi l-cut-off date fil-15 ta’ Jannar 1979 għall-pensjonijiet tas-servizz, kienet 
saret riforma kbira f’Malta fil-qasam tas-servizzi soċjali bl-introduzzjoni tal-hekk 
imsejħa pensjoni taż-żewġ terzi u benefiċċji oħra maħsuba biex isostnu lil dawk 
li qatt ma kienu ħallsu kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni nazzjonali jew li ma 
kellhomx biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsa.

L-għan tal-Gvern kien li jiżgura li l-maġġoranza tan-nies fil-bżonn għandu jkollhom 
il-benefiċċju ta’ pensjoni. L-uffiċjali tal-gvern fis-servizz pubbliku fl-establishment 
pensjonabbli kellhom sa dik id-data d-dritt għal pensjoni tas-servizz fil-forma ta’ 
ħlas ta’ pensjoni u gratuity. Dawn il-benefiċċji ovvjament kienu aħjar minn dawk 
ta’ impjegati oħra li m’humiex fl-establishment pensjonabbli li jirċievu pensjoni 
abbażi tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni nazzjonali tagħhom.

Meta l-persuni li ilmentaw wieġbu għas-sejħiet għall-applikazzjoni fl-1978, il-gvern 
ta’ dak iż-żmien kien qed joffri pakkett lil dawk li kienu interessati li jsegwu karriera 
fid-Dwana. Dak il-pakkett iddikjara speċifikament li l-pożizzjonijiet ta’ impieg li 
għalihom applikaw l-individwi li ilmentaw kienu ser ikunu fuq “l-establishment 
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pensjonabbli”. Pożizzjonijiet oħra bħal per eżempju l-gradi industrijali, ma gawdewx 
minn tali benefiċċju.

Il-gvern kien inkluda dan il-benefiċċju bħala parti mill-kundizzjonijiet tal-impjieg 
marbuta mal-pożizzjonijiet reklamati fis-sejħa. F’dan ir-rigward, tal-inqas il-
gvern kellu jassigura li l-cut-off date introdotta bl-emenda tal-Ordinanza dwar 
il-Pensjonijiet ma tapplikax fil-każ ta’ dawk l-uffiċjali kollha li għamlu eżami u 
għaddew u li kienu qed jistennew l-ittra mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
li tirrikonoxxihom uffiċjalment bħala impjegati tal-gvern skont il-Kostituzzjoni.  
Żgur li wieħed jista’ jgħid li dawn l-uffiċjali kellhom aspettattiva leġittima li jiġu 
trattati kif kienu ġew imwiegħda fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.  Xejn aktar u xejn 
inqas minn dan.

L-Ombudsman qies li l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet kienet tgħid biċ-ċar li dawk li 
kienu nħatru u ngħataw l-ittra ta’ ħatra mill-Ministru wara rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku kellhom id-dritt li jirċievu l-pensjoni tas-
servizz. Madankollu, minkejja li l-ittra tal-ħatra ma ngħatatx   formalment sakemm 
l-individwu irċieva fiżikament l-ittra, jibqa’ il-fatt li ladarba applikant ikun għadda 
mill-eżamijiet u issodisfa r-rekwiżiti kollha kellu d-dritt li jinħatar f’dik il-pożizzjoni.

Jidher ċar li l-individwi li ilmentaw kellhom l-aspettattiva leġittima li l-gvern jonora 
l-impenn tiegħu li jżomm mal-wegħda li għamel fl-1978 li l-karigi li nħatru fihom 
jkunu fuq l-establishment pensjonabbli. L-emenda tal-1979 fissret tnaqqis fid-
dħul tal-persuni li ilmentaw li issa kienu qed isofru l-konsegwenzi ta’ deċiżjoni 
amministrattiva ħażina u liġi mhux xierqa meta kienu qed joqorbu lejn l-irtirar 
tagħhom jew diġà irtiraw.

L-Ombudsman saħaq li ma kellu l-ebda intenzjoni li jħeġġeġ lil xi persuni biex 
jevadu l-liġijiet. Madankollu kellu jassigura li l-ekwità tiġi rispettata u f’dan il-
każ li l-liġi stess, li bla dubju l-gvern kien introduċa għal raġunijiet soċjali, ma 
titfax piż straordinarju fuq il-persuni li ilmentaw.  Ċertament ma kellhomx tort li 
l-amministrazzjoni ħarġet l-ittra tal-ħatra tagħhom wara l-cut-off date tal-15 ta’ 
Jannar 1979, meta ġie dekretat b’liġi li daħlet fis-seħħ fis-16 ta’ Marzu 1979.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman sab li l-persuni li ilmentaw kienu sofrew inġustizzja.  Innota li 
l-Uffiċċju tiegħu ma setax ibiddel il-liġi peress li din kienet il-funzjoni tad-deputati 
eletti mill-poplu fil-Parlament.  Madankollu l-Att dwar l-Ombudsman tah id-dritt li 
jirrakkomanda rimedju.

F’dan il-każ huwa irrakkomanda li l-persuni li ilmentaw għandhom jingħataw il-
pensjoni tas-servizz u l-benefiċċji kollha marbuta mal-pożizzjonijiet li ġew maħtura 
fihom.  Dan bis-saħħa tal-Avviż fil-Gazzetta tal-Gvern tas-7 ta’ Lulju 1978 li speċifika 
li l-karigi kellhom ikunu fuq l-establishment pensjonabbli.  Il-Gvern kien marbut li 
jaġixxi fuq il-wegħda tiegħu ma’ dawn l-impjegati u jekk ikun meħtieġ, anke fuq 
bażi ex gratia.  Huwa irrakkomanda li l-amministrazzjoni għandha tagħmel lista 
ta’ dawk l-uffiċjali kollha fis-servizz pubbliku li kienu applikaw għal xi sejħa għall-
applikazzjonijiet u temmew b’suċċess il-proċess tal-għażla qabel il-15 ta’ Jannar 
1979 iżda li kienu ngħataw il-ħatra tagħhom wara dik id-data. Is-sitwazzjoni 
tagħhom għandha wkoll tiġi rimedjata fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet li għamel 
hu fl-opinjoni finali tiegħu.

L-eżitu
Fit-12 ta’ Ottubru 2021 l-opinjoni finali tal-Ombudsman ġiet ippreżentata lill-
Parlament wara li l-amministrazzjoni ma aċċettatx ir-rakkomandazzjoni tiegħu.
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LESA

Dritt ta’ appell fuq ħlas ta’ 
irmonk u multa garantita 

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment ħass li ġie trattat ħażin meta ġie mġiegħel iħallas 
somma sostanzjali għall-ispejjeż tal-irmonk u multa, biex jerġa’ jieħu lura l-karozza 
tiegħu li kienet ipparkjata b’mod korrett wara li ġiet irmonkata lejn maħżen (depot) 
fuq istruzzjonijiet ta’ uffiċjali tal-infurzar tal-liġi.  Huwa ilmenta li ma ngħatax 
l-opportunità illi jikkontesta dawn l-akkużi għaliex ir-rilaxx tal-vettura tiegħu seta’ 
biss isir jekk iħallas l-ammont kollu dovut.

Il-fatti
L-individwu li ilmenta (sid il-karozza) ipparkja l-karrozza tiegħu fi triq f’Tas-
Sliema fiż-żmien meta wieħed seta’ jipparkja liberament mingħajr restrizzjonijiet.  
Minħabba xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, it-triq sussegwentement ġiet indikata bħala 
żona li fiha ma jsir ebda parkeġġ, kif ukoll bħala żona ta’ irmonk “tow zone” għal 
dawk li ma josservawx/jiksru din l-ordni.  L-awtoritajiet kienu qed jaġixxu skont 
is-setgħat mogħtija lilhom li jneħħu kwalunkwe vettura li tkun qed tostakola u kien 
għalhekk li l-karozza tal-persuna li ilmentat ġiet irmonkata taħt id-direzzjoni tal-
uffiċjali tal-LESA għad-depot tal-parkeġġ.

Ladarba l-vettura ġiet irmonkata ma deher li saru l-ebda tentattivi sabiex sid il-
vettura jiġi notifikat bit-tneħħija tagħha.  Kien biss wara sitt ijiem illi hu (min 
ilmenta) ntebaħ li l-vettura tiegħu kienet nieqsa.  Għall-ewwel ħaseb li l-karozza 
nsterqet u mar l-Għassa tal-Pulizija ta’ Tas-Sliema biex jagħmel rapport.  F’dak 
l-istadju però, ġie infurmat illi l-vettura tiegħu kienet ġiet irmonkata.
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L-individwu li ilmenta mar fl-uffiċċji tal-LESA fil-Fgura fejn ġie infurmat li seta’ 
jressaq petizzjoni qabel ma jħallas il-multa tal-irmonk iżda f’din l-eventwalità kien 
se jeħel spiża addizzjonali ta’ €15 kuljum għall-ħażna (tal-vettura).  Hu għażel li 
jiġbor il-vettura tiegħu, iħallas il-multa tal-irmonk kif ukoll l-ispejjeż addizzjonali 
li kienu jammontaw għal €290.  Meta ġabar il-karozza tiegħu innota li l-biljett tal-
kontravenzjoni kien imwaħħal mal-windscreen tal-karozza tiegħu.

Sid il-karozza saħaq illi t-tneħħija tal-vettura tiegħu kienet abbużiva u li l-ispejjeż 
għal kull ġurnata li nżammet fil-maħżen kienu imposti fuqu b’mod inġust peress li 
ma ġiex innotifikat bit-tneħħija tagħha.  Għalhekk kien qed jitlob illi jingħata lura 
l-ħlas ta’ €290.

L-investigazzjoni
L-investigazzjoni stabbiliet illi l-fatti kif iddikjarati mill-persuna li ilmentat kienu 
korretti.  Il-LESA informat lil dan l-Uffiċċju illi l-vettura tal-individwu li ilmenta 
kienet ġiet irmonkata wara li kien injora t-tabella ta’ no parking towing zone li 
tpoġġiet fuq il-post jumejn qabel.  Iż-żona kellha tkun ħielsa mill-vetturi ipparkjati 
minħabba xogħlijiet fuq sit ta’ kostruzzjoni. 

Dan l-Uffiċċju talab lil-LESA sabiex tinformah jekk sarux xi tentattivi biex 
jikkuntattjaw lil sid il-karozza qabel u wara li din ġiet irmonkata.  Il-Ministeru 
responsabbli għal-LESA għarraf lil dan l-Uffiċċju illi ladarba l-vettura kienet 
ipparkjata fl-istess triq fejn kien irreġistrat sid il-vettura, saru tentattivi biex 
jikkuntattjawh personalment iżda kien kollu għalxejn. 

Madanakollu, irriżulta illi din l-informazzjoni kienet skorretta peress li l-individwu 
li ilmenta ġab prova konklussiva illi hu qatt ma kien joqgħod fit-triq fejn 
kienet ipparkjata l-karozza tiegħu u kien dejjem għex fl-istess residenza fi triq 
differenti f’Tas-Sliema.

Dan l-Uffiċċju talab aktar informazzjoni mill-Ministeru dwar proċeduri ta’ notifika 
għal każijiet analogi bħal dawn.  Ġie infurmat li s-sid reġistrat jiġi mgħarraf permezz 
ta’ ittra fi żmien għaxart ijiem minn meta l-vettura tiġi irmonkata.  Il-Ministeru żied 
jgħid li kienu qed jiġu riveduti proċeduri biex jitħaffef il-proċess ta’ notifika.
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Kunsiderazzjonijiet
Ġie stabbilit illi t-tabella ta’ “no parking tow away zone sign” tqegħdet fuq is-sit 
jumejn qabel maż-żona ġiet indikata bħala “tow zone” (żona ta’ irmonk).  Li wieħed 
ma josservax “tow zone” huwa meqjus bħala reat skont l-Artikolu 2 tal-Att dwar il-
Kummissarji tal-Ġustizzja u huwa suġġett għal penali ta’ € 200.

Għalhekk l-irmonk tal-vettura in kwistjoni u l-impożizzjoni tal-multa finanzjarja 
kienu skont il-liġi.

L-Ombudsman innota li l-kwistjoni ewlenija tal-ilment kienet il-fatt li sid 
il-vettura ma kienx ġie innotifikat bit-tneħħija tal-karozza tiegħu.  Jidher li 
l-uffiċjali responsabbli mit-tneħħija tal-vettura kellhom informazzjoni ħażina u 
għalhekk it-tentattivi biex jikkuntattjaw lis-sid reġistrat fl-indirizz ħażin, qabel 
mal-vettura ġiet irmonkata, ma irnexxewx.  Dan l-Uffiċċju jinnota li t-twaħħil 
ta’ avviż ta’ kontravenzjoni fuq il-windscreen ta’ vettura irmonkata, ċertament li 
kien hemm għalxejn.

Barra minn hekk, dan l-Uffiċċju josserva li l-proċeduri ta’ notifika li jiżguraw li 
s-sidien jiġu infurmati fi żmien għaxart ijiem minn meta l-vettura ġiet irmonkata, 
kienu wkoll ta’ preġudizzju għas-sidien tal-karozzi.  Dan speċjalment fid-dawl 
tal-fatt li l-imsemmija sidien kienu obbligati li jħallsu €15 kuljum fi ħlasijiet għall-
ispejjeż tal-ħażna.

F’dan il-każ, min ilmenta kien weħel ħlas żejjed ta’ €90 (fi ħlasijiet ta’ ħażna) li kienu 
akkumulaw mhux bħala konsegwenza tal-azzjoni tiegħu, iżda minħabba n-nuqqas 
ta’ azzjoni tal-awtoritajiet.  L-individwi m’għandhomx ibatu l-konsegwenzi tan-
nuqqas ta’ azzjoni mill-amministrazzjoni pubblika.

L-Ombudsman ikkunsidra r-rimedju disponibbli fir-rigward tal-impożizzjoni 
ta’ multi.  Huwa osserva li fil-liġi meta titħallas il-multa finanzjarja titqies bħala 
ammissjoni ta’ ħtija u dan bir-riżultat li sid il-vettura minnufih jitlef id-dritt li 
jikkontesta l-akkuża.

Bl-istess mod id-dritt li tiġi ippreżentata petizzjoni quddiem il-Bord tal-
Petizzjonijiet jintilef peress li r-Regolament 4(4) tar-Regolamenti tal-Petizzjonijiet 
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(Tribunal Lokali) jiddikjara speċifikament li “Ebda petizzjoni ma tista’ tiġi milqugħa 
jekk il-piena pekunarja tkun tħallset ”.  Dan kien ifisser li jekk sid il-vettura xtaq 
jikkontesta t-tneħħija sfurzata tal-vettura, il-multa inizjali ta’ €200 ma setgħetx 
titħallas u l-karozza trid tibqa “maħżuna” bi ħlas addizzjonali ta’ €15 kuljum.

M’huwiex raġonevoli li wieħed jistenna li s-sid jiġi miċħud l-użu tal-vettura għal 
jiem jew saħansitra ġimgħat sakemm il-każ jinstema’ mit-Tribunal Lokali jew 
biex tiġi deċiża l-petizzjoni.  Fiż-żewġ każijiet is-sidien reġistrati huma “kostretti” 
li jħallsu l-penali biex jiżguraw ir-rilaxx tal-vettura tagħhom u meta jagħmlu hekk 
jitilfu r-rimedju ipprovdut mil-liġi.

L-Ombudsman osserva li l-liġi hija inġusta peress li fil-fatt tiċħad lis-sidien tal-
vetturi milli jingħataw rimedju effettiv.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Għalhekk l-Ombudsman ikkonkluda li l-vettura in kwistjoni ġiet irmonkata peress 
li nħolqot żona ta’ irmonk u minħabba f’hekk it-tneħħija tagħha ma setgħetx titqies 
bħala abbużiva jew illegali.  It-talba tal-individwu li ilmenta li jingħatawlu lura 
l-penali ta’ €200 ma setgħetx tiġi milqugħa.

L-ispejjeż tal-ħażna li jammontaw għal €90 kienu kaġun dirett għan-nuqqas ta’ 
azzjoni tal-amministrazzjoni pubblika li tiżgura li tinnotifika b’mod korrett l-avviż 
ta’ kontravenzjoni.  Huwa irrakkomanda li l-persuna li ilmentat tingħata lura dawn 
il-flejjes li tħallsu għall-ħażna.

Barra minn hekk l-Ombudsman kien tal-fehma illi l-liġi ma tipprovdix rimedju 
lis-sidien tal-vetturi irmonkati.  Għaldaqstant irrakkomanda li jiġu ikkunsidrati 
emendi fil-liġi biex jingħata rimedju effettiv u ġust lis-sidien tal-karozzi.

L-eżitu
Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi informa lill-
Ombudsman li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ġew aċċettati w implimentati.  Fil-
fatt l-ammont li kien jirrappreżenta l-ispejjeż tal-ħażna ngħata lura.

Dan l-Uffiċċju ġie infurmat li r-Regolamenti dwar l-Ikklampjar u t-Tneħħija ta’ 
Vetturi bil-Mutur u Oġġetti ta’ Ingombru ma kinux jispeċifikaw rimedju għas- 
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sidien tal-vetturi irmunkati.  Għalhekk il-LESA introduċiet mekkaniżmu intern li 
jikkunsidra tali appelli ta’ irmonk.

Dan l-Uffiċċju ġie infurmat li jekk sid ta’ vettura reġistrata juri x-xewqa li jappella 
mill-multi abbinati mal-irmonk ta’ vettura, is-sid jintalab sabiex jissottometti talba 
bil-miktub għal konsiderazzjoni.  Dan imbagħad jiġi evalwat mill-maniġment 
fejn jitqies ukoll kwalunkwe evidenza provduta mis-sid tal-vettura u miġbura 
mill-uffiċjali tal-komunità.  Jekk jirriżulta li s-sid ma kellux tort, l-aġenzija tagħtih 
lura l-ħlas xieraq.

