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Daħla

Din it-42 Edizzjoni tan-Noti tal-Każijiet, ippubblikata fit-tieni sena tat-terminu 
estiż tiegħi li skada f’Marzu 2021, ħa tkun l-aħħar ġabra ta’ każijiet fil-kariga tiegħi. 
Mingħajr ebda dubju wieħed jista’ jqis dawn il-pubblikazzjonijiet, huma bħala 
waħda mill-aktar inizjattivi effettivi ta’ outreach li wettaq l-Uffiċċju tiegħi minn 
mindu twaqqaf. Dan l-eżerċizzju huwa skont prassi meħuda minn Ombudsmen 
f’pajjiżi oħra li ħadu inizjattivi simili biex iwasslu l-ħidma kumplessa tal-
istituzzjonijiet tagħhom għall-attenzjoni tal-pubbliku.

Is-Sur Joseph Sammut, l-ewwel Ombudsman Malti, mill-ewwel induna li ma 
setax jagħti servizz effettiv liċ-ċittadini aggravati sakemm ma jkollux il-fiduċja 
tal-pubbliku billi jipprovdi informazzjoni regolari dwar meta persuni li jħossu 
li ġew trattati ħażin jistgħu jirrikorru fl-Uffiċċju tiegħu biex jippruvaw jiksbu 
rimedju kontra l-inġustizzja, abbuż, diskriminazzjoni mhux xierqa u atti ta’ 
amministrazzjoni pubblika ħażina. Il-pubbliku għandu bżonn ikun jaf kif jiffunzjona 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari, kif imexxi l-investigazzjonijiet, x’inhuma 
l-limitazzjonijiet tagħhom u x’benefiċċji wieħed jista’ jistenna mill-eżitu tagħhom.

Dawn in-Noti tal-Każijiet huma eżerċizzju ta’ trasparenza maħsub biex iressaq 
liċ-ċittadini eqreb lejn l-istituzzjoni. Huma vitali biex jiksbu l-fiduċja tal-persuni li 
jilmentaw u li jħossuhom komdi li jistgħu jutilizzaw b’mod sikur is-servizzi provduti 
mill-Ombudsman biex jiksbu rimedju mingħajr il-ħtieġa li jgħaddu minn spejjeż 
ta’ proċeduri ġudizzjarji twal. Aktar importanti minn hekk, il-pubblikazzjoni tal-
fatti li jagħtu lok għall-ilment, il-kunsiderazzjonijiet li jsiru, l-opinjoni finali u 
r-rimedji rakkomandati li spiss jinvolvu li jissemmew, jiġu ċensurati w ikkritikati 
minn dawk responsabbli għall-inġustizzja, huma wkoll mezz effettiv biex 
l-amministraturi pubbliċi jinżammu responsabbli għall-azzjonijiet jew in-nuqqas 
ta’ azzjonijiet tagħhom.
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Għalhekk mhux sorprendenti li mill-bidu nett dawn il-pubblikazzjonijiet ħafna 
drabi jqanqlu reazzjonijiet u dibattitu li jmorru lil hinn mill-ilment investigat u 
jiffokaw fuq sitwazzjonijiet ta’ interess ġenerali li jeħtieġ li jiġu indirizzati mill-
awtoritajiet pubbliċi. Il-pubblikazzjoni ta’ dawn in-noti tal-każijiet għandhom ukoll 
il-vantaġġ miżjud li persuni jistgħu jidentifikaw ruħhom ma’ min allegatament 
sofra l-istess inġustizzja u fittxew li jiksbu rimedju permezz tas-servizzi ipprovduti 
mill-Uffiċċju tiegħi.

Matul is-snin dawn in-noti tal-każijiet żviluppaw f’pubblikazzjoni modesta li 
tirreġistra l-fatti tal-ilment u l-eżitu tal-investigazzjoni għall-ktejjeb b’żewġ lingwi li 
jiġbor fih fil-qosor firxa sħiħa tal-opinjonijiet finali tal-Ombudsman u l-Kummissarji 
tiegħu, li tipprovdi d-dettalji tal-investigazzjoni, il-kunsiderazzjonijiet li wasslu 
għall-eżitu tagħha u kwalunkwe rakkomandazzjoni magħmula lill-awtoritajiet 
pubbliċi biex jirrimedjaw l-inġustizzja jew biex itejbu l-proċeduri biex jiżguraw 
aktar trasparenza u kontabilità. 