L-Ombudsman irrakkomanda li dawn il-proċeduri jiġu formalizzati u miġjuba 
għall-attenzjoni tal-pubbliku ġenerali sabiex jiġi żgurat rimedju effettiv.  Il-
Ministeru qabel u fil-fatt aġġorna l-websajt tiegħu.
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Transport Malta

Skola tas-Sewqan jitnaqsilha 
l-ħlas ta’ arretrati ta’ miżati  
bin-nofs

L-ilment
Sidt ta’ skola tas-sewqan,  liema skola kienet ilha ma topera għal numru ta’ snin, 
ħassitha li ġiet trattata ħażin bid-deċiżjoni ta’ Transport Malta (TM) li ċaħdet it-
talba tagħha biex tirrevoka l-awtorizzazzjoni li topera din l-iskola tas-sewqan 
sakemm ma tkunx ħallset il-miżati pendenti li kienu dovuti għas-snin li matulhom 
din l-iskola ma kinitx qed topera. Hija ressqet ilment mal-Ombudsman u talbitu 
jinvestiga l-ilment tagħha peress li ħasset li din id-deċiżjoni kienet waħda inġusta.

Il-fatti
Il-persuna li ressqet l-ilment kienet topera skola tas-sewqan li kienet reġistrata 
ma’ Transport Malta.  Bħala stat ta’ fatt l-iskola waqfet l-operat tagħha fl-2014. 
Hi infurmat lil dan l-Uffiċċju li dak iż-żmien għarrfet lil TM li ma kinitx ser tibqa’ 
taħdem bħala instructor tas-sewqan.  

Ħames snin wara, f’Lulju tas-sena 2019, irċeviet avviż mill-Awtorità biex iġġedded 
il-liċenzja tagħha bħala instructor tas-sewqan.  Għalhekk hi marret l-uffiċini tal-
Awtorità biex iġġedded din it-tag u ġiet infurmata li għandha tagħti €720 f’arretrati 
ta’ miżati għall-iskola tas-sewqan li kienu jkopru il-perjodu meta l-iskola ma kinitx 
qed topera.  Dawn il-miżati kienu dovuti skont ir-Regolament 65 tal-Iskeda Disgħa 
tar-Regolamenti Dwar Liċenzi Għas-Sewqan Ta’ Vetturi bil-Mutur.  Barra minn hekk 
ġiet infurmata wkoll li l-permess tal-iskola tas-sewqan ma setax jiġi ikkanċellat 
qabel ma jitħallsu dawn l-arretrati.  
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Il-persuna li ressqet l-ilment insistiet li qatt ma irċeviet avviż jew notifika biex 
tħallas il-miżata u kien għal din ir-raġuni li l-arretrati akkumulaw.  Hi sostniet illi 
ma kellhiex tintalab li tħallas dawn l-arretrati ladarba ma kinetx ġiet infurmata 
illi kellha l-obbligu li tkompli tħallas il-miżati minkejja illi waqfet topera l-iskola 
tas-sewqan.  Transport Malta informat lill-persuna li ilmentat, illi l-avviżi għat-
tiġdid tal-awtorizazzjoni ma kinux jintbagħtu bil-posta iżda setgħu jinkisbu biss 
personalment mill-uffiċini tagħha.

Transport Malta insistiet illi r-regolamenti jistabbilixxu b’mod ċar illi l-persuni 
li huma awtorizzati li jmexxu skola tas-sewqan jistgħu fi kwalunkwe ħin jgħarrfu 
lill-Awtorità illi ma kellhomx intenzjoni illi jibqgħu joperaw l-iskola.  L-Awtorità 
min-naħa tagħha saħqet li hi ma kellha ebda dmir proċedurali jew legali illi 
tavża lill-operaturi sabiex iħallsu l-miżati annwali. Sakemm ma tirċevix talba/
kommunikazzjoni mingħand operatur illi tali operazzjoni kienet ser tieqaf, 
Transport Malta hija obbligata li titlob għall-ħlas ta’ dawn il-miżati u l-arretrati u 
tassumi illi l-iskola tas-sewqan qatt ma waqfet topera.

L-Awtorità infurmat lil Ombudsman li kienet lesta tieħu in kunsiderazzjoni n-notifika 
li allegatament saret mill-persuna li ressqet l-ilment fl-2014 fejn kienet informat 
lill-Awtorità illi ma kinitx ser tkompli bl-operat tal-iskola tas-sewqan dan biss però 
jekk il-persuna setgħet tipprovdi kopja ta’ din il-komunikazzjoni.  Sfortunatament 
il-persuna li ilmentat ma setgħetx tipprovdi kopja ta’ din il-korrispondenza.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra illi kien obbligu tal-operatur skont il-liġi li jinnotifika 
lill-Awtorità li mhux ser ikompli jopera l-iskola tas-sewqan li għaliha kellu 
l-awtorizzazzjoni.  Hu innota illi l-persuna li ilmentat saħqet illi hi kienet innotifikat 
lill-Awtorità li ma kellhiex ħsieb li tkompli taħdem bħala instructor tas-sewqan.  
Madanakollu, notifika f’dan is-sens mhux l-istess bħal notifika li operatur mhux ser 
jibqa’ jopera skola tas-sewqan.  

Peress illi apparentement, la l-persuna li ressqet l-ilment u lanqas l-Awtorità ma 
kellhom kopja ta’ din in-notifika, l-Ombudsman ma kienx f’pożizzjoni li jikkonkludi 
jekk tali dokument kienx jinkludi notifika li l-iskola mhux ser tkompli topera.  Kien 
fid-dmir tal-persuna li ilmentat li taċċerta ruħha li din in-notifika kienet saret skont 
kif titlob il-liġi u li l-Awtorità tkun verament irċeviet in-notifika.  Dan l-Uffiċċju 
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jinnota illi n-nuqqas ta’ għarfien tal-liġi m’għandux jintuża bħala skuża sabiex 
wieħed ma josservax din il-liġi jew jevita l-effetti ta’ dak provdut mil-leġislatur.   

Mill-banda l-oħra r-Regolament 65 jgħid illi l-awtorizzazzjoni biex wieħed jopera 
skola kienet soġġetta għal miżata annwali.  Għaldaqstant wieħed jifhem illi jekk 
din il-miżata ma titħallasx hemm ir-riskju reali li l-awtorizzazzjoni ma tibqax 
valida.  Barra minn hekk, filwaqt li huwa minnu illi l-liġi ma tobbligax lill-Awtorità 
tibgħat notifiki lill-operaturi sabiex iħallsu l-miżati annwali dovuti, l-liġi tagħti 
l-jedd lill-Awtorità li tissospendi, tirtira jew tħassar din l-awtorizzazzjoni, “fuq 
bażi raġonevoli”.  

L-Ombudsman huwa tal-fehma li jekk xi operatur jonqos ripetutament li jħallas il-
miżata annwali u għaldaqstant jikser il-kundizzjoni imposta skont ir- regolamenti, 
tali nuqqas jista’ jiġi ikkunsidrat bħala “bażi raġonevoli” sabiex l-Awtorità tieħu 
azzjoni biex tirrevoka l-liċenzja.

L-Ombudsman innota però illi biex din il-miżura tittieħed ried ikun hemm xi tip 
ta’ monitoraġġ fuq l-operaturi min-naħa tal-Awtorità, bħala regolatur ta’ dan is-
settur.  Fil-każ taħt eżami kienu għaddew kważi ħames snin qabel mal-Awtorità 
talbet il-ħlas tal-arretrati mingħand l-operatur tal-iskola tas-sewqan u dan sar biss 
wara li l-persuna li ressqet l-ilment stess bdiet il-proċeduri sabiex iġġedded it-tag 
ta’ instructor tas-sewqan.  

Għaldaqstant, l-Ombudsman seta’ biss jikkonkludi illi f’dan il-każ ma sar ebda 
monitoraġġ fuq il-ħlas ta’ miżati.  Il-fatt illi l-Awtorità sostniet li m’għandhiex 
obbligu legali jew proċedurali biex tibgħat avviżi lill-operaturi sabiex iħallsu 
l-miżata annwali, jagħti x’jifhem lil Ombudsman illi m’hemmx proċedura stabbilita 
biex jiġi aċċertat li dawn il-miżati fil-fatt qed jitħallsu.  Dan ifisser illi jista’ jkun 
hemm każijiet oħra simili u bħala stat ta’ fatt, aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar isir 
diffiċli li jinġabru l-arretrati. 

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-Ombudsman kien tal-fehma li filwaqt illi l-persuna li ressqet l-ilment naqset 
milli taċċerta ruħha li tinnotifika lill-Awtorità skont il-liġi li hi kienet waqfet topera 
l-iskola tas-sewqan, l-Awtorità min-naħa tagħha wkoll naqset milli tagħmel il-
monitoraġġ meħtieġ sabiex il-miżati dovuti bil-liġi jiġu mħallsa.  Għaldaqstant 
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ikkonkluda li s-sitwazzjoni li sabet ruħha fiha l-persuna li ilmentat kienet riżultat 
ta’ nuqqasijiet kemm min-naħa tagħha kif ukoll min-naħa tal-Awtorità.  Għalhekk 
l-Ombudsman irrakkomanda illi għandhom jiġu applikati l-prinċipji ta’ ekwità u li 
l-persuna li ressqet l-ilment kellha tħallas nofs l-arretrati dovuti skont il-liġi u dan 
għas-saldu tal-bilanċ pendenti u li konsegwentement l-awtorizzazzjoni biex topera 
l-iskola tas-sewqan titħassar.

L-Ombudsman irrakkomanda wkoll illi l-Awtorità tagħmel review tal-operaturi 
kollha sabiex taċċerta ruħha li kull wieħed minnhom huwa konformi mal-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni inkluż il-ħlas tal-miżata annwali.  Fl-aħħar nett, 
l-Ombudsman irrakkomanda wkoll li l-Awtorità tistabbilixxi linji gwida proċedurali 
biex jiġu evitati każijiet simili bħal dak tal-persuna li ressqet l-ilment. 

L-Eżitu
Dan l-Uffiċċju ġie infurmat li l-Awtorità se tkun qed timplimenta dawk ir-
rakkomandazzjonijiet li huma ta’ natura amministrattiva/proċedurali. Fir-rigward 
tal-arretrati, iżda, dan l-Uffiċċju ġie infurmat li nbdew proċeduri sommarji skont 
l-artiklu 466 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap 12 tal-Liġijet ta’ 
Malta) kontra l-persuna li ilmentat sabiex jinġabru l-arretrati kollha.
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Bord tal-Accountancy

Bidla legali fil-kunjom għandha 
tiġi rikonoxxuta

L-ilment
Il-persuna li ressqet l-ilment kienet kisbet warrant mill-Bord tal-Accountancy u 
ngħatat ċertifikat bil-kunjom li kienet ħadet meta żżewġet.  Wara li isseparat reġgħet 
ħadet legalment il-kunjom tagħha ta’ xebba u talbet lill-Bord tal-Accountancy biex 
jerġa’ joħorġilha ċertifikat tal-warrant li kien jirrifletti din il-bidla fil-kunjom.

Il-Bord tal-Accountancy, filwaqt li stqarr li kien aġġorna r-reġistru ta’ dawk li 
għandhom il-warrant biex jirrifletti l-bidla fil-kunjom tagħha, ċaħad it-talba tagħha 
peress li sostna illi l-Att dwar il-Professjoni tal-Accountancy ma kienx jagħtih is-
setgħa li jagħmel bidliet fiċ-ċertifikati tal-warrants ladarba jiġu ippubblikati. 

Il-persuna li ilmentat qalet illi l-pożizzjoni adottata mill-Bord tal-Accountancy 
kienet inġusta u qed toħolqilha ħafna anzjetà.  Hi sostniet illi ċ-ċertifikat tal-warrant 
tagħha kellu jinbidel biex jirrifletti kunjomha legali korrett.

Il-fatti
Iċ-ċertifikat tal-warrant  tal-persuna li ressqet l-ilment kien sempliċement jgħid 
illi, “This is to certify that xxx is qualified to practise the profession of Accountant 
(Chapter 281)” . Fih kien hemm ukoll imniżżel in-numru tal-warrant, in-numru 
tal-karta tal-identità u d-data tal-ħruġ tiegħu.  L-Ombudsman innota li l-isem 
fuq il-warrant għandu essenzjalment “jiggarantixxi” għall-ħiliet u l-kompetenzi 
ta’ individwi li jżommu lilhom infushom bħala accountants.  Il-warrants inħarġu 
soġġetti għal kundizzjonijiet bħalma huma r-rekwiziti – l-Professional Indemnity 
Insurance Cover u l-Continuous Preofessional Education (CPE).
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Wara li isseparat legalment, il-persuna li ilmentat reġgħet ħadet kunjom xbubitha.  
Ir-records tar-Reġistru Pubbliku ġew infurmati bil-bidla f’kunjomha kif suppost.  Fil-
fatt inħarġitilha Karta tal-Identità aġġornata. Hija talbet lill-Bord tal-Accountancy 
sabiex jerġa’ joħorġilha ċ-ċertifikat tal-warrant tagħha f’kunjom xbubitha biex 
jirrifletti l-bidla legali anke minħabba l-fatt li dak oriġinali kien ġie distrutt.

Sena wara ġiet informata mill-Bord illi t-talba tagħha ma setgħetx tiġi milqugħa.  
Minkejja li hija ressqet it-talba tagħha b’mod formali b’ittra ġudizzjarja sabiex 
jinħareġ ċertifikat mill-ġdid tal-warrant bil-kunjom legali korrett, il-Bord xorta 
waħda baqa’ tal-istess fehma.

Għalhekk din il-persuna ressqet ilment mal-Ombudsman u talbitu sabiex jagħtiha 
rimedju xieraq għall-inġustizzja li kienet qed issofri.

Is-sottomissjonijiet tal-Bord tal-Accountancy
Il-Bord baqa’ jinsisti fuq id-deċiżjoni tiegħu u tenna illi l-liġi ma kinitx tawtorizzah 
illi jerġa’ joħroġ warrant ladarba dak oriġinali jkun inħareġ skont l-Att dwar il-
Professjoni tal-Accountancy.  Il-Bord argumenta li t-talba tal-persuna li ilmentat ma 
kellha ebda bażi legali.  Li kieku kellha tintlaqa’ t-talba tagħha jinħoloq preċedent 
perikoluż li fil-ġejjieni jista’ jiġi utilizzat u abbużat minn individwi oħra għal 
raġunijiet żbaljati għad-detriment tal-professjoni u l-interess pubbliku.

Il-Bord sostna wkoll illi istituzzjonijiet pubbliċi bħall-Università ta’ Malta ma  
joħorġux ċertifikati ta’ lawrja emendati meta, per eżempju, studenti jbiddlu 
kunjomhom legalment minħabba bidla fl-istatus tagħhom.  Iċ-ċertifikat ta’ lawrja 
tingħata darba biss, meta/malli student itemm b’suċċess programm ta’ studji.  Li 
kieku dan kellu jkun bil-kontra dan jista’ jirriżulta f’tgerfix sħiħ u possibbilment 
b’riżultat li l-istituzzjoni titlef il-kontroll tas-sitwazzjoni.  L-istess ħaġa tapplika 
għall-ċertifikati maħruġa minn entitajiet pubbliċi li jirregolaw il-professjonijiet li 
għandhom id-dmir ukoll li jipproteġu lill-pubbliku in ġenerali minn kwalunkwe 
użu ħażin possibbli ta’ dawn iċ-ċertifikati.  Barra minn hekk, il-Bord saħaq illi biex 
it-talba tal-persuna li ilmentat tiġi milqugħa kien jeħtieġ illi l-liġi tiġi emendata 
sabiex il-Bord ikollu s-setgħa li joħroġ warrant ġdid malli jinbidel il-kunjom tal-
persuna li għandha l-warrant u wara li jiġi irkuprat iċ-ċertifikat antik skadut.
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Il-Bord informa lill-Ombudsman li min-naħa tiegħu kien ħa passi immedjatament 
biex jemenda l-kunjom tal-persuna li ressqet l-ilment fuq il-websajt tiegħu u 
r-Reġistru tad-Detenturi tal-Warrants.  Il-Bord ippropona f’konformità mal-prassi 
tiegħu, li tinħareġ kopja vera tal-warrant oriġinali lill-persuna li ilmentat flimkien 
ma’ ittra li tindika l-bidla fil-kunjom.  Madankollu l-persuna li ressqet l-ilment 
deherilha li din il-proposta kienet inaċċettabbli.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
In-natura u r-rilevanza tal-warrants
Persuni jinħarġilhom warrant biex jipprattikaw bħala accountant jekk jissodisfaw 
ir-rekwiżit tal-kwalifiki minimi kif stabbilit fil-liġi.  Dawn il-kwalifiki jipprovdu 
xhieda li l-individwi kisbu l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jipprattikaw il-
professjoni tagħhom.  Il-warrant għalhekk huwa forma ta’ ‘garanzija’ għal terzi li 
l-individwi jkunu laħqu ċertu livell ta’ kompetenza biex “jagħmlu dan ix-xogħol”.

Madankollu, il-warrant jinħareġ b’obbligi speċifiċi bħall-obbligu li l-individwu 
jkun kopert b’assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali u l-ħtieġa li jinkisbu 
ammont stabbilit ta’ siegħat fis-sena f’Edukazzjoni Professjonali Kontinwa. Ħafna 
mill-obbligi huma stabbiliti biex jipproteġu lill-persuni li jkunu qed jingħataw is-
servizzi mid-detenturi tal-warrant. Jekk xi persuna bil-warrant tonqos li tirrispetta 
l-imsemmija obbligi, dan jista’ jwassal li l-persuna teħel multi u possibbilment il-
warrant jista’ jiġi sospiż jew anke revokatt.  Għalhekk dawk kollha li għandhom il-
warrants jeħtieġu li jieħdu azzjoni pożittiva biex iħarsu l-warrant tagħhom.  Dan 
peress illi jipprovdi prova kontinwa li l-individwu huwa kwalifikat (mhux biss 
akkademikament) biex jipprattika l-professjoni.

Il-warrant huwa differenti ħafna miċ-ċertifikat tad-diploma/lawrja maħruġ minn 
istituzzjoni edukattiva li tiċċertifika l-fatt li individwu temm programm ta’ studji.  
Ċertifikat tad-diploma/lawrja jeħtieġ li jkun korrett fiż-żmien tal-ħruġ, wara dan 
però ma jkun hemm ebda ħtieġa ta’ tibdil ulterjuri.  Wieħed irid iqis illi r-rwol tal-
imsemmi lawrja/diploma (ċertifikat) lanqas m’huwa dak li jipproteġi terzi persuni.  
B’hekk, l-argument miġjub mill-Bord tal-Accountancy li jqiegħed attestazzjoni li 
juri t-tmiem ta’ programm ta’ studji fuq l-istess livell tal-warrant ma jreġġix.
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Distinzjoni bejn Warrant u ċertifikat tal-Warrant biex tipprattika
L-Ombudsman innota li l-persuna li ilmentat ma talbitx li jinħareġ warrant ġdid 
iżda li d-dokument li jattesta l-fatt li hija detentur ta’ warrant jerġa’ jinħareġ fl-
isem legali korrett tagħha.  Hemm differenza kbira bejn il-ħruġ ta’ warrant għall-
prattika tal-professjoni u d-dokument li jirreġistra l-fatt li individwu huwa detentur 
ta’ warrant.  L-Att dwar il-Professjoni tal-Accountancy ma jispeċifikax il-mezz li 
bih għandha ssir l-attestazzjoni tal-warrant.  Għalhekk huwa f’idejn il-Bord tal-
Accountancy bħala l-awtorità regolatorja, li għandu jiddetermina x’forma għandu 
jkollha  din l-attestazzjoni.

Il-ħarsien ta’ terzi persuni
L-Att jesiġi li għandu jinżamm Reġistru onlajn għad-Detenturi ta’ Warrants u 
għandu jkun disponibbli fuq il-websajt tal-Bord.  Il-persuni li għandhom il-warrant 
għandhom l-obbligu legali li jinnotifikaw lill-Bord bi kwalunkwe tibdil inkluż bidla 
fl-isem u l-Bord min-naħa tiegħu, għandu l-obbligu li jaġġorna r-reġistru.  L-għan 
ta’ dan ir-reġistru huwa: a) li l-Bord ikollu rekords aġġornati xierqa ta’ dawk kollha 
li għandhom il-warrants u b) li l-pubbliku ġenerali jkollu aċċess għar-reġistru u 
b’hekk ikun f’pożizzjoni li jiddetermina jekk il-professjonist li jixtieq iqabbad huwa 
ikkwalifikat biex jipprattika.  Dan l-aħħar għan, jenfasizza wieħed mill-iskopijiet 
ewlenin għar-regolamentazzjoni ta’ professjoni – il-protezzjoni ta’ terzi persuni 
li jixtiequ jagħmlu użu mis-servizzi offruti mill-professjonisti.  Huwa proprju 
għalhekk illi huwa importanti ferm li terzi jkollhom aċċess għal informazzjoni 
korretta u aġġornata.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-liġi hija stretta ħafna dwar il-fatt li jkun hemm 
reġistru onlajn aġġornat ta’ dawk kollha li għandhom il-warrant, għaldaqstant 
bl-istess raġunament kwalunkwe dokument fiżiku li juri li dak l-individwu 
għandu warrant jeħtieġ li jkun korrett u aġġornat.  Minħabba l-importanza li 
l-liġi tagħti li jkun hemm reġistru onlajn aġġornat u korrett, jidher li din il-ħtieġa 
ta’ korettezza tieħu preċedenza fuq perikli jew riskji possibbli assoċjati mal-ħruġ 
ta’ ċertifikat emendat.  L-Ombudsman osserva li jistgħu jiġu stabbiliti miżuri biex 
jimminimizzaw dawn ir-riskji.

Fl-aħħar nett, l-Ombudsman ikkunsidra li d-dokumenti tar-reġistru pubbliku 
jiffurmaw il-bażi ta’ numru sinifikanti ta’ dokumenti legali/pubbliċi li affettwaw 
mhux biss il-ħajja ta’ kuljum tal-individwi iżda wkoll lil dawk li għandhom x’jaqsmu 
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magħhom.  Minħabba r-ramifikazzjonijiet legali estensivi ta’ dawn id-dokumenti 
ma kienx sorprendenti li l-liġi tgħid espressament li bidliet fi status individwali 
jridu jsiru b’Ordni tal-Qorti. Dan iżda ma kienx ifisser li l-bidliet kollha fid-
dokumenti maħruġa mill-amministrazzjoni pubblika kellhom jiġu irregolati minn 
dispożizzjonijiet simili.  Dan jirriżulta f’ineffiċjenzi kbar. Il-liġi kienet siekta dwar 
il-mezz li għandu jintuża għall-attestazzjonijiet tal-warrant, u ħalliet f’idejn il-korp 
regolatorju biex jiddetermina l-aħjar mod biex jipprova li individwu kien detentur 
tal-warrant.  Id-deċiżjoni li jinħarġu ċertifikati fiżiċi għalhekk tista’ titqies bħala 
purament amministrattiva.

L-Ombudsman huwa tal-fehma li d-deċiżjoni li jerġa’ jinħareġ dokument minħabba 
li l-oriġinali ma kienx legalment korrett jew minħabba li dak id-dokument intilef 
jew inqered, ukoll hija waħda ta’ natura amministrattiva.  Bidla fil-liġi m’hijiex 
strettament meħtieġa biex il-Bord jerġa’ joħroġ attestazzjoni jekk dan huwa meħtieġ 
jew jekk għal grazzja tal-argument, il-Bord kellu jiddeċiedi li jirtira ċ-ċertifikati 
kollha fuq il-karta u jerġa’ joħroġ l-attestazzjonijiet kollha f’xi format differenti 
li jservi aktar. 

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-Ombudsman ikkonkluda li t-talba tal-persuna li ressqet l-ilment li terġa’ tinħareġ 
attestazzjoni tal-warrant f’isimha li jkun legalment korrett kienet raġonevoli, 
speċjalment fid-dawl tal-fatt li din il-bidla kienet ir-riżultat ta’ proċeduri legali 
xierqa.  Għalhekk l-Ombudsman irrakkomanda li t-talba tal-persuna li ilmentat tiġi 
milqugħa u li terġa’ tinħareġ attestazzjoni tal-warrant b’kunjomha ta’ xebba.

L-Ombudsman innota li l-Bord tal-Accountancy għandu jiżgura li d-dokumenti 
maħruġa li jattestaw il-fatt li individwu għandu l-warrant ikunu legalment korretti u 
aġġornati.  Huwa, għalhekk, irrakkomanda wkoll li jiġu stabbiliti miżuri, kemm jekk 
leġiżlattivi jew le, biex jittrattaw eventwalitajiet bħat-telf jew il-qerda ta’ ċertifikati 
jew il-ħtieġa li jiġu aġġornati ċertifikati li m’għadhomx korretti.

L-Eżitu
Il-Bord tal-Accountancy informa lill-Ombudsman li kien ser jimplimenta 
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.





KAŻIJIET FIL-QOSOR

Kummissarju  
għall-Edukazzjoni
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MCAST

Studenti tal-MCAST żgwidati  
bl-informazzjoni dwar kors

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment kien wieħed minn fost madwar 27 student li fl-2020 
iggradwaw mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) b’lawrija 
ta’ Bachelor of Science (Honours) in Sport, Exercise and Health.  Il-qofol tal-ilment 
huwa dwar allegazzjoni li l-kontenut tal-informazzjoni ippubblikata mill-MCAST 
fiż-żmien meta daħlu għall-kors fl-2017 ma kienx korrett u tahom x’jifhmu illi, ma’ 
tmiem il-kors, dawk li jiksbu l-lawrija jkunu f’qagħda illi japplikaw il-ħiliet miksuba 
f’ambjent kliniku flimkien ma’ professjonisti oħra tas-saħħa, u dan permezz ta’ 
impjieg fi sptarijiet u kliniċi, fost oħrajn.  Madanakollu, ftit wara l-gradwazzjoni 
deher biċ-ċar li dan ma kienx possibbli għaliex il-kors ma kienx ġie rikonoxxut mill-
Kunsill għall-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (Council for Professions 
Complemantary to Medicine).

Huwa ilmenta wkoll illi l-awtoritjiet tal-MCAST kienu konxji minn din il-problema 
li nħolqot minħabba l-informazzjoni skorretta, iżda m’għamlu xejn biex jirranġaw 
is-sitwazzjoni.

Il-fatti
F’dan il-każ fir-realtà ma kien hemm ebda nuqqas ta’ qbil bejn l-individwu li 
ilmenta u l-MCAST ħlief għall-fatti msemmija fl-ilment.  In-nuqqas ta’ qbil kien fl-
interpretazzjoni mogħtija lil dawk il-fatti u l-konsegwenzi ta’ tali interpretazzjoni.

Wara stħarriġ intensiv, l-ilment ġie milqugħ. Filwaqt li huwa minnu li l-individwu li 
ilmenta ma ikkummentax b’mod negattiv dwar il-kontenut tal-kors – kemm hu kif 
ukoll sħabu tal-kors, kif ukoll l-għalliema u dawk li kienu qed jitħarrġu magħhom, 
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aċċettaw il-kontenut tal-kors b’entużjażmu – il-mod kif ġie ifformulat l-ilment 
huwa ċar: Il-prospectus u t-taħriġ mogħti matul it-tliet snin taw l-impressjoni b’mod 
ineżorabbli lill-istudenti illi ladarba jiggradwaw ikunu jistgħu jaħdmu flimkien 
mal-fiżjoterapisti bħala professjonisti fil-kura tas-saħħa.  Dan żgur kien jimplika 
professjoni “kumplimentari għall-mediċina”. 

Madankollu, minn informazzjoni miksuba mill-Ministeru għas-Saħħa, irriżulta 
li, għall-kuntrarju ta’ korsijiet oħra ipprovduti mill-MCAST, fil-każ tal-kors taħt 
eżami qatt ma kien hemm kollaborazzjoni bejn il-Kulleġġ u l-Ministeru għas-
Saħħa. Għalkemm sar tentattiv biex dan il-kors jiġi rikonoxxut mill-Kunsill għall-
Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina, it-talba ġiet irrifjutata.

Il-Kummissarju ma kellu ebda dubju li l-MCAST kellu l-ħsieb li jipprovdi, u fil-fatt 
ipprovda, kors mill-aqwa biex jilħaq l-istandards tal-Assoċjazzjoni Ewropea fis-
Saħħa u l-Eżerċizzju (European Health and Fitness Association). Madankollu, kif 
jgħid il-Malti bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikumbatti, u f’dan il-każ ġara proprju 
hekk, għalkemm kien hemm intenzjonijiet tajbin min-naħa tal-MCAST, dawn ma 
waslux għal dak li kien maħsub li kellu jiġri fil-prattika. Fil-fehma meqjusa tal-
Kummissarju wara li xtarr l-evidenza u l-informazzjoni kollha miġbura, kien jidher 
ċar li l-individwu li ilmenta u sħabu – bla dubju mingħajr ma din kienet l-intenzjoni 
– kienu ġew kompletament żgwidati meta fl-2017 bdew il-kors ta’ tliet snin. 

Il-materjal promozzjonali għall-kors, bl-użu ta’ espressjonijiet bħal “clinical setting” 
(f’ambjent kliniku) (kliem li aktar tard ma baqax jifforma parti mid-deskrizzjonijiet 
sussegwenti tal-kors) u “suitably qualified professionals to work alongside medical 
and healthcare professionals” (professjonisti kwalifikati b’mod xieraq biex jaħdmu 
flimkien ma’ professjonisti mediċi u fil-kura tas-saħħa) mhux tant issuġġerixxa 
iżda għamilha fatta illi malli l-istudenti jiggradwaw jibdew jitqiesu professjonisti 
paramediċi mhux differenti minn dawk li temmew b’suċċess il-kors (għalkemm 
f’livell inqas) għad-Diploma Avvanzata fis-Saħħa u l-Kura Soċjali jew id-Diploma 
Avvanzata fix-Xjenza tas-Saħħa.

Huwa minnu li, kuntrarjament għal dawn il-korsijiet ta’ sentejn, it-taħriġ fuq il-
post tax-xogħol (il-placements) tal-kors ma sarux fi sptarijiet jew kliniċi tal-gvern, 
imma f’postijiet oħra; madankollu matul il-kors ta’ tliet snin l-individwu li ilmenta 
u sħabu ngħataw l-impressjoni li fl-aħħar tal-kors kienu se jkunu professjonisti “fir-
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rijabilitazzjoni flimkien mal-fiżjoterapisti”, jaħdmu flimkien magħhom f’ambjent 
kliniku. Jidher li fi tliet snin, ma sar l-ebda tentattiv mill-MCAST biex titneħħa din 
il-fehma żbaljata li kienet ġiet imdaħħla f’moħħ l-istudenti sa mill-ewwel sena. Ir-
riżultat aħħari kien li l-individwu li ilmenta u sħabu spiċċaw b’lawrija ta’ Baċellerat 
li hija ta’ kreditu għall-MCAST f’termini ta’ kontenut, livell u standard, iżda li 
sfortunatament hija biss sempliċi biċċa karta li għandha tiġi mqiegħda fi gwarniċ 
sabiħ mill-gradwati għal dak li jirrigwarda s-suq tax-xogħol lokali.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Skont il-Mission Statement tiegħu, l-MCAST għandu jipprovdi edukazzjoni 
vokazzjonali u professjonali u taħriġ li huwa marbut mal-ħtiġijiet kemm tal-
individwu kif ukoll tal-ekonomija. Fid-dawl ta’ dan, l-aħħar ħaġa li wieħed kien 
jistenna kienet li l-Kulleġġ jippromwovi, permezz tal-materjal promozzjonali kif 
ukoll bit-tmexxija u l-istruttura tal-istess kors, l-idea li l-kors fl-aħħar mill-aħħar kien 
ser iwassal lill-gradwati li jaħdmu bħala professjonisti flimkien ma’ professjonisti 
mediċi u fil-kura tas-saħħa, jiġifieri fi professjoni kumplimentari għall-mediċina, 
meta l-MCAST kien jaf sewwa, jew kellu jkun jaf sewwa, illi dan il-fatt ma kienx 
possibbli mingħajr il-kooperazzjoni u l-ftehim xieraq mal-awtoritajiet tas-saħħa u 
b’mod partikolari mal-Kunsill għall-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina. 

Huwa sinjifikanti li kien biss f’Ottubru 2020, permezz ta’ email indirizzata, fost 
l-oħrajn lill-individwu li ilmenta u lill-Ministru tal-Edukazzjoni ta’ dak iż-żmien, li 
l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST ammetta li “The Role Exercise for Health professional is 
not recognised locally however we are constantly striving to create awareness of this 
role so much so that students throughout the course are placed in elderly homes and 
in clinical settings.” Għalhekk wieħed jistaqsi, u jasal biex serjament jiddubita liema 
kienu l-istudji xierqa u r-riċerka li saru qabel ma tnieda l-ewwel kors fl-2017.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, skont l-Artikolu 22(1) tal-Att dwar l-Ombudsman 
l-azzjonijiet u l-ommissjonijiet tal-Kulleġġ instabu li kienu kemm żbaljati kif ukoll 
inġusti. Il-Kummissarju irrakkomanda illi din il-kwistjoni tiġi trattata b’ urġenza 
u li l-Kulleġġ għandu joffri (mingħajr ħlas) kors addizzjonali (bħala top-up) lill-
individwu li ilmenta u lil sħabu (u possibilment ukoll lil dawk li għamlu l-istess kors 
wara l-2017).  Dan sabiex il-kontenut tal-kors ikollu fil-mira tiegħu l-professjoni li 
oriġinarjament ġiet reklamata mill-Kulleġġ – jiġifieri dik ta’ ‘professjonisti kwalifikati 
b’mod xieraq biex jaħdmu flimkien ma’ professjonisti mediċi u tal-kura tas-saħħa’. 



Każijiet fil-Qosor 2021 59

Fit-tfassil tal-kontenut ta’ dan it-taħriġ addizzjonali l-MCAST kien jeħtieġ li jimpenja 
ruħu b’mod attiv u jikkonsulta mal-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika u b’mod 
partikolari mal-Kunsill għall-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina sabiex 
jiġi żgurat li t-taqsimiet tal-istudju addizzjonali jkunu adegwati u biżżejjed biex 
jiżguraw ir-reġistrazzjoni ta’ studenti għall-professjoni li kienet fil-mira oriġinali. 
L-opinjoni finali tal-Kummissarju f’dan ir-rigward ingħatat fid-29 ta’ Lulju 2021.

Permezz ta’ ittra tat-30 ta’ Awwissu 2021, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u 
t-Teknoloġija kiteb lill-Kummissarju li l-MCAST qed ifittex b’mod attiv li jaċċetta u 
jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet magħmula minnu. Sakemm ġiet ippubblikata 
din in-nota dwar il-każ, ma jidher li kien sar l-ebda progress f’din id-direzzjoni.
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Ministeru tal-Edukazzjoni

Diskriminazzjoni mhux xierqa 
għad-detriment ta’ waħda  
mill-unjins tal-għalliema

L-ilment
F’dan il-każ kienet trejdjunjin irreġistrata illi ressqet ilment f’dan l-Uffiċċju bħala 
waħda miż-żewġ unjins ewlenin tal-għalliema. L-ilment sar mill-Kap Eżekuttiv 
tagħha għan-nom tal-unjin li kien jirrappreżenta. Dan l-ilment tressaq fl-Uffiċċju 
tal-Ombudsman fit-3 ta’ Ġunju 2020 u ġie finalment deċiż fit-18 ta’ Mejju 2021, 
b’deċiżjoni parzjali (fuq eċċezzjoni preliminari imqajjma mill-Ministeru għall-
Edukazzjoni) li ngħatat fid-9 ta’ Lulju 2020.

It-trejdjunjin bażikament allegat li kienet qed tiġi diskriminata b’mod improprju 
mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u d-Direttorati li jaqgħu taħtu. Ilmentat 
illi fi kwistjonijiet li m’humiex konnessi man-negozjar kollettiv – fejn hi stess 
ammettiet illi ma kinitx tirrappreżenta l-maġġoranza tal-għalliema fis-servizz 
tal-Gvern – ma kinitx qed tingħata l-istess faċilitajiet mogħtija lill-unjin l-oħra li 
tirrappreżenta l-maġġoranza.