Dan it-titjib fil-kwalità tan-noti tal-każijiet jirrifletti ż-żieda fil-kumplessità ta’ 
ħafna ilmenti li jitfaċċaw bl-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda tal-amministrazzjoni 
pubblika, it-twaqqif ta’ awtoritajiet pubbliċi ġodda biex jippromwovu u 
jamministraw setturi ġodda f’oqsma ekonomiċi u finanzjarji u attenzjoni akbar 
dwar il-ħarsien u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dawn 
l-elementi kollha ikkontribwew għall-ħatra ta’ kummissarji speċjalizzati fl-Uffiċċju 
tal-Ombudsman. Żvilupp li tejjeb il-kwalità tas-servizz li l-Uffiċċju jipprovdi liċ-
ċittadini aggravati u li bla dubju huwa rifless fl-opinjonijiet finali tagħhom, li ħafna 
minnhom jiġu irreġistrati f’taqsimiet separati f’dawn in-noti tal-każijiet.

Sa mill-bidu nett dawn il-pubblikazzjonijiet ġew imħejjija u prodotti fl-intier 
tagħhom minn dan l-Uffiċċju, permezz tal-isforzi tal-istaff dedikat li jaħdem 
qatigħ, kif ukoll jimpenja ruħu u jagħti kontribut siewi. Dan kollu huwa mertu tat-
tim ta’ investigaturi b’esperjenza u l-kontribut imprezzabbli tagħhom fit-tmexxija 
tal-investigazzjonijiet, kif ukoll ta’ dawk kollha li huma f’ħafna modi involuti fil-
produzzjoni tagħhom. Dawn jinkludu dawk inkarigati bil-kumpilazzjoni fosthom 
l-Uffiċċju tal-Kommunikazzjoni li jikkoordina, jeditja u jippublikahom; lis-
Segretarjat li jieħdu ħsieb il-qari tal-provi, kif ukoll l-Amministratur tal-Uffiċċju li 
titraduċi l-kitba kollha mill-Ingliż għall-Malti. Kien meħtieġ biex in-noti tal-każijiet 
jaqdu l-iskop tagħhom bħala inizjattiva importanti ta’ outreach ħalli s-servizzi tal-
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Ombudsman Parlamentari jinġieb aktar qrib in-nies. Il-publikazzjoni ta’ dawn in-
noti tal-każijiet għalhekk hija l-frott ta’ sforz ta’ grupp ta’ nies li wieħed jawgura 
tkompli sseħħ fil-ġejjieni. 

Tul is-snin il-kontenut, il-kumpilazzjoni, il-format u l-produzzjoni ta’ dawn in-
Noti tal-Każijiet inbidlu u tjiebu iżda l-għan tagħhom jibqa’ l-istess. Is-suċċessur 
tiegħi bla dubju ser isegwi dawn l-għanijiet b’enerġija ġdida u ser ikompli bit-
tradizzjoni tal-pubblikazzjoni ta’ dawn in-noti tal-każijiet, li jkun jirrifletti l-istil 
tiegħu ta’ direzzjoni. Jien fiduċjuż li se jintroduċi ideat ġodda biex itejjeb il-
kontenut u t-tqassim tagħhom, u jagħmilhom saħansitra aktar aċċessibbli għall-
pubbliku in ġenerali.
 
 
Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari 
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Nota: Dawn il-każijiet fil-qosor jagħtu stampa tal-ilmenti li jiġu ikkunsidrati mill-
Ombudsman u l-Kummissarji. L-għan tagħhom hu li jservu ta’ informazzjoni 
biex jintwerew il-prinċipji ġenerali u l-mod li bih l-Ombudsman jitratta 
kwistjonijiet partikolari. 

F’dawn ir-rapporti, it-termini ‘hu/hi’ mhux intenzjonati li jidentifika l-persuna li 
ressaq l-ilment kinitx mara jew raġel. Dan il-kumment qiegħed isir sabiex titħares 
kemm jista’ jkun l-anonimità ta’ min ressaq l-ilment.
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Kummissajoni għas-Servizz Pubbliku

It-tmiem ta’ impjieg iġġustifikat

L-ilment
Uffiċjal tad-detenzjoni fis-Servizzi tad-Detenzjoni ilmenta li kien ġie ittrattat b’mod 
inġust meta l-impjieg tiegħu ġie itterminat minħabba li naqas milli jiddikjara li 
kellu rekord kriminali. Fl-ilment tiegħu hu sostna li kien ġie iddiskriminat għaliex 
l-impjieg ta’ uffiċjali oħra ta’ detenzjoni bħalu li kellhom rekord kriminali ma kienx 
ġie itterminat bl-istess mod.