Eċċezzjoni preliminari
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni oġġezzjona li l-Uffiċċju tal-Ombudsman jinvestiga 
dan l-ilment. Din l-oġġezzjoni tqajmet permezz ta’ komunikazzjoni bid-data 
tat-30 ta’ Ġunju 2020, iffirmata mis-Segretarju Permanenti tal-istess Ministeru. 
L-oġġezzjoni ratione personae kienet fis-sens li l-Artikolu 13 tal-Att dwar 
l-Ombudsman jipprovdi dritt ta’ aċċess għall-Ombudsman u għall-Kummissarju fl-
Uffiċċju tiegħu, għal persuni biss, filwaqt li f’dan il-każ l-ilment, għalkemm imressaq 
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minn persuna fiżika, tressaq għan-nom ta’ persuna morali. Dan ir-raġunament ġie 
miċħud b’deċiżjoni iffirmata b’mod konġunt mill-Ombudsman u l-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni fid-9 ta’ Lulju 2020. F’dik id-deċiżjoni preliminari ġie innotat, 
inter alia, kif ġej (tradotta għall-Malti minn dan l-Uffiċċju):

“Kif tafu l-Ombudsman huwa korp kostitwit indipendenti li l-funzjoni tiegħu 
hija li jiskrutinja l-azzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika u tas-settur 
pubbliku f ’sens wiesgħa. Dan l-Uffiċċju, bħala istituzzjoni kostituzzjonali, 
huwa inkarigat mil-leġiżlatur biex jevalwa jekk l-azzjonijiet jew in-nuqqas 
ta’ azzjoni tal-amministrazzjoni pubblika humiex tajbin jew żbaljati, mhux 
xierqa, ġusti u raġonevoli, improprjament diskriminatorji, kontra l-liġi jew skont 
leġiżlazzjoni li hija inġusta. L-istituzzjoni twaqqfet fl-1995 sabiex tipprovdi mezz 
ta’ komunikazzjoni li huwa sikur, mgħaġġel u indipendenti li jista’ jwassal għal 
soluzzjoni amikevoli fejn ikun hemm nuqqas ta’ qbil u, jekk dan ma jkunx possibbli, 
tingħata opinjoni ċara dwar jekk il-kwistjoni li fuqha ma hemmx qbil tammontax 
għal amministrazzjoni ħażina.”

“Id-dritt li wieħed iressaq ilment quddiem l-Ombudsman u jikseb azzjoni 
indipendenti kontra amministrazzjoni ħażina huwa dritt b’żieda mad-dritt li 
wieħed jirrikorri għall-ġustizzja permezz tal-qrati jew mezzi ġudizzjarji oħra. 
Żgur li ma kinitx l-intenzjoni tal-leġislatur meta ħoloq istituzzjoni indipendenti 
b’mekkaniżmu li permezz tiegħu seta’ jsir skrutinju tal-funzjonijiet amministrattivi 
tal-Amministrazzjoni Pubblika, li jinterpreta l-kelma ‘persuna’ b’mod daqshekk 
restrittiv, u b’hekk jeskludi kull persuna morali li tkun ġiet negattivament milquta 
minn azzjoni jew ommissjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika jew tas-settur 
pubbliku mill-possibilità li tkun tista’ tressaq ilment biex jiġi investigat minn 
dan l-Uffiċċju. Persuni morali wkoll ikollhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni 
pubblika, għandhom jiġu trattati b’mod ġust u korrett minn dawk li jamministraw 
l-affarijiet pubbliċi, u huma affettwati u jistgħu jiġu preġudikati mid-deċiżjonijiet 
jew nuqqas ta’ azzjoni tal-imsemmija Amministrazzjoni. Għalhekk għandhom 
ikunu disponibbli għalihom l-istess rimedji li jgawdu minnhom persuni fiżiċi. 
Wieħed ma jistax jistenna li persuni morali jippruvaw jiksbu rimedju għal allegata 
amministrazzjoni ħażina billi jirrikorru għal proċeduri ġudizzjarji bi spejjeż mhux 
żgħar kif jidher li huwa l-każ li kieku wieħed kellu jaċċetta l-interpretazzjoni 
restrittiva mogħtija mill-konsulenti legali tal-Ministeru.”
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Fil-meritu
Fl-ewwel lok il-Kummissarju għamilha ċara illi ma kinitx il-funzjoni tiegħu illi 
jsolvi, jew jindaħal f’tilwim industrijali li huma, jew jistgħu jkunu, pendenti bejn 
min ressaq l-ilment u xi provditur edukattiv jew tabilħaqq bejn min ilmenta u 
l-amministrazzjoni pubblika. L-Uffiċċju tal-Ombudsman kien ġie infurmat biss 
(mit-trejdjunjin li ilmentat fis-7 ta’ Mejju 2021) illi kienet tat avviż dwar tilwima 
lill-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni. Ir-rwol tal-Kummissarju kien biss li 
jara jekk kienx hemm xi att ta’ amministrazzjoni ħażina – jiġifieri jekk meta aġixxew 
jew naqsu milli jaġixxu b’ċertu mod fil-konfront ta’ min ilmenta, l-awtoritajiet tal-
Edukazzjoni jidhirx li aġixxew kontra l-liġi, jew b’mod irraġonevoli, inġust, oppressiv 
jew b’mod improprjament diskriminatorju, jew jekk tali azzjoni jew ommissjoni 
humiex sempliċiment żbaljati.

In-naħa uffiċjali (jiġifieri l-awtoritajiet tal-Edukazzjoni) sostniet li ma setgħetx tilqa’ 
t-talbiet tal-unjin li ressqet l-ilment għax dan seta’ jwassal li jurta lill-“unjin l-oħra” 
li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-għalliema fis-servizz pubbliku. Il-Ministeru 
baqa’ jinsisti li ladarba l-unjin li ilmentat mhix dik rikonoxxuta uffiċjalment, din 
ma tistax tiġi permessa fil-bini tal-iskola peress li dan imur kontra l-prassi normali 
tar-relazzjonijiet industrijali. Ma sar ebda aċċenn għall-kwistjonijiet l-oħra ta’ min 
ilmenta (jiġifieri, apparti dik tal-preżenza fil-bini tal-iskola).

Wara li l-Kummissarju fela bir-reqqa l-provi kollha, ikkonkluda li l-qofol f’dan il-każ 
kien imur lil hinn minn sempliċi kwistjonijiet ta’ relazzjonijiet industrijali jew tilwim 
potenzjali dwar relazzjonijiet industrijali. Il-qofol tal-vertenza kienet tirrigwarda 
prinċipji fondamentali tad-demokrazija u s-saltna tad-dritt. 

Il-Kummissarju ma kellu l-ebda dubju li għall-finijiet ta’ “negozjar kollettiv” kien 
hemm trejdunjin waħda reġistrata li kienet effettivament rikonoxxuta b’mod 
uffiċjali, u din l-unjin ma kinitx il-unjin li ressqet l-ilment. Il-kwistjoni f’dan il-
każ kienet l-obbligazzjoni pożittiva li kellu l-Istat – fil-każ taħt eżami rappreżentat 
mill-Awtoritajiet tal-Edukazzjoni – li jiżgura li fl-eżerċizzju tad-dritt tal-libertà tal-
assoċjazzjoni, unjin ma tiġix improprjament imxekkla fl-eżerċizzju tar-rwol tagħha 
li tikkomunika mal-membri tagħha, u, bl-istess mod, li l-membri tagħha jkunu 
liberi li jikkomunikaw bla xkiel (fil-limiti raġonevoli) ma’ uffiċjali tal-unjin. B’mod 
aktar kruċjali dan jimplika li ma kellu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni mhux 
xierqa, uffiċjali jew mhux uffiċjali, fil-konfront ta’ unjins reġistrati li jirrappreżentaw 
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lill-għalliema. Diskriminazzjoni ma tkunx xierqa jekk it-trattament differenti ma 
jkunx ibbażat fuq ġustifikazzjoni oġġettiva u raġonevoli.

In-negozjar kollettiv li jsir biss mal-unjin li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-
ħaddiema f’post tax-xogħol partikolari jew f’settur partikolari, hu ġeneralment 
rikonoxxut bħala fatt oġġettiv u raġonevoli, peress li l-għan aħħari ta’ dan in-negozjar 
hu wieħed leġittimu u l-metodu wieħed proporzjonat. Trattament differenzjali li 
ma jilħaqx dak l-istandard ikun kemm kapriċċuż kif ukoll mhux xieraq. 

Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni li l-Istat iffirma w irratifika l-Protokoll Nru 12 
tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), liema protokoll 
jimpedixxi kull forma ta’ diskriminazzjoni fit-tgawdija mhux biss tal-jeddijiet 
fundamentali2 iżda wkoll ta’ “kull dritt stabbilit b’liġi”. Is-subparagrafu (2) tal-
Artikolu 1 ta’ dak il-Protokoll speċifikament ipprovda li  “Ħadd ma għandu jbagħti 
minn diskriminazzjoni minn naħa ta’ kwalunkwe awtorità pubblika għall-ebda 
raġuni kif msemmija fil-paragrafu 1.” Ir-raġunijiet ta’ diskriminazzjoni msemmija 
kemm fl-Artikolu 14 tal-KEDB kif ukoll fl-Artikolu 1 tal-Protokoll Nru 12 ma kinux 
eżawrjenti iżda biss eżemplikattivi.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju ikkonkluda li dan l-ilment kien ġustifikat, u dan limitatament 
għall-fatt li l-unjin li ressqet l-ilment kienet ġiet iddiskriminata b’mod mhux 
xieraq mill-Awtoritajiet tal-Edukazzjoni. Il-Kummissarju irrakkomanda li, ħlief u 
sakemm faċilità tkun strettament marbuta ma’ negozjar kollettiv, l-unjin li ilmentat 
għandha tingħata l-istess faċilitajiet bħalma ngħataw lil xi unjin jew unjin oħra li 
jirrappreżentaw lill-għalliema fis-servizz pubbliku.

Permezz ta’ komunikazzjoni sussegwenti, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru 
għall-Edukazzjoni, filwaqt li ċaħad li qatt seħħet xi diskriminazzjoni mhux xierqa u 
issuġġerixxa li l-kwistjoni kollha kienet dovuta għal perċezzjoni żbaljata mill-unjin 
li ressqet l-ilment dwar kif il-unjin l-oħra ġiet trattata b’mod uffiċjali, madankollu 
fisser li r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju ġiet aċċettata u kienet ser tiġi 
implimentata fil-prattika.

2  Ara l-Artikolu 14 tal-KEDB moqri flimkien mal-artikoli minn numru 2 san-numru 13.
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Università ta’ Malta

Tagħrif lill-kandidati  
li ma ntagħżlux

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment kien gradwat fil-mużika b’dottorat (Ph.D) f’dan il-
qasam. Huwa applika għall-pożizzjoni ta’ ‘Resident Academic Full Time Post in 
Music’ fid-Dipartiment tal-Istudji tal-Mużika fi ħdan l-Iskola tal-Arti Performattiva, 
fl-Università ta’ Malta. Sfortunament ma kienx magħżul għal din il-pożizzjoni.  Fil-
formola tal-ilment, huwa ilmenta b’mod speċifiku dwar il-fatt illi: Hu kellu kwalifika 
għolja fid-dixxiplina li għaliha tefa’ l-applikazzjoni tiegħu. Madanakollu, ma ġiex 
magħżul u ma ngħatat ebda raġuni għal din id-deċiżjoni. F’komunikazzjoni li saret 
aktar tard ma’ dan l-Uffiċċju, il-persuna li ilmentat żiedet parti oħra mal-ilment, 
jiġifieri li filwaqt li ġiet reklamata biss pożizzjoni waħda f’din il-kariga  fil-fatt fi 
tmiem il-proċess tal-għażla nħatru żewġ persuni. 

L-investigazzjoni
Mill-investigazzjonijiet li wettaq il-Kummissarju irriżulta illi l-Università kienet 
imxiet mal-proċedura stabbilita. Din il-proċedura kienet deskritta fl-informazzjoni 
addizzjonali mehmuża mas-sejħa għall-applikazzjonijiet. Inizjalment saret 
evalwazzjoni ta’ kull applikant flimkien mal-esperjenza li kellu, saret il-lista tal-
persuni magħżula (shortlist) u li kellha tiġi approvata mill-Bord tal-Għażla. Il-
kandidati magħżula mbagħad ġew mistiedna biex issirilhom intervista u jagħmlu 
preżentazzjoni qasira.

Il-lista mħejjija bil-kandidati magħżula ġiet approvata mill-Bord tal-Għażla skont 
il-Linji Gwida għall-Membri tal-Bordijiet tal-Għażla fir-reklutaġġ ta’ Resident 
Academic Staff (Guidelines for Members of Selection Boards in the recruitment 
of Resident Academic Staff). Fir-rigward tal-individwu li ilmenta min-naħa tal-
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Università ngħataw raġunijiet relevanti u suffiċjenti għaliex ma ġiex magħżul 
biex jitniżżel fil-lista ta’ kandidati għall-intervisti (f’Ottubru 2020 l-Uffiċċju tal-
Ombudsman informah b’dawn ir-raġunijiet).  Madanakollu, l-Kummissarju kompla 
jistħarreġ aktar u talab lill-Università sabiex tagħtih il-lista ta’ dawk kollha li tniżżlu 
fil-lista għall-intervisti u ta’ dawk li ma ntagħżlux.  Minn din il-lista ħareġ ċar li 
mill-inqas kien hemm 29 minn 55 applikant mhux magħżula li kellhom kwalifiki 
akkademiċi w esperjenza li kienu daqs/ugwali jew ogħla/superjuri minn dawk tal-
persuna li ilmentat.

Id-9 applikanti magħżula ġew intervistati.  Minn dawn, erbgħa ġew klassifikati 
f’ordni  tal-mertu.  Id-Dipartiment tal-Mużika wera l-ħtieġa li jimtlew żewġ 
postijiet. Il-proposta ġiet aċċettata mill-Kunsill tal-Università abbażi tal-ammont 
ta’ xogħol disponibbli u wara konferma min-naħa tad-Direttur tal-Finanzi li kien 
hemm biżżejjed fondi għall-ħatra ta’ tnejn minflok wieħed residenti akkademiċi 
full time fil-mużika.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkonkluda li fil-proċess tal-għażla, kollox, f’dan il-każ, sar b’mod 
korrett għall-aħħar (rite et recte), u li l-proċedura deskritta fil-linji gwida ippubblikati 
li saret referenza għalihom aktar ’l fuq, fis-sustanza, ġiet segwita. Il-Kummissarju 
enfasizza l-espressjoni ‘fis-sustanza’ mhux biss għaliex dawn il-linji gwida huma 
eżattament hekk – linji gwida – u għaldaqstant huma maħsuba biex jiġu applikati 
b’ċerta flessibbiltà fid-dawl taċ-ċirkostanzi partikolari ta’ kull każ, anke għaliex 
irriżulta wkoll li dawn kienu ġew, f’parti minnhom, modifikati iżda tali modifika ma 
jidhirx li ġiet riflessa fil-kopja tal-linji gwida kif dehru online.

L-individwu li ilmenta oriġinarjament sostna li ma ngħata l-ebda raġuni/jiet 
għaliex ma kienx magħżul. Il-Kummissarju kien tal-fehma li sakemm jitlesta 
l-proċess tal-għażla bid-deċiżjoni finali tal-Kunsill tal-Università, ma jkunx xieraq 
li jingħataw dawn ir-raġunijiet lil kwalunkwe applikant li jew ma kienx magħżul fil-
lista tal-intervisti jew, jekk magħżul fil-lista, ma jkunx magħżul, jew rakkomandat 
mill-Bord tal-Għażla. Madankollu, ladarba dan il-proċess jintemm, m’għandu jkun 
hemm ebda raġuni valida għaliex dawn ir-raġunijiet m’għandhomx jiġu mogħtija/
komunikati lill-applikant. Fi kwalunkwe każ, kif diġà ġie rapportat, dawn ir-
raġunijiet ġew komunikati lill-applikant (f’dan il-każ il-persuna li ilmentat) mill-
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Uffiċċju tal-Ombudsman, f’Ottubru 2020, wara li dawn ir-raġunijiet ingħataw mill-
Uffiċċju tar-Rettur. 

Il-Kummissarju, madankollu, saħaq li ma kienx hemm il-ħtieġa li jaġixxi bħala 
pustier la f’dan il-każ u lanqas f’każijiet simili, u għalhekk irrakkomanda li, sakemm 
ma teżistix diġà, għandha tkun fis-seħħ sistema ċara li tippermetti lill-applikanti 
li ma jiġux magħżula li jingħataw ir-raġuni jew raġunijiet għaliex ma kinux ġew 
magħżula fil-lista jew magħżula għall-pożizzjoni. It-tweġiba pjuttost xotta u 
skjetta mibgħuta mill-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani “Wara li saret ir-reviżjoni tal-
applikazzjonijiet kollha li waslu sad-data tal-iskadenza, l-applikazzjoni tiegħek ma 
ntgħażlitx għal aktar kunsiderazzjoni”3 żgur li ma kinitx adegwata.

Mill-investigazzjonijiet li saru, irriżulta wkoll li d-dettalji tal-kandidat li ntgħażel 
(jew kandidati, kif ġara f’dan il-każ) ma baqgħux jiġu ippubblikati fuq il-websajt tal-
Università minħabba kwistjonijiet relatati mal-GDPR. Dan kien ifisser li l-paragrafu 
ta’ qabel tal-aħħar tal-linji gwida msemmija hawn fuq (taħt is-sub-titlu ‘Proċess ta’ 
Kjarifika’) kien skadut tassew u kif. F’komunikazzjoni mal-Uffiċċju tal-Ombudsman, 
l-Università sostniet li kienet fil-proċess li taġġorna dawn il-linji gwida. Fil-fehma 
meqjusa tal-Kummissarju, dan il-proċess kien qed jieħu wisq fit-tul, u fl-interess 
tat-trasparenza għandu jitħaffef, għalhekk irrakkomanda li għandu jiġi konkluż 
kemm jista’ jkun malajr.

Fl-aħħar nett, l-individwu li ressaq l-ilment kien urtat għall-fatt li għall-pożizzjoni 
reklamata minflok imtliet minn persuna waħda nħatru tnejn. Filwaqt li wieħed jista’ 
jargumenta b’mod leġittimu li dan l-individwu ma kellu ebda interess personali f’dan 
il-kuntest (‘addizzjonali’) peress li fi kwalunkwe każ hu ma ġiex magħżul (ara Art. 
37(2)(c) ta’ Kap. 385), il-Kummissarju deherlu li fiċ-ċirkostansi seta’ jissimpatizza 
mal-argument ta’ min ilmenta li din setgħet titqies bħala kwistjoni ta’ trasparenza, 
partikolarment fid-dawl tal-fatt li, wara kollox, kien hemm involuti l-fondi pubbliċi. 
Il-Kummissarju, għalhekk, indirizza dan l-ilment ex officio permezz tal-Art. 
13(2) tal-Kap. 385.

Mill-istħarriġ deher li kienet prattika standard li l-Università toħroġ sejħiet għal xi 
pożizzjoni – fis-singular – imma jekk il-Bord tal-Għażla relattiv jipproponi numru 

3  It-traduzzjoni tas-silta għall-Malti saret minn dan l-Uffiċċju.
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ta’ kandidati possibbli f’ordni ta’ mertu (biex tiġi evitata l-ħtieġa li jerġa’ jiltaqa’ 
l-bord jekk l-uniku kandidat propost jiddeċiedi li ma jaċċettax il-pożizzjoni) u 
jekk id-Dipartiment konċernat juri l-ħtieġa li timtela aktar minn kariga waħda u 
jkun hemm il-fondi meħtieġa, isiru żewġ ħatriet jew aktar. Filwaqt li, fis-sustanza, 
m’hemm xejn illegali jew b’xi mod inġust jew diskriminatorju jew xi ħaġa ħażina 
f’tali proċedura – wara kollox id-Dipartiment jew l-Istitut ikkonċernat għandu 
jkollhom ċertu ammont ta’ flessibbiltà, anke minħabba ż-żmien li jista’ jgħaddi 
qabel tittieħed id-deċiżjoni li jiġi approvat l-impjieg u sakemm tiġi approvata l-ħatra 
finali mill-Kunsill – wieħed jifhem li dan jista’ jikkawża xi tħassib, b’mod partikolari 
mill-kandidati li ma ġewx magħżula. Idealment, meta jkun hemm il-probabbiltà 
li se timtela aktar minn kariga waħda, is-sejħa għall-applikazzjonijiet għandha 
tindika b’mod ċar li qed issir għall-mili ta’ “post wieħed jew aktar”. Madankollu, il-
Kummissarju kien tal-fehma li tali rakkomandazzjoni speċifika ma kinitx tapplika 
fil-każ taħt eżami. Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni dwar din il-kwistjoni biss 
għall-każijiet futuri.

Ir-Rettur tal-Università permezz ta’ ittra datata 19 ta’ Lulju 2021, informa lill-
Kummissarju li ż-żewġ rakkomandazzjonijiet imsemmija hawn fuq kienu ġew 
aċċettati u ser jiġu implimentati.
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MCAST

Trattament meqjus oppressiv 
fil-konfront ta’ Senior Lecturer 
mill-MCAST 

L-ilment
Dan l-ilment tressaq fl-Uffiċċju tal-Ombudsman fis-6 ta’ Ottubru 2020. Il-persuna 
li ilmentat kienet Senior Lecturer II fid-Dipartiment tal-Bini u Inġinerija fil-
Kostruzzjoni fi ħdan l-Istitut tal-Inġinerija u Trasport fl-MCAST.

Bażikament hu ilmenta dwar il-fatt li mill-bidu tas-sena akkademika 2020-2021 
hu ma ngħatax klassijiet x’jgħallem, ma ngħatax time table għal-lectures, kien 
projbit milli jikkuntattja studenti fi ħdan l-Istitut imsemmi hawn fuq u saħansitra 
tneħħa minn fuq il-mailing list tad-Dipartiment. Għalkemm kien għadu qed jirċievi 
s-salarju, ġie mwarrab u eskluż bl-aktar mod assolut mill-Amministrazzjoni tal-
Kulleġġ (bil-konsegwenzi li tali aġir iġib miegħu) suppost sakemm tittieħed deċiżjoni 
mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru (OPM) dwar ir-revoka tal-assenjazzjoni tiegħu mal-
MCAST u li jitreġġa’ lura fil-grad sostantiv fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. 

L-investigazzjoni 
Wara li għal diversi drabi kien hemm nuqqas ta’ qbil fuq il-kurrikuli, it-taqsimiet fit-
tagħlim (teaching units), il-metodi ta’ tagħlim u ta’ ġestjoni (inkluż allegat nuqqas ta’ 
Bord ta’ Studji regolari) bejn min ilmenta u membri tas-Senior Management Team 
tal-MCAST, dan tal-aħħar iddeċieda ftit żmien qabel Ġunju 2020 li ma għandux 
jibqa’ jagħmel użu mis-servizzi tal-persuna li ressqet l-ilment. B’konsegwenza 
ta’ dan iddeċieda li jitlob ir-revoka tal-assenjazzjoni tiegħu mal-MCAST. Din id-
deċiżjoni ġiet approvata b’riżoluzzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tat-18 ta’ Ġunju 
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2020. Din ir-riżoluzzjoni kienet approvat biss it-talba għar-revoka tal-impjieg, liema 
talba kellha tintalab mingħand, u tiġi milqugħa jew miċħuda mill-OPM.

Madanakollu, kien biss, fl-10 ta’ Settembru 2020 li l-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv, 
u d-Deputat Prinċipal tal-Amministrazzjoni, tal-MCAST flimkien infurmaw 
formalment lill-persuna li ilmentat illi s-servizzi tiegħu ma kinux meħtieġa aktar 
u li kellu jirrapporta lir-Riżorsi Umani fil-MEDE (kif kien dak iż-żmien jissejjaħ 
il-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni) għall-finijiet tas-sena skolastika 
2020-2021. Sa tmiem l-investigazzjoni tal-Kummissarju – il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju 
2021 – l-impjieg mal-MCAST ta’ din il-persuna li ressqet l-ilment kien għadu ma 
ġiex revokat u kien baqa’ assenjat f’dan il-Kulleġġ bħala Senior Lecturer II b’salarju 
annwali gross ta’ €40,378.

Fil-5 ta’ Ottubru 2020 dan l-individwu li ressaq l-ilment – li kien għadu jidher bħala 
parti mill-istaff tal-Istitut iżda li lilu ma ngħataw ebda dmirijiet ta’ lecturing – irċieva 
email mingħand id-Deputat Prinċipal għax-Xjenza u t-Teknoloġija tal-MCAST 
li kompliet tgħarraq is-sitwazzjoni ‘anomala’ li kien jinsab fiha. Permezz ta’ din 
l-email, ġie ipprojbit milli jagħmel kuntatt mal-istudenti permezz tal-email jew b’xi 
mod/mezz ieħor ta’ komunikazzjoni li jappartjeni lill-MCAST.

Fl-aħħar ta’ Novembru 2020, il-Kummissarju ikkuntattja lid-Diviżjoni tan-Nies u 
Standards fi ħdan id-Direttorat għas-Sapport u Benesseri tan-Nies fi ħdan l-Uffiċċju 
tal-Prim Ministru (OPM). Il-parir inizjali tagħhom kien pjuttost ċar: “Huwa ovvju li 
sakemm jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet (dwar ir-revoka tal- assenjazzjoni, l-uffiċjali 
għandhom jibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom skont l-istruzzjonijiet mogħtija 
mill-Management.*4” Aktar tard din l-imsemmija Diviżjoni, meta ġiet iffaċċjata bil-
fatt illi din il-persuna kienet sempliċement ġiet skartata/imwarrba mill-MCAST, 
bdiet tlaqlaq u ippruvat titfa’ l-kwistjoni f’ħoġor il-Ministeru għall-Edukazzjoni u 
l-Liaison Officer tal-Ombudsman fil-Ministeru. L-ebda kjarifiki jew spjegazzjonijiet 
ulterjuri ma ngħataw mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, u wieħed jifhem illi fiċ-
ċirkostanzi taħt eżami l-imsemmi Ministeru ma setax jieħu azzjoni qabel ma jkun 
hemm ir-revoka tal-assenjazzjoni.

4 * Din hija traduzzjoni li saret minn dan l-Uffiċċju għas-sentenza li oriġinarjment inkitbet bl-Ingliż u kienet 
tinqara hekk “It is obvious that until such decisions [the revocation of detailing] are taken, officers are to 
continue performing their duties as per the Management direction.”
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Fil-qosor, għalhekk, il-pożizzjoni kienet illi għal aktar minn tmien xhur l-individwu 
li ilmenta mhux talli ma ġiex assenjat ebda dmirijiet biex jgħallem iżda ġie wkoll 
projbit milli jikkuntattja lill-istudenti tal-istituzzjoni (MCAST) fejn kien impjegat. 
Apparti l-ħela assoluta ta’ riżorsi umani u fondi pubbliċi, l-aġir tal-MCAST li 
jeskludi għalliem bi kwalifiki għolja għal żmien daqshekk twil kienet, fil-fehma tal-
Kummissarju, att oppressiv jista’ jitqies bħala trattament degradanti. F’dan il-każ 
il-persuna li ilmentat ġiet trattata b’mod degradanti mill-awtoritajiet tal-MCAST 
għaliex l-aġir tagħhom li ma jassenjawlu ebda dmirijiet biex jgħallem jew dmirijiet 
akkademiċi oħra relatati, flimkien mal-fatt li ġie impedut milli jagħmel kuntatt 
mal-istudenti seta’ jnissel (anke jekk forsi din ma kinitx l-intenzjoni tal-MCAST) 
fih sentimenti bħal ma huma inferjorità, nuqqas ta’ sigurtà u ansjetà, b’mod illi 
l-individwu jħossu umiljat kemm f’għajnejh stess, kif ukoll f’għajnejn ħaddieħor 
(b’mod partikolari l-istudenti tal-MCAST).  L-awtoritajiet tal-MCAST ma wrewx li 
għamlu jew ippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex itaffu din l-inġustizzja.

Membru anzjan tal-istaff, fid-deposizzjoni tiegħu quddiem il-Kummissarju, 
meta ġie mistoqsi għala l-persuna li ilmentat ma ngħatatx almenu xi xogħol 
amministrattiv żgħir x’jagħmel, qal li din il-persuna  kellha “karattru diffiċli”.  Fil-
fehma tal-Kummissarju din ir-raġuni kienet waħda inaċċettabbli. F’istituzzjoni 
edukattiva terzjarja kbira bħal ma huwa l-MCAST żgur li jkun mistenni li ser ikun 
hemm nuqqas ta’ qbil, karattri u personalitajiet li ma jaqblux bejniethom, iżda 
m’huwiex aċċettabbli jew permess illi istituzzjoni bħal din ma jirnexxilhiex tasal jew 
tittanta biex tirrikonċilja tali differenzi iżda minflok tasal biex tieħu azzjoni drastika 
bħalma ħadet. F’kull każ, ebda istituzzjoni ma għandha tirrikorri għal att, sija jekk 
ta’ kommissjoni jew ta’ ommissjoni, li fiċ-ċirkustanzi jkun oppressiv jew degradanti.

Konklużjoni
Għalhekk il-Kummissarju sostna l-ilment dwar id-deċiżjoni tal-MCAST fil-konfront 
tal-individwu li ilmenta li ma jiġix assenjat l-ebda ħidma fit-tagħlim u għall-fatt 
li ma setax jikkuntattja lill-istudenti għal żmien daqstant twil waqt li kien għadu 
jifforma parti mill-MCAST.  Hu ikkonkluda illi dan l-aġir, min-naħa tal-istituzzjoni, 
kien wieħed oppressiv u kien jammonta għal trattament degradanti fil-konfront tal-
persuna li ilmentat.
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Billi mill-bidu tas-sena akkademika 2020-2021 sad-data tar-rapport tal-
Kummissarju (12 ta’ Mejju 2021) kien għadda ż-żmien, ma nħassitx il-ħtieġa li ssir 
ebda rakkomandazzjoni jew rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar dan il-każ.
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Ministeru tal-Edukazzjoni

Nuqqas ta’ komunikazzjoni 
xierqa ma’ student

L-ilment
Individwu ressaq l-ilment tiegħu mal-Uffiċċju tal-Ombudsman fit-8 ta’ Ottubru 
2020. Hu diġà kien kiseb diversi lawriji akkademiċi, inkluż żewġ dottorati (Ph.
Ds) u kien irreġistra mal-Istitut għall-Edukazzjoni għal Master’s (fl-Edukazzjoni). 
Taqsima partikolari f’dan il-kors hija dedikata għall-metodi ta’ riċerka (MEDU204 
– Research Methods II).

Il-qofol tal-ilment huwa dwar il-marka finali mogħtija għal din it-taqsima.  
L-individwu li ilmenta allega illi l-lettur responsabbli għal dan l-assignment fl-
imsemmija taqsima (u li eventwalment ikkoreġiet u tat marka lill-istess) kienet 
prekluża milli-Istitut illi taqsam miegħu l-marki mogħtija min-naħa tagħha 
għax-xogħol tiegħu, u l-kummenti tagħha dwar dan, wara li dawn intbagħtu għal 
verifika interna (li minn hawn ’l quddiem ser issir referenza għaliha bħala IV) minn 
eżaminatur ieħor (u wara li fl-aħħar nett dan intbagħat lill-Bord Akkademiku tal-
Eżaminaturi minħabba l-fatt li kien hemm diskrepanzi bejn il-marki u grad finali li 
ngħataw mil-lettur responsabbli u dawk li ngħataw mill-eżaminatur IV).

L-individwu li ilmenta sostna illi kien hemm nuqqas ta’ trasparenza u issuġġerixxa 
illi l-proċedura kollha, inkluż l-marka finali (pjuttost baxxa) tal-Bord, setgħet kienet 
xi forma ta’ ‘tpattija’ (“revenge behaviour”) min-naħa tal-Istitut minħabba nuqqas 
ta’ qbil li diġà kellu qabel mal-istess Bord.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju l-ewwel iddispona mill-allegazzjoni konnessa mar-“revenge 
behaviour”, allegazzjoni li min-naħa tiegħu sab li kienet totalment infondata.
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Dwar l-ilment proprju, il-Kummissarju innota illi l-funzjoni tiegħu ma kinetx 
li jirrevedi l-assessjar akkademiku (ta’ marki u gradi mogħtija fuq assignments, 
eżamijiet jew partijiet oħra tal-proċess li jwassal biex wieħed jikseb il-lawrija) iżda 
biss li jivvaluta u jassigura li tali proċess huwa ġust u mhux mittiefes minn xi prattiċi 
ħżiena jew mottiv ulterjuri, jew inkella b’xi mod huwa kontra l-liġi jew imur kontra 
l-prinċipji ġenerali ta’ ekwità.

F’dan il-każ irriżulta illi f’dan il-proċess li wassal għall-għoti tal-marka, l-Istitut kien 
mexa b’mod korrett għall-aħħar (rite et recte). L-individwu li ressaq l-ilment kellu 
kull dritt illi ma jaqbilx mal-assessment finali tal-Bord Akkademiku.  Fil-fatt huwa 
seta’ applika biex issir ir-reviżjoni tal-karta, iżda jidher li dan ma għamlux.

Mill-investigazzjoni deher illi fil-verità hu ma kienx tant interessat illi tinbidel il-
marka ta’ D+ li kiseb f’dik it-taqsima; pjuttost hu baqa’ jinsisti li kellu jingħata ċ-ċans 
illi jiddiskuti mal-lettur tiegħu l-marki oriġinali mogħtija minnha. In kwantu din 
l-insistenza li jkun hemm feedback one-to-one mil-lettur tiegħu tista’ tinftiehem li 
tirreferi għall-perjodu ta’ qabel il-proċess IV, il-Kummissarju ma qabilx mal-persuna 
li ilmentat, peress illi sa dak l-istadju tali komunikazzjoni mal-istudent setgħet 
faċilment timpatta negattivament fuq u tħarbat il-proċess kollu tal-għoti tal-marki. 
Però, wara li ngħatat il-marka finali mill-Bord Akkademiku (u wara li skada ż-żmien 
stabbilit li fih wieħed seta’ jagħmel appell biex issir ir-reviżjoni tal-karta) il-prassi li 
jidher li ġew imposti mill-Istitut dwar skambju liberu ta’ informazzjoni bejn il-lettur 
tal-istudent u l-istudent innifsu mhux biss ma kinux loġiċi imma saħansitra kienu 
jikkontradixxu l-kliem sabiħ bħal ma huma “engagement”, “dialogue” u “critical 
thinking” (‘ingaġġ’, ‘djalogu’ u ‘ħsieb kritiku’) li jinsabu fid-dokument “Teaching, 
Learning and Assessment – Policy and Procedures – Version 1.9” ippubblikat mill-
istess Istitut.  Għalkemm il-lettur kienet lesta li tiltaqa’ mal-individwu li ilmenta u 
tiddiskuti miegħu l-assessment oriġinali tagħha bħala parti mill-proċess ta’ reviżjoni 
tal-bord, hi ġiet informata mill-Istitut illi kienet biss ir-reazzjoni tal-bord li setgħet 
tiġi kondiviża. Din ir-restrizzjoni mhux biss kienet irraġonevoli u inġusta għall-
istudent iżda kienet kważi kważi tista’ titqies bħala aġir oppressiv.

Ir-Rakkomandazzjonijiet jiġu aċċettati mill-Istitut
Fid-dawl tal-isħarriġ tiegħu, il-Kummissarju-
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a. laqa’ l-ilment limitatament għall-fatt li l-lettur kienet ġiet prekluża, wara li 
ngħatat il-marka finali mill-Bord Akkademiku, milli tiddiskuti mal-persuna li 
ilmentat dwar l-assessment oriġinali tagħha fuq l-assignment tiegħu;

b. irrakkomanda li l-lettur titħalla, mingħajr xkiel jew tfixkil tiddiskuti l-marki 
oriġinali mogħtija fuq ix-xogħol għal dik it-taqsima taħt eżami, u irrakkomanda 
wkoll li kull policy jew regolament li kien ta’ ostakolu għal tali skambju ta’ 
informazzjoni għandu jiġi rivedut jew mibdul; u

ċ. ċaħad l-ilment dwar il-kumplament.

B’ittra tas-16 ta’ Marzu 2021 li ġiet iffirmata mill-Kap Eżekuttiv tal-Istitut għall-
Edukazzjoni u mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-
Kummissarju ġie infurmat li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu kienu ġew aċċettati.
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Università ta’ Malta

Trattament mhux xieraq ta’ 
akkademiku barrani

L-ilmenti
L-individwu li ressaq l-ilment huwa akkademiku domiċiljat il-Kanada u kien 
Associate Professor fil-Ġurnaliżmu fid-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjonijiet 
fil-Fakultà tal-Midja u x-Xjenzi tal-Għarfien tal-Università ta’ Malta. Huwa applika 
għall-promozzjoni għal Full Professor, applika biex jingħata perjodu ta’ sabbatical, 
kif ukoll applika għal estensjoni tal-ħatra tiegħu bħala Associate  Professor wara l-età 
statutorja tal-irtirar.

L-ilmenti tiegħu kienu fis-sustanza (1) li s-sabbatical ingħatalu mingħajr 
kundizzjonijiet u ma kellux jiġi irtirat ladarba l-estensjoni wara l-età tal-irtirar ma 
ntlaqgħatx; u (2) li l-applikazzjoni tiegħu għall-promozzjoni, li kienet ilha pendenti 
għal 27 xahar, kellha tiġi deċiża qabel u mhux tiġi terminata għaliex ma ngħatax 
l-estensjoni wara l-età tal-irtirar. 

Il-fatti  
Minn eżami bir-reqqa tad-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw l-għoti ta’ sabbatical 
leave skont il-Ftehim Kollettiv li kien applikabbli dak iż-żmien (dak tal-2014-18) u 
fil-Manwal dwar l-Imġieba u l-Proċedara (Manual of Conduct and Procedures), il-
Kummissarju ikkonkluda li tali leave seta’ biss ikun użat (apparti kundizzjonijiet oħra 
mniżżla fil-Manwal hawn fuq imsemmi) jekk l-akkademiku in kwistjoni jkun għadu 
qed jitħallas il-pagi mill-Università u jibqa’ hekk għal mill-inqas sena wara t-tmiem 
tas-sabbatical leave. Wieħed ma setax jitkellem dwar ħlas full pay, wisq inqas fuq 
leave bi ħlas full pay, jekk ma jibqax impjegat mal-istituzzjoni. Għaldaqstant, ma 
kien hemm xejn irraġonevoli, mhux xieraq jew improprjament diskriminatorju fil-
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fatt li min ressaq l-ilment ma setax jagħmel użu mis-sabbatical leave ladarba l-ħatra 
tiegħu ma kinitx ġiet estiża lil hinn mill-età statutorja tal-irtirar.

Din il-konklużjoni, madankollu, twassal għal mistoqsija oħra: id-deċiżjoni li ma 
tiġix estiża l-ħatra tal-persuna li ressqet l-ilment lil hinn mill-età statutorja tal-
irtirar, kienet b’xi mod mittiefsa minn xi irregolarità kif previst fl-Artikolu 22(1) tal-
Att dwar l-Ombudsman?

Mill-istħarriġ li sar irriżulta illi l-persuna li ilmentat kienet membru rispettat ħafna 
tal-Fakultà in kwistjoni, b’rekord akkademiku impressjonanti, li tat kontribut 
bl-esperjenza kbira tagħha fl-imsemmija Fakultà. Madankollu, kien hemm qbil 
ġenerali wkoll fi ħdan il-Fakultà, u partikolarment fi ħdan id-Dipartiment li fih 
kienet taħdem, li kien hemm kwistjonijiet dwar l-“istil” ta’ tagħlim tagħha, stil li 
maż-żmien ħareġ ċar li ma kienx jaqbel għal kollox mal-istil li kien ippreferut mid-
Dipartiment. Meta skont il-proċeduri stabbiliti, intalbu l-fehmiet tal-Kap tad-
Dipartiment u tad-Dekan tal-Fakultà b’rabta mal-applikazzjoni għall-estensjoni, 
feġġet kwistjoni oħra – li fil-fehma tal-Kummissarju m’hijiex insinjifikanti – jiġifieri 
x-xewqa tad-Dipartiment li tirrekluta membri iżgħar tal-istaff u biex bil-mod jiġu 
rimpjazzati l-membri anzjani tiegħu. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-Kumitat 
li jikkunsidra talbiet għall-estensjoni tal-ħatriet iddeċieda li jirrakkomanda lill-
Kunsill biex ma jestendix il-ħatra tal-persuna li ilmentat. Il-Kummissarju ma sab 
xejn irregolari f’dan kollu.

L-applikazzjoni għall-promozzjoni
Ma setax jingħad l-istess dwar l-applikazjoni għall-promozzjoni minn Associate 
Professor għal Full Professor.

Fid-29 ta’ Marzu 2018 – u għalhekk żmien sew qabel ma laħaq l-età statutorja tal-
irtirar u d-data statutorja tal-irtirar, jiġifieri f’Diċembru 2019 u f’Settembru 2020 
rispettivament – l-individwu li ilmenta kien applika għall-promozzjoni għal full 
professor. Din l-applikazzjoni qatt ma ġiet deċiża mill-awtoritajiet tal-Università 
għas-sempliċi espedjent – espedjent ta’ validità dubjuża – li fit-18 ta’ Ġunju 2020 ġie 
deciż li l-ħatra tiegħu lil hinn mill-età statutorja tal-irtirar ma tiġix estiża u fl-istess 
ħin li jieqaf il-proċess tal-applikazzjoni tiegħu għall-promozzjoni. 
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Apparti li l-waqfien tal-proċess tal-applikazzjoni għall-promozzjoni kien jikkozza 
mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Kollettiv, kemm dak tal-2014-18 kif ukoll dak 
tal-2019-2023 – li t-tnejn jipprevedu l-possibilità ta’ promozzjonijiet b’lura – 
l-Kummissarju kien tal-fehma illi l-fatt stess li applikazzjoni għall-promozzjoni 
titħalla f’limbu assolut għal 27 xahar hija indikazzjoni li hemm xi ħaġa serjament 
ħażina fil-mod kif jiġu ipproċessati l-applikazzjonijiet. Huwa minnu li, strettament, 
ma kien hemm l-ebda limitu ta’ żmien statutorjament impost li fih għandha tiġi 
deċiża tali applikazzjoni; madankollu ż-żewġ Ftehim Kollettiv imsemmija hawn 
aktar ’l fuq jindikaw 18-il xahar bħala t-tul ta’ żmien xieraq li fih kellu jitlesta 
l-proċess ta’ promozzjoni, mid-data tal-applikazzjoni sad-data tal-komunika tad-
deċiżjoni finali. 

Il-Kummissarju kien tal-fehma li, li jkollok akkademiku, kif ġara f’dan il-każ, li 
jitħalla mdendel għal aktar minn 18-il xahar, kienet indikazzjoni tan-nuqqas ta’ ħila 
u kompetenza min-naħa tal-Università fil-mod kif jiġu proċessati wħud minn dawn 
l-applikazzjonijiet għall-promozzjoni. Tali dewmien, ikun xi jkun l-eżitu finali, ma 
kienx biss ta’ detriment għall-applikant li jkun – perijodu ta’ żmien li, bħal fil-każ 
tal-persuna li ilmentat, seta’ jitqies bħala oppressiv jekk mhux wkoll degradanti, 
meta wieħed iqis li kien qed joqrob lejn l-irtirar tiegħu – iżda wkoll għad-dehra tal-
Università, kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta.

L-Università ittantat tiġġustifika d-dewmien billi tispjega illi fil-każ ta’ 
promozzjonijiet għal ċerti gradi (bħal dak tal-każ tal-persuna li ilmentat) kien 
jeħtieġ żewġ peer assessments indipendenti u li l-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet 
tal-Commonwealth (ACU) kienet inkarigata li tipprovdi dawn.  Fil-fehma tal-
Kummissarju, iżda, li t-tort jintefa’ f’riġlejn il-‘kuntrattur’, ma kienx ifisser li 
l-Università tiġi assolta mir-responsabbiltà li kellha terfa’.

Fil-fatt, fit-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari Nru. 17865 mogħtija mill-Ministru 
responsabbli għall-Edukazzjoni fil-11 ta’ Jannar 2021, irriżulta li l-problema ta’ 
dewmien eċċessiv fil-proċess ta’ promozzjoni li jinvolvi l-gradi ta’ associate professor 
u full professor tmur lura mill-inqas sal-2013, b’xi applikazzjonijiet li kienu ilhom 
pendenti saħansitra tlieta jew erba’ snin. L-Università ma wrietx lill-Kummissarju, 
la fir-rigward tal-applikazzjoni tal-persuna li ilmentat speċifikament u lanqas fir-
rigward tal-applikazzjonijiet in ġenerali, li ħadet il-passi meħtieġa b’mod deċiż u 
konsistenti biex fejn kienet involuta l-ACU tqassar id-dewmien. B’mod aktar kritiku, 
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l-Università, wara li għażlet l-ACU biex tipprovdi ċerti servizzi, ma setgħetx taħsel 
idejha mir-responsabbiltà peress li jiskatta l-prinċipju tal-culpa in eligendo.

Għalhekk, il-persuna li ilmentat, kellha kemm aspettattiva leġittima li l-applikazzjoni 
tagħha tiġi iddeterminata fi żmien 18-il xahar mill-applikazzjoni għall-promozzjoni 
u, fi kwalunkwe każ, ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex ma jitkomplix il-
proċess tal-applikazzjoni wara t-18 ta’ Ġunju 2020 fid-dawl tal-fatt li sat-30 ta’ 
Settembru 2020 din il-persuna baqgħet fuq il-kotba tal-Università u anke fid-dawl 
li l-promozzjonijiet setgħu jiġu applikati b’mod retroattiv.

Ir-rimedju propost mhux aċċettat mill-Università
Għar-raġunijiet hawn fuq imsemmija, il-Kummissarju permezz tal-opinjoni finali 
tiegħu tat-3 ta’ Mejju, 2021, laqa’ l-ilment dwar it-tul ta’ żmien li damet pendenti 
l-applikazzjoni tal-persuna li ilmentat għall-promozzjoni għal full professor u għall-
fatt li din ma baqgħetx tiġi ipproċessata aktar wara Ġunju tal-2020, iżda ċaħad 
l-ilment dwar il-kumplament, jiġifieri dwar l-estensjoni tal-ħatra wara l-età tal-
irtirar u l-kanċellazzjoni tas-sabbatical. 

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-Università għandha tħallas lill-persuna li ilmentat 
fuq bażi ta’ ekwità u biex tirrimedja għall-inġustizzja li kienet sofriet, id-differenza 
fis-salarju bejn associate professor u full professor mid-29 ta’ Settembru 2019 (id-data 
li fiha – wara 18-il xahar – l-applikazzjoni kienet raġjonevolment mistennija li tiġi 
deċiża) sat-30 ta’ Settembru 2020 (id-data meta din il-persuna ma baqgħatx tidher 
fil-kotba tal-Università).  Il-Kummissarju irrakkomanda wkoll li l-Università jew, 
inkella, il-Ministeru għall-Edukazzjoni permezz ta’ leġiżlazzjoni, għandha tintrabat 
li tiżgura li applikazzjonijiet simili jiġu, għajr f’ċirkostanzi speċjali u straordinarji li 
għandhom ikunu definiti b’mod ristrett u ċar, dejjem deċiżi mhux aktar tard minn 
18-il xahar, mid-data li fiha tiġi sottomessa l-applikazzjoni għall-promozzjoni.

B’ittra tal-21 ta’ Mejju 2021, l-Università infurmat lill-Kummissarju li 
r-rakkomandazzjoni tiegħu għal rimedju ekwu fir-rigward tal-persuna in kwistjoni 
ma kinitx qed tiġi aċċettata; u li ma xtaqitx li tbiddel ir-relazzjoni li kellha mal-
Assoċjazzjoni tal-Universitajiet tal-Commonwealth u li jkun hemm limitu ta’ żmien 
mandatorju ta’ 18-il xahar biex jiġu deċiżi applikazzjonijiet simili. Madanakollu, 
intrabtet li terġa’ tiftaħ l-applikazzjoni tal-persuna li ilmentat għall-promozzjoni 
għal Full Professor.  Fl-1 ta’ Ġunju 2020 il-Kummissarju kiteb lill-Università. Huwa 
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innota li l-Università, għalkemm indirettament, kienet qed tirrikonoxxi li żbaljat 
li waqqfet il-proċess ta’ promozzjoni tal-persuna li ilmentat. Il-Kummissarju 
irrimarka li r-rimedju xieraq li kien ippropona kien maħsub biex jagħmel tajjeb 
għad-dewmien twil fil-proċess ta’ promozzjoni u għat-tmiem mhux ġustifikat 
tal-imsemmi proċess. Huwa innota li dak li issa qed tipproponi l-Università – il-
ftuħ mill-ġdid tal-proċess ta’ promozzjoni – kien ifisser li d-deċiżjoni finali issa se 
tittieħed mill-istess entità li, fid-dawl ta’ dak kollu li ġara fil-frattemp, x’aktarx li 
tadotta atteġġjament pjuttost negattiv u xettiku fil-konfront tal-persuna li ilmentat.  
Il-Kummissarju iddeskriva din il-proposta tal-Università bħala waħda riżibbli.

B’ittra datata 29 ta’ Novembru 2021, l-Università infurmat lill-persuna li ilmentat 
li l-applikazzjoni tiegħu għall-promozzjoni għal Full Professor ma kellhiex 
riżultat pożittiv.





KAŻIJIET FIL-QOSOR

Kummissarju  
għall-Ambjent  
u l-Ippjanar



Uffiċċju tal-Ombudsman82

Awtorità tal-Ippjanar

Emenda irregolari ta’ permess

L-ilment
Din l-investigazzjoni hija dwar ilment li allega trattament inġust mill-Awtorità tal-
Ippjanar fl-ipproċessar ta’ emenda żgħira għal permess ta’ żvilupp.

L-investigazzjoni 
Il-Kummissarju investiga l-approvazzjoni ta’ emenda żgħira għal permess ta’ żvilupp 
li ma ġietx ippubblikata minkejja li l-emendi kienu jaffettwaw b’mod konsiderevoli 
lil terzi peress li l-bidliet kienu jinkludu tibdiliet ġodda fuq il-ħajt diviżorju għal 
għoli ta’ ħames sulari.  L-individwu li ilmenta sar jaf biss b’dawn it-tibdiliet meta 
dawn ix-xogħlijiet attwalment bdew.

L-Awtorità tal-Ippjanar intalbet tikkonferma jekk din l-approvazzjoni hijiex skont 
il-klawsola 15(3) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.13 (Regolamenti tal-Ippjanar tal-
Iżvilupp - Proċedura għall-Applikazzjonijiet u d-Determinazzjoni tagħhom) meta 
l-pjanti approvati juru li l-emendi jestendu lil hinn mill-konfini tal-bini u ż-żieda 
tal-ispazju mibni tal-erba’ units kollha kien ta’ aktar minn 10%.

L-Awtorità tal-Ippjanar wieġbet li l-estensjonijiet approvati jinsabu fil-konfini 
tas-sit u ma jestendux lil hinn mill-pjanta tas-sit approvata u lanqas lil hinn mill-
pjanti approvati u li l-10% huwa ikkalkulat kollettivament b’rabta mal-iżvilupp 
kollu approvat.

Filwaqt li r-raġunament mogħti mill-Awtorità tal-Ippjanar li l-estensjoni proposta 
ma tikkostitwixxix aktar minn 10% tista’ tiġi aċċettata jekk wieħed jikkunsidra 
ż-żona kollettiva tal-iżvilupp kollu approvat, ir-raġunijiet l-oħra li l-estensjonijiet 
approvati huma fil-konfini tas-sit u l-pjanti approvati ma setgħux jiġu aċċettati.  
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Dan peress li l-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.13 teskludi b’mod ċar li żvilupp jmur 
“lil hinn mill-bini” u mhux biss lil hinn mill-limiti tas-sit.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkonkluda li l-allegazzjonijiet ta’ trattament inġust mill-Awtorità 
tal-Ippjanar fl-ipproċessar ta’ emenda żgħira għal żvilupp approvat ġew sostnuti 
peress li l-estensjoni fil-kwistjoni ma kellhiex tiġi aċċettata bħala emenda żgħira u 
kellha tiġi ipproċessata permezz ta’ applikazzjoni sħiħa u tiġi ippubblikata u b’hekk 
tippermetti li jsiru s-sottomissjoni ta’ rappreżentazzjonijiet.

Dan il-każ ma kienx wieħed li jitlob li jidħlu fis-seħħ il-proċeduri ta’ revoka.  Il-
Kummissarju irrakkomanda li emendi żgħar simili għandhom jiġu ipproċessati 
b’konformità stretta mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.13 u kull meta emendi 
żgħar jestendu lil hinn mill-bini approvat, l-applikanti għandhom jiġu mitluba 
jissottomettu applikazzjoni ġdida għal permess ta’ żvilupp. 

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar ma implimentatx ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju u 
għalhekk skont l-Att dwar l-Ombudsman il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru u lill-
Kamra tad-Deputati.
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Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi

Perjodu ta’ sospensjoni  
għall-permessi ambjentali

L-ilment
Il-Kummissarju investiga ilment dwar il-ħruġ ta’ permessi ambjentali mingħajr 
perjodu ta’ sospensjoni, fejn matul iż-żmien li fih wieħed jista’ jressaq appell, jiġi 
permess li jitwettqu ċertu xogħlijiet.

L-investigazzjoni
Permess ambjentali partikolari li jawtorizza l-qlugħ mill-għeruq u ż-żbir tas-siġar 
inħareġ mill-ERA bi proċedura ta’ notifika ta’ sebat ijiem meta l-istess permess 
seta’ jiġi appellat fi żmien tletin jum.  Peress li wħud mix-xogħlijiet, partikolarment 
il-qlugħ mill-għeruq tas-siġar, huma irriversibbli, l-ERA ntalbet tikkonferma 
jekk l-impożizzjoni ta’ perjodu ta’ sospensjoni fuq il-permessi ambjentali kollha, 
għandhiex tidħol fis-seħħ simili għall-kundizzjoni imposta fuq permessi tal-iżvilupp.

L-ERA sostniet li b’differenza mill-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, l-Att dwar il-
Protezzjoni tal-Ambjent ma jipprovdix għas-sospensjoni tal-permessi ambjentali, 
madankollu l-ERA innotat is-sitwazzjoni u qed tħejji abbozz bi proposta biex 
tirregola permessi simili.  Dan biex ikun hemm aktar parteċipazzjoni pubblika u 
biex tipprovdi għas-sospensjoni tal-permessi, simili għal dak stabbilit fl-Att dwar 
l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Għalkemm il-Kummissarju sab li l-ħruġ ta’ permessi ambjentali mingħajr perjodu 
ta’ sospensjoni jista’ jkollu riperkussjonijiet ambjentali negattivi minħabba l-fatt 
li jkun għalxejn li jitressaq appell kontra xogħlijiet li diġà jkunu ġew implimentati 
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u li huma irriversibbli, l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent ma jippermettix 
l-impożizzjoni ta’ din il-kundizzjoni.

L-Eżitu
Il-proċess tal-qari tal-emendi relattivi fl-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent inbeda 
quddiem il-Kamra tad-Deputati.
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Awtorità tal-Ippjanar

Pont pedonali illegali fil-Marsa

L-ilment
Dan il-każ huwa dwar investigazzjoni li saret fuq allegazzjonijiet ta’ xogħlijiet li saru 
bla permess tal-ippjanar mill-Aġenzija Infrastructure Malta.

L-investigazzjoni 
Dawn ix-xogħlijiet kienu jikonsistu fil-bini ta’ pont pedonali sospiż minn arkata 
tal-azzar li sserraħ fuq żewġ torrijiet maħsuba biex jagħtu aċċess, liema torrijiet 
jinsabu wieħed fuq kull naħa tal-pont u huma għoljin tliet sulari.  Dan il-pont 
għandu tul ta’ tletin metru, jaqsam minn fuq ħames karreġġjati u nbena waqt li  
l-applikazzjoni għal żvilupp għall-bini tal-istess pont kienet għadha pendenti 
quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar.

Infrastructure Malta sostniet illi din l-applikazzjoni tressqet qabel ma nbdew ix-
xogħlijiet u li x-xogħlijiet kellhom isiru b’mod urġenti skont l-Artikolu 70 tal-Att 
dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp li fir-rigward tas-sigurtà pubblika jeskludi li xogħlijiet 
simili ta’ emerġenza mwettqa mill-Gvern milli jiġu ikkunsidrati bħala żvilupp u 
għalhekk ma jeħtieġx permess ta’ żvilupp.  L-Aġenzija iddikjarat ukoll li l-inċident 
fatali li seħħ wara l-bidu ta’ dawn ix-xogħlijiet ikkonferma aktar din l-urġenza.

Il-Kummissarju qajjem dawn il-punti ma’ Infrastructure Malta u l-Aworità tal-
Ippjanar u li dawn għandhom juru aktar sensittività lejn l-interpretazzjoni ta’ 
Artikolu 70 fis-sens illi dan il-provvediment legali għandu jiġi wżat proprju meta 
m’għandekx għażla oħra (jew m’hemm xejn aktar x’jista’ jsir) speċjalment meta 
għandek miżuri oħra eżistenti bħal ma huma l-pelican lights u meta għandek 
faċilità biex jaqsmu n-nies li tinsab biss 300 metru ’l isfel mit-triq.  Il-Kummissarju 
enfasizza wkoll il-kontradizzjoni li filwaqt li l-Awtorità tal-Ippjanar ma ikkunsidratx 
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dan il-pont pedonali bħala żvilupp skont l-Artikolu 70, l-istess Awtorità ipproċessat 
applikazzjoni għall-permess għall-iżvilupp għall-istess pont.

Il-Kummissarju faħħar il-fatt li għalkemm m’hemm l-ebda ħtieġa għall-Aġenziji 
tal-Gvern biex jiksbu awtorizzazzjonijiet mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jużaw 
l-Artikolu 70, Infrastracture Malta infurmat lill-Awtorità bl-intenzjoni tagħha 
li twettaq dawn ix-xogħlijiet. Madankollu, din il-komunikazzjoni saret maċ-
Chairperson Eżekuttiv filwaqt li l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp jistabbilixxi b’mod 
ċar li deċiżjonijiet simili dwar jekk ix-xogħlijiet jistgħux jibdew mingħajr permess 
sħiħ tal-iżvilupp skont l-Artikolu 71 (3) ta’ l-istess Att jaqa’ taħt ir-responsabbilità 
tal-Bord tal-Ippjanar u mhux taċ-Chairperson Eżekuttiv.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Wara li eventawalment l-Awtorità tal-Ippjanar tat l-approvazzjoni tagħha għall-
kostruzzjoni ta’ dan il-pont pedonali, ma kienx hemm ħtieġa ta’ rakkomandazzjoni 
għal azzjoni ta’ infurzar.  Għal titjib fil-proċeduri attwali u biex jiġi evitat li jerġa’ 
jiġri l-istess, il-Kummissarju irrakkomanda li kull entità tal-Gvern li tixtieq tagħmel 
xogħlijiet simili li huma ta’ dan il-kobor/daqs għandha tivverifika mal-Bord tal-
Ippjanar (u mhux maċ-Chairperson Eżekuttiv) jekk tali  xogħlijiet jeħtiġux il-permess 
tal-iżvilupp. Min-naħa tiegħu l-Bord tal-Ippjanar għandu jiddeċiedi fi ftit jiem 
filwaqt li jqis id-dispożizzjonijiet tal-Ordni dwar l-Iżvilupp (Tneħħija ta’ Periklu).  
Il-Kummissarju irrakkomanda wkoll li jekk ikun hemm il-ħtieġa għal permess ta’ 
żvilupp, dan għandu jkun imħaffef meta wieħed iqis li l-iżvilupp se jitwettaq għall-
benefiċċju tal-pubbliku in ġenerali u anke għaliex l-entità ġeneralment tkun diġà 
kisbet il-kunsens ta’ entitajiet regolatorji oħra.

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar ma aċċettatx ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u 
għalhekk il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru u lill-Kamra tad-Deputati skont l-Att 
dwar l-Ombudsman.
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Awtorità tal-Ippjanar 

Revoka ta’ permess

L-ilment
Din l-investigazzjoni hija dwar ilment li jallega proċessar irregolari ta’ applikazzjoni 
skont il-policy dwar il-limitazzjoni tal-għoli tal-bini.

L-investigazzjoni 
Il-Kummissarju investiga l-permess ta’ żvilupp li jippermetti li żvilupp jaqbeż 
il-limitazzjoni tal-għoli f’żona fejn skont il-Pjan Lokali s-sit jinsab bejn żewġ 
limitazzjonijiet ta’ għoli differenti; dak ta’ żewġ sulari fuq naħa u tliet sulari fuq in-
naħa l-oħra.  Hu irrefera b’mod partikolari għall-pjanti approvati u r-rapport tal-
uffiċjal inkarigat/responsabbli mill-każ (case officer) li wera l-limitazzjoni tal-għoli 
fuq iż-żewġ naħat tas-sit bħala dak ta’ tliet sulari.

Għalkemm il-Kummissjoni tal-Ippjanar tissorvelja d-dokumenti kollha u r-rapport 
tal-uffiċjal inkarigat/responsabbli mill-każ, il-Kummissarju innota illi l-Kummissjoni 
tal-Ippjanar m’għandhiex tkun mistennija illi tivverifika l-informazzjoni kollha li 
tiġi sottomessa mill-applikant, il-perit jew l-uffiċjal inkarigat/responsabbli mill-
każ fir-rigward ta’ elementi simili fi Pjanijiet Lokali u dettalji essenzjali għall-
applikazzjonijiet kollha li jiġu ikkunsidrati mill-Kummissjoni.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkonkluda li l-Kummissjoni tal-Ippjanar setgħet ħadet deċiżjoni 
differenti fil-mod kif trattat it-tranżizzjoni bejn iż-żewġ limitazzjonijiet differenti 
tal-għoli kieku kellha l-informazzjoni korretta disponibbli fil-mument meta kienet 
qed tittieħed id-deċiżjoni u irrakkomanda li ssir modifika ta’ dan il-permess skont 
Artikolu 80 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.
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L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar aċċettat ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju u l-Bord tal-
Ippjanar reġa’ irrefera l-applikazzjoni lill-Kummissjoni tal-Ippjanar biex tikkunsidra 
li tirrevedi l-proposta li għandha tirrispetta l-limitazzjonijiet tal-għoli f’dik iż-żona.
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Awtorità tal-Ippjanar

Bankina illegali f’Għajnsielem

L-ilment
Din l-investigazzjoni saret wara ilment li allega nuqqas ta’ azzjoni mill-Awtorità tal-
Ippjanar dwar xogħlijiet fuq bankina quddiem ħanut kummerċjali.

L-investigazzjoni 
L-għoli tal-bankina fil-kwistjoni żdied bil-konsegwenza li nħolqot tarġa fuq kull 
naħa tal-pjattaforma. Meta tressaq ilment għall-infurzar, l-Awtorità tal-Ippjanar 
kienet wieġbet li din il-modifika ma tikkostitwixxix żvilupp skont l-Artikolu 70(2a) 
tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Il-Kummissarju talab aktar informazzjoni wara li spjega li dawn ix-xogħlijiet 
jikkostitwixxu żvilupp peress li m’humiex xogħlijiet ta’ manutenzjoni li saru minn 
entità tal-Gvern li huma permessi taħt l-Ordni ta’ Notifika dwar Żvilupp, u l-Awtorità 
tal-Ippjanar reġgħet tenniet li dawn ix-xogħlijiet ma jaqgħux fil-parametri ta’ 
żvilupp u żiedet li m’għandha l-ebda linji gwida relatati mal-għoli tal-bankina u li 
dawn il-kwistjonijiet jaqgħu fil-kompetenza ta’ entitajiet oħra.

Il-Kummissarju insista mal-Awtorità tal-Ippjanar li dawn ix-xogħlijiet għandhom 
jitqiesu bħala żvilupp u irrefera wkoll għall-policy P11 tad-Development Control 
Design Policy, Guidance and Standards 2015 li mhux biss tikkonferma li xogħlijiet 
simili jeħtieġu permess, iżda wkoll li xogħlijiet bħal dawn lanqas m’għandhom jiġu 
approvati.  Il-Kummissarju saħaq ukoll fuq il-fatt li mhux sewwa li jiġu aċċettati 
bidliet ta’ dan it-tip fl-għoli tal-bankini pubbliċi sabiex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet 
interni ta’ aċċessibbiltà għal siti/ħwienet kummerċjali.  Għalkemm hawn hekk 
l-Awtorità tal-Ippjanar waslet biex qablet li dawn ix-xogħlijiet għandhom jitqiesu 
bħala żvilupp, insistiet li din il-kwistjoni ma taqax taħt ir-responsabbiltà tagħha 
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u li modifiki fil-livelli u l-għoli tal-bankini ma jeħtieġux permess ta’ żvilupp skont 
l-Ordni ta’ Notifika dwar Żvilupp.

Filwaqt li l-iżvilupp fil-kwistjoni m’huwiex permess skont l-Ordni ta’ Notifika dwar 
Żvilupp peress li x-xogħlijiet ma sarux minn entità tal-Gvern, il-Kummissarju ġibed 
l-attenzjoni tal-Awtorità dwar inkonsistenza fil-mod kif irreaġġixxiet meta kienet 
ħadet azzjoni dwar sempliċi tarġa fuq bankina f’lokalità oħra.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju sostna li l-ilment dwar in-nuqqas ta’ azzjoni mill-Awtorità tal-
Ippjanar fuq pjattaforma tal-konkos li saret fuq il-bankina fil-kwistjoni huwa 
ġustifikat u irrakkomanda azzjoni ta’ infurzar li għandha tiġi segwita bil-multi 
applikabbli u azzjoni diretta.

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar implimentat ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju u 
ħarġet Avviż ta’ Infurzar li kien segwit b’Applikazzjoni Sħiħa ta’ Żvilupp sabiex 
tissanzjona l-modifiki li saru fuq l-istess bankina.
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Transport Malta

Un/loading bay bi ksur  
tal-permess tal-ippjanar

L-ilment
Din l-investigazzjoni hija dwar att amministrattiv minn Transport Malta wara 
l-implimentazzjoni ta’ spazju għall-ħatt u tagħbija fi triq pubblika.

L-investigazzjoni 
Il-Kummissarju investiga l-awtorizzazzjoni ta’ spazju għall-ħatt u tagħbija  (un/
loading bay) li kienet ser tintuża għal tmien sigħat kuljum quddiem żvilupp approvat 
bil-kundizzjoni li l-attività ta’ ħatt u tagħbija ssir biss fuq il-post fuq ġewwa u mhux 
fuq il-bankina jew fit-triq.  Fil-bidu talba simili kienet miċħuda minn Transport 
Malta fuq il-bażi tal-istess kundizzjoni ta’ permess ta’ żvilupp.

Transport Malta sostniet li l-ewwel deċiżjoni ttieħdet fuq il-fatt li l-un/loading 
bay kienet miżbugħa mingħajr l-approvazzjoni minn qabel ta’ Transport Malta u 
żiedet li t-tieni deċiżjoni ttieħdet wara laqgħa mal-applikant li spjega li kienu qed 
jiffaċċjaw numru ta’ problemi, fosthom vannijiet kbar għat-tqassim (delivery vans) 
li ma jkunux jistgħu jidħlu fil-parkeġġ tal-iżvilupp minħabba s-soqfa baxxi.

Wara li l-Kummissarju talab lil Transport Malta biex tiġġustifika kif inħarġet din 
l-awtorizzazzjoni bi ksur tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp u kif Transport Malta 
injorat ir-rapport dwar l-immaniġġjar tas-servizzi  u r-rapport ippreżentat lill-
Awtorità tal-Ippjanar mill-iżviluppatur dwar il-ħatt u t-tagħbija (un/loading).  F’dan 
ir-rapport fost oħrajn jissemmew ċerti mitigazzjonijiet sabiex il-vannijiet il-kbar 
bil-kunsinni jkunu fil-fatt jistgħu jidħlu fil-parkeġġ u li dawn is-servizzi kien se 
jieħdu erba’ sigħat kuljum.  Madanakollu fit-tweġiba tagħha Transport Malta ma 
indirizzatx il-kwistjonijiet li qajjem il-Kummissarju.
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Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Peress li l-permess għall-iżvilupp in kwistjoni nħareġ mill-awtorità kompetenti bil-
kundizzjoni li l-ħatt/tagħbija jsiru biss fuq ġewwa tas-sit, u mhux fuq il-bankina 
jew fit-triq pubblika (liema kundizzjoni ġiet inkluża wara li l-awtorità kompetenti 
ikkonsultat ma’ Transport Malta) u meta wieħed iqis l-għan speċifiku fil-Pjan 
Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp u anke l-Evalwazzjoni tal-Impatt tat-Traffiku 
li jirrikjedi li ż-żona tas-servizz tinkludi spazju intern adegwat fejn jistgħu jingħataw 
is-servizzi meħtieġa biex ikun jista’ jitwettaq l-iskop li kien maħsub għalih.  II-
Kummissarju sab li l-awtorizzazzjoni in kwistjoni hija irregolari, meta wieħed 
iqis ukoll li dan l-ispazju qed jintuża għal attività li ma tistax issir skont l-Att dwar 
l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Il-Kummissarju qies ukoll li filwaqt li Transport Malta tiġġustifika d-deċiżjoni 
tagħha abbażi tal-policy tagħha stess, huwa rilevanti li wieħed jinnota li l-għan 
ewlieni tal-istess policy jirrikjedi li żviluppi ġodda qed jinkorporaw b’mod effettiv 
spazji ta’ parkeġġ sabiex ma jkollhomx aktar impatt fuq il-parkeġġi disponibbli fit-
toroq.  Dan filwaqt li skont l-istess policy ta’ Transport Malta, l-awtorizzazzjonijiet 
huma aċċettati f’ċerti każijiet biss, meta jkun intlaħaq ftehim mal-entitajiet kollha 
affettwati (bħall-Awtorità tal-Ippjanar) meta l-kundizzjoni relattiva tal-permess tal-
iżvilupp turi mod ieħor.

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-awtorizzazzjoni in kwistjoni tiġi irtirata u li 
l-ispazju għall-parkeġġ jerġa’ jiġi kif kien qabel u li Transport Malta toħroġ biss 
awtorizzazzjonijiet għal talbiet bħal dawn wara li taċċerta ruħha li l-kundizzjonijiet 
simili tal-permessi għall-iżvilupp li jistgħu jqanqlu nuqqas ta’ ftehim jkunu l-ewwel 
ġew miżmuma/imneħħija mill-awtorità l-oħra.

L-Eżitu
Transport Malta m’aċċettatx ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju u l-każ ġie 
riferut lill-Prim Ministru u lill-Kamra tad-Deputati.
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Awtorità tal-Ippjanar
 

Xogħlijiet illegali f’Kemmuna

L-ilment
Dan il-każ jittratta investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta’ xogħlijiet li saru mill-
Gvern b’mod illegali f’Kemmuna.

L-investigazzjoni
Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu fil-kostruzzjoni ta’ kanal/trinka għas-servizzi taħt it-
triq li twassal għall-bajja tal-Blue Lagoon u l-fatt li l-materjal tal-kostruzzjoni tħalla 
espost għall-elementi.  Ix-xogħlijiet kienu jinkludu l-iskavar ta’ trinka biex jgħaddi 
l-kanal għas-servizzi li kien mibni minn blokok u ċangaturi tal-konkrit. Peress 
li x-xogħlijiet kienu għadhom għaddejjin u minħabba l-fatt li dawn ix-xogħlijiet 
jinsabu f’żona ta’ preġju naturali/valur eċċezzjonali (sit Natura 2000), dan il-każ 
ġie mgħaġġel sabiex tiġi limitata kwalunkwe ħsara irriversibbli, speċjalment meta 
wieħed iqis li dan kollu seta’ faċilment ġie evitat li ssir din it-trinka/dan il-kanal 
għas-servizzi billi tintuża enerġija nadifa.

L-Awtorità tal-Ippjanar issottomettiet li dawn ix-xogħlijiet kienu awtorizzati skont 
l-Artikolu 70 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp li jeskludi xogħlijiet ta’ emerġenza 
mwettqa mill-Gvern fir-rigward tas-sigurtà pubblika milli jitqiesu bħala żvilupp u 
għalhekk ma jeħtiġux permess għall-iżvilupp. Wara aktar investigazzjoni irriżulta li 
l-Ministeru għal Għawdex beda jikkorrispondi mal-Awtorità tal-Ippjanar mill-bidu 
tal-2020 għall-awtorizzazzjoni biex isiru xogħlijiet fuq il-ħajt eżistenti u l-wiċċ ta’ din 
it-triq. Il-kanal għas-servizzi ma kienx imsemmi f’dawn id-diskussjonijiet bikrija u 
eventwalment feġġ fid-diskussjonijiet fil-bidu tal-2021, xhur wara li l-Awtorità tal-
Ippjanar kienet irrikonoxxiet li x-xogħlijiet diskussi ma kinux jaqgħu taħt il-kappa 
tal-iżvilupp. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi waqqfet ix-xogħlijiet li ma kinux 
sodisfaċenti u ħarġet nature permit biex ix-xogħlijiet ikomplu. Madankollu, baqgħet 
il-kwistjoni dwar il-konformità mal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.
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Il-Kummissarju faħħar it-tħejjija għal servizzi taħt l-art qabel ma jsiru xogħlijiet 
fil-wiċċ tat-triq li jevitaw spejjeż bla bżonn u wkoll il-fatt li għalkemm m’hemm 
l-ebda ħtieġa għall-Gvern li jikseb awtorizzazzjonijiet mill-Awtorità tal-Ippjanar 
biex juża l-Artikolu 70, il-Gvern adotta din il-proċedura għal sit daqstant sensittiv. 
Madankollu, il-Kummissarju sab li l-Awtorità tal-Ippjanar ma ġietx infurmata dwar 
dan l-intervent li jista’ joħloq inkonvenjent sinjifikanti fl-ambjent naturali ta’ sit 
daqstant sensittiv u li għalkemm il-ħajt eżistenti u l-wiċċ tat-triq jistgħu jitqiesu 
bħala xogħlijiet ta’ emerġenza mhux bilfors ifisser li l-kanal għas-servizzi jaqa’ fl-
istess kategorija wkoll għas-sempliċi raġuni li għandu jitwettaq/jsir fl-istess żmien.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Ġie konkluż li x-xogħlijiet fuq il-kanal għas-servizzi mwettqa matul Frar u Marzu 
2021 minn kuntrattur ikkummissjonat mill-Ministeru għal Għawdex jikser id-
dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp u ġie irrakkomandat li 
l-Awtorità tal-Ippjanar għandha toħroġ minnufih Avviż ta’ Infurzar u timponi multi 
li għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-ambjent ta’ Kemmuna. Kanali/trinek 
għas-servizzi bħal dawn għandhom ikunu jeħtieġu permess ta’ żvilupp sħiħ wara li 
jsiru l-konsultazzjonijiet relattivi skont il-liġi.

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar m’aċċettatx ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u 
skont l-Att dwar l-Ombudsman il-każ ġie riferut għall-attenzjoni tal-Prim Ministru 
u tal-Kamra tad-Deputati.
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Aġġornament dwar il-Każijiet 
fil-Qosor minn snin preċedenti

Il-Kummissarju għas-Saħħa b’dispjaċir jirraporta illi ma irċieva ebda tweġiba għall-
każijiet irrapportati s-sena l-oħra u li ilhom snin pendenti.  Dawn huma:
1. Protokolli diskriminatorji w illegali;
2. Ħlas lura għal spejjeż ta’ mediċini li jinxtraw minħabba li m’humiex disponibbli 

fuq il-Lista tal-Formolarju tal-Gvern;
3. Pazjenti bl-Epatite Ċ ma jitħallsux lura l-flus li ntefqu għall-mediċini;
4. Diskriminazzjoni fi skala ta’ salarju;
5. Twissija bil-miktub mhux xierqa lill-impjegat fis-servizz ċivili;
6. Diskriminazzjoni fl-għoti ta’ allowance;
7. Telf ta’ dħul wara transfer; u
8. Talba għal rifużjoni ta’ spejjeż imħallsa għall-kura barra minn Malta.

Ġie rapportat każ ieħor dwar l-effett li jħallu l-azzjonijiet industrijali li jiġu ordnati 
mill-unjins, li sfortunatament għadhom qed jinħarġu direttivi f’dan is-sens, għad-
detriment tal-pazjenti.

Rakkomandazzjonijiet aċċettati
Ir-rakkomandazzjonijiet li saru f’żewġ Każijiet fil-Qosor li ġew irrapportati s-sena 
l-oħra, jiġifieri dawk dwar id-dritt għall-kura barra minn Malta u d-dmir tal-
Istat li jkun responsabbli għall-azzjonijiet tal-impjegati tiegħu meta jirriżulta li 
b’konsegwenza ta’ dawn l-azzjonijiet iċ-ċittadini sofrew ħsara jew danni, ġew 
aċċettati milll-Awtoritajiet tas-Saħħa.
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Dipartiment tas-Saħħa

Trattament diskriminatorju 
waqt proċess ta’ għażla

L-ilment
Seba’ Allied Assistants ressqu ilment lill-Ombudsman għax għalkemm kellhom jiġu 
promossi għal Cardiographers (ECG Technician) wara li temmew b’suċċess l-istudji 
tagħhom, wara sitt snin, għadhom qed jokkupaw il-kariga ta’ Assistenti. Barra minn 
hekk, meta ħarġet sejħa għall-applikazzjoni għall-pożizzjoni ta’ ECG Technicians, 
il-persuni li ilmentaw ġew mgħarrfa li huma ma kinux eliġibbli biex japplikaw.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman irrefera l-każ sabiex jiġi investigat mill-Kummissarju għas-Saħħa. 
Waqt l-investigazzjoni, irriżulta li bejn l-2014 u l-2015, id-Dipartiment tas-Saħħa 
kien bagħat lil dawn is-seba’ Allied Assistants fir-Renju Unit sabiex jagħmlu eżami li 
jwassal li jiġu iċċertifikati bħala Kardjografi. Id-Dipartiment tas-Saħħa ħallas għall-
ispejjeż kollha relatati inkluż l-akkomodazzjoni, il-vjaġġ u l-eżami.

Ladarba ħarġet is-Sejħa għall-Applikazzjoni għal ECG Technicians, il-persuni li 
ilmentaw kienu applikaw u l-applikazzjoni tagħhom ġiet aċċettata. Huma kisbu  
postijiet minn ta’ quddiem fl-ordni tal-mertu. Madankollu, aktar tard huma ġew 
infurmati li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx aċċettata minħabba li ma kellhomx 
il-kwalifiki mitluba fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet. Dan ġie ikkonfermat min-
naħa tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lid-Dipartiment tas-Saħħa għall-kummenti 
tagħhom dwar il-kwistjoni. Fit-tweġiba tiegħu, id-Dipartiment tas-Saħħa sostna li 
qatt ma kienet l-intenzjoni li dawn l-Allied Assistants jingħataw appuntament bħala 
ECG Technicians iżda bħala Assistenti ta’ ECG Technician. Id-Dipartiment talab 
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għal “prova tanġibbli” li turi li lil dawn l-individwi li ilmentaw kien intqalilhom li 
ser jinħatru Kardjografi. Il-Kummissarju bagħat email lid-Dipartiment tas-Saħħa 
li l-persuni li ilmentaw kienu irċevew mingħand iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-
Kardjoloġija fejn tgħid li ‘ladarba tgħaddi mill-eżami, tkun cardiographer.’5

Minn aktar stħarriġ li sar mill-Kummissarju, jidher li ċ-Ċertifikat li ngħata lil dawn 
is-seba’ Allied Health Assistants huwa identiku għal dak mogħti lill-ECG Technicians 
li huma diġà impjegati f’dik il-kariga. Għalhekk, peress li l-ECG Technicians kellhom 
l-istess Ċertifikat, u peress li d-Dipartiment tas-Saħħa għażel l-Istitut fejn sar l-eżami 
u ħallas l-ispejjeż kollha, l-imsemmija Assistenti ma setgħux ma jkunux konvinti illi 
huma kellhom il-kwalifiki meħtieġa bħal dawk tat-Technicians.

Kienet fir-responsabbiltà tad-Dipartiment illi jara liema kien l-aktar Istitut xieraq 
illi seta’ joffri l-istandard meħtieġ.

Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni li l-kors li għalih l-Assistenti ntbagħtu barra minn 
Malta kien “biex ikunu f ’pożizzjoni aħjar biex jassistu lill-professjonisti tal-ECG” 
hija żbaljata. Il-verità hija li l-individwi li ilmentaw mhux qed jassistu, iżda jagħmlu 
l-ECGs huma b’mod indipendenti. Kull min kien jeħtieġ li jagħmel test tal-ECG, 
jista’ jgħid li l-ECG Technicians m’għandhomx bżonn assistent biex jgħinhom.

Id-Dipartiment tas-Saħħa saħaq wkoll li dawn is-seba’ Allied Assistants ma kellhomx 
il-kwalifiki meħtieġa mitluba fis-Sejħa għall-Applikazzjonijiet, u għalhekk ma 
kinux eliġibbli. Il-Kummissarju għas-Saħħa xtarr is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet 
u skopra li s-Sejħa kienet għal Tekniċi tal-ECG. Madankollu, taħt id-“dmirijiet” 
u l-“eliġibilità”, kien iddikjarat li l-applikanti għandhom ikunu kwalifikati fil-
Physiological Measurements. Il-Kummissarju esprima l-fehma tiegħu illi ż-żewġ 
suġġetti – ECG Technicians u Physiological Measurements – kienu jeħtieġu livelli ta’ 
edukazzjoni differenti. Għalhekk irrakkomanda illi tinħareġ separatament Sejħa 
għall-Applikazzjonijiet għal Uffiċjal Xjentifiku fil-Physiological Measurements.

Il-Kummissarju informa wkoll lid-Dipartiment li filwaqt li Uffiċjal Xjentifiku huwa 
kompetenti biex jagħmel studji tal-ECG, ECG Technician m’huwiex kompetenti biex 
jagħmel studji fil-Physiological Measurements. Il-Kummissarju żied jgħid li dawk 

5  Din hija traduzzjoni tat-test oriġinali li  jgħid “once you pass the exam, you will be a cardiographer”.
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kwalifikati fil-Physiological Measurements ingħataw ħatra bħala ECG Technician, 
li ħolqot element ta’ demotivazzjoni, u tista’ titqies ukoll bħala sfruttament. Barra 
minn hekk, iż-żewġ pożizzjonijiet differenti kellhom Ftehim Settorjali differenti.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju ikkonkluda li peress li dawk li kienu għaddew b’suċċess ftit tas-snin 
qabel, kienu inħatru ECG Technicians, m’hemm l-ebda ġustifikazzjoni li l-individwi 
li ilmentaw jiġu ittrattati b’mod differenti.

Il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda li l-Allied Assistants li qed jagħmlu 
l-istudji tal-ECG jiġu promossi għal ECG Technicians fuq bażi personali għaliex 
għandhom il-kwalifiki meħtieġa, identiċi għall-kwalifiki ta’ dawk tal-ECG 
Technicians li huma diġà impjegati f’dik il-kariga.  Naturalment dan għandu jsir bl-
approvazzjoni tal-PSC.

Jekk dan ma jkunx possibbli għal xi raġuni speċifika, allura għandha tinħareġ 
Sejħa għall-Applikazzjonijiet malajr kemm jista’ jkun u fiha għandha tiġi inkluża 
klawsola li permezz tagħha huma jkunu eliġibbli biex japplikaw. Għandha wkoll 
tinħareġ Sejħa oħra għall-Applikazzjonijiet għall-post ta’ Uffiċjal Xjentifiku fil-
Kejl Fiżjoloġiku.

Il-Kummissarju għadu qed jistenna, li min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa 
jingħata r-reazzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
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Dipartiment tas-Saħħa

Ftehim Settorali 
Diskriminatorju

L-ilment
Tliet Scientific Officers li jaħdmu fid-Dipartiment tas-Saħħa (fl-Isptar Mater Dei) 
ressqu ilment għand l-Ombudsman għaliex fil-Ftehim Settorali li fil-15 ta’ Ottubru 
2020 ġie iffirmat bejn il-Gvern u l-unjin, ma ġewx assimilati mal-benefiċċjarji l-oħra 
li ġew rikonoxxuti. Ħames speċjalitajiet oħra ta’ Scientific Officers ibbenefikaw 
minn dan il-Ftehim iżda huma kienu l-uniċi tliet impjegati li tħallew barra 
minn dan il-Ftehim.

Il-persuni li ilmentaw dehrilhom li ma kienx xieraq li tħallew barra mill-Ftehim 
Settorali u għaldaqstant ħassew li kienu qed jiġu diskriminati.

Il-fatti
Il-Kummissarju għas-Saħħa beda l-investigazzjoni billi talab lid-Dipartiment tas-
Saħħa biex jagħti r-reazzjoni tiegħu.  Id-Dipartiment wieġeb illi l-professjonijiet li 
mhux imniżżla fl-Allied Health Professionals Class Agreement m’humiex eliġibbli 
biex jiġu assimilati. Jeħtieġ li jingħad illi hemm ukoll l-Ftehim apposta tas-
Scientific Class.

Ir-risposta tad-Dipartiment tas-Saħħa ntbagħtet lill-persuni li ilmentaw għall-
kummenti tagħhom u wieġbu illi kien minnu li s-Scientific Officers kellhom Ftehim 
ad hoc li kien separat minn dak tal-Allied Health Professionals Class. Fil-fatt is-
Scientific Officers li kienu reġistrati mal-Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari 
għall-Mediċina (Council for Professions Complimentary to Medicine (CPCM)) li 
d-dmirijiet tagħhom jaqgħu bħala non-Allied Health Professional ġew assimilati. 
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Madanakollu, it-tliet persuni li ilmentaw li wkoll huma reġistrati mas-CPCM tħallew 
barra mingħajr ebda raġuni loġika.

Barra minn hekk, il-persuni li ilmentaw sostnew ukoll illi l-Unjin iddeċidiet illi 
tagħżel uħud mis-Scientific Officers u aċċettathom biex jiġu assimilati filwaqt li 
huma ġew injorati.

Il-Kummissarju għas-Saħħa għalhekk iddeċieda illi jagħmel laqgħa bejn id-
Dipartiment tas-Saħħa u dawn it-tliet Scientific Officers li ilmentaw sabiex issir 
medjazzjoni bejn il-partijiet u tinstab soluzzjoni.  Wara din il-laqgħa fl-Uffiċċju tal-
Ombudsman, kien hemm laqgħa oħra bejn il-Kummissarju u l-Unjin.

Irriżulta li wara dawn il-laqgħat, id-Dipartiment tas-Saħħa informa lill-
Kummissarju illi l-Unjin konċernata ma kinitx qablet illi jsir ebda tibdil fil-ftehim 
settorali u għalhekk ma setgħax isiru emendi tal-Ftehim.  Il-Unjin saħqet li ladarba 
l-Ministeru għas-Saħħa b’mod regolari joħroġ sejħiet għall-applikazzjonijiet għal 
Medical Laboratory Scientists fi ħdan l-Allied Health Class, ladarba l-applikanti 
kienu reġistrati mas-CPCM dawn l-uffiċjali kellhom kull opportunità illi japplikaw 
f’dawn is-sejħiet.

Madanakollu, l-persuni li ilmentaw ċaħdu u ma qablux ma’ dawn il-kummenti, u 
spjegaw għaliex ma setgħux japplikaw.

Il-Kummissarju reġa’ tkellem mal-Unjin konċernata u t-tweġiba kienet li s-Scientific 
Officers ingħataw iċ-ċans li jagħżlu jew, li jistennew sakemm il-Ftehim tal-Allied 
Class jiġi konkluż sabiex huma jieħdu wkoll l-istess benefiċċji, jew li l-Ftehim 
tagħhom jiġi ittrattat separatament.   Is-Scientific Officers għażlu t-tieni proposta. 

L-eżitu
Il-persuni konċernati ġew infurmati b’din it-tweġiba mill-Unjin u iddeċidew li 
jagħlqu l-każ għalkemm qed jikkunsidraw proċeduri legali. 
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Dipartiment tas-Saħħa

Talba għall-Continuous Glucose 
Monitors

L-ilment
L-Assoċjazzjoni tad-Dijabete f’Malta talbet lid-Dipartiment tas-Saħħa sabiex jforni 
Continuous Glucose Monitor lill-persuni bid-Dijabete Type 1. L-Assoċjazzjoni 
sostniet li tali monitors jistgħu jsalvaw il-ħajja. Il-Contininuous Glucose Monitor 
huwa apparat li jwissi lil min ikun niżillu l-livell taz-zokkor, li jekk ma jiġix trattat 
mill-ewwel il-persuna tista’ tintilef minn sensiha u saħansitra titlef ħajjitha. Dawn 
il-monitors huma meħtieġa b’mod speċjali għal dawk in-nies li jgħixu waħedhom.

Il-fatti
Fi proġett pilota, id-Dipartiment tas-Saħħa ta monitors lill-persuni kollha bid-
dijabete sal-età ta’ sittax-il sena, u din is-sena l-limitu tal-età ser jitla’ għal wieħed 
u għoxrin. L-Assoċjazzjoni saħqet illi l-monitors m’għandhomx jingħataw biss lit-
tfal u l-adolexxenti, iżda għandhom jingħataw lill-persuni kollha li għandhom id-
dijabete Type 1, irrispettivament mill-età. L-Assoċjazzjoni insistiet li l-proġett pilota 
kellu jieħu konjizzjoni wkoll ta’ persuni oħra ta’ etajiet differenti.

Fit-tweġiba tiegħu, id-Dipartiment tas-Saħħa qal li malli jkun hemm biżżejjed 
fondi l-pazjenti kollha bid-dijabete Type 1 kienu bil-mod il-mod ser jingħataw il-
Contiuous Glucose Monitor.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda illi l-fatt li dan is-servizz kien qed jiġi limitat 
bl-età jwassal għal diskriminazzjoni.
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Għalhekk il-Kummissarju irrakkomanda illi l-kwistjoni kellha tiġi indirizzata 
b’urġenza għaliex il-pazjenti anzjani bid-dijabete Type 1 qatt ma kienu ser 
jibbenefikaw minn dan is-servizz minħabba l-pass bil-mod li bih kien qed jogħla 
l-limitu tal-età.

L-eżitu
Il-kwistjoni hija iktar kumplikata minħabba l-fatt li l-monitors ma jistgħux jinxtraw 
minn Malta. Dawn huma disponibbli biss għall-kiri u l-ispejjeż huma għoljin ħafna.
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