Il-fatti
L-individwu li ilmenta kien applika għall-pożizzjoni ta’ Uffiċjal ta’ Detenzjoni. 
Madankollu l-ħatra tiegħu ma kinitx ġiet ikkonfermata għax naqas milli jiddikjara 
li fil-passat kien hemm proċeduri kriminali kontrih u nstab ħati. Min ilmenta 
allega li kien hemm oħrajn li kienu impjegati f’din il-kariga u li kellhom rekord 
kriminali iżda l-ħatra tagħhom ma kinitx ġiet irtirata. Għalhekk sostna li kien sofra 
diskriminazzjoni.

L-individwu li ressaq l-ilment talab li jingħata rimedju mill-Kummissjoni dwar is-
Servizz Pubbliku li investigat bir-reqqa l-ilmenti tiegħu. Il-Kummissjoni osservat 
li hu kien obbligat jagħmel dikjarazzjoni speċifika li ma kienx suġġett għal 
proċedimenti kriminali li fihom instab ħati u ġie penalizzat. Il-Manwal dwar ir-
Relazzjonijiet Industrijali u l-proċess tal-għażla u l-ħatra taħt awtorità delegata 
fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta tipprovdi li qabel ma jinħatru kandidati magħżula 
(internament u esternament) għandhom ikunu meħtieġa jiffirmaw dikjarazzjoni 
li tgħid li m’għandhom l-ebda każ kriminali pendenti u li m’għandhom ebda 
kundanni għajr dik iddikjarata fir-rikors tagħhom.
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Barra minn hekk, is-Segretarju Permanenti kellu d-diskrezzjoni li jitlob għall-
kondotta kriminali tal-impjegati kif kien għamel f’dan il-każ waqt li min ilment 
kien jinsab fuq kors ta’ taħriġ. Kien f’dan il-mument li l-Ministeru iddeċieda li 
l-ħatra tiegħu għandha tiġi irtirata. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku kienet 
tal-fehma li d-deċiżjoni li l-individwu li ilmenta ma jiġix ikkonfermat fil-post ta’ 
Detention Officer kienet ġustifikata.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra l-ilment minn żewġ lati; ir-relazzjonijiet bejn il-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-allegazzjoni 
dwar terminazzjoni inġusta tal-impjieg. Kemm il-PSC kif ukoll l-Uffiċċju tal-
Ombudsman huma awtoritajiet kostituzzjonali. L-Ombudsman bħala regola 
jevalwa biss il-proċeduri quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku biex 
jistabbilixxi jekk id-deċiżjoni tagħha kinitx skont is-setgħat mogħtija lilha u l-liġijiet 
applikabbli u jekk ir-regolamenti li jorbtu u r-regoli tal-proċess dovut kinux ġew 
segwiti b’mod korrett. L-Ombudsman kien sodisfatt li dan kollu kien sar f’dan il-każ 
u ma kien hemm bżonn ta’ ebda rakkomandazzjoni min-naħa tiegħu.

Dwar l-allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni, ġie sottomess li kien hemm persuni oħra 
li kellhom rekord kriminali u li kienu nżammu fil-pożizzjoni tagħhom. Veru li 
l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ma investigatx dan l-aspett. Madankollu, 
jibqa’ l-fatt li min ilmenta ma kienx konformi ma’ dak li kienu jeħtieġu r-regolamenti 
tas-servizz pubbliku. L-individwu li ilmenta kien marbut li jagħti minnufih 
l-informazzjoni meħtieġa dwar ir-rekord kriminali tiegħu.

Il-fatt li oħrajn li kellhom rekord kriminali bħalu nżammu fl-impjieg bl-ebda mod 
ma naqqaslu mir-responsabbiltà tiegħu. L-allegazzjoni li għamel se tinġieb għall-
attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti. Huwa fil-kompitu tagħhom illi jiżguraw li 
fil-każijiet kollha ġew applikati l-proċeduri korretti u li għall-istess sitwazzjonijiet 
identiċi jintużaw l-istess miżuri u ma jvarjawx.

Konklużjoni 
L-Ombudsman ikkonkluda li fl-opinjoni tiegħu l-Kummissjoni dwar is-
Servizz Pubbliku kienet ittrattat b’mod korrett l-ilment ta’ din il-persuna. Ir-
rakkomandazzjoni tiegħu kienet indirizzata lill-Ministeru għall-Intern, Sigurtà, 
Riformi u Ugwaljanza biex jivverifika jekk dawk il-persuni li allegatament kellhom 



Uffiċċju tal-Ombudsman12

rekord kriminali u kienu impjegati mas-Servizzi ta’ Detenzjoni kinux ingħataw il-
ħatra tagħhom skont l-liġi u r-regolamenti applikabbli.

L-Eżitu
Il-Ministeru beda l-indaġini tiegħu dwar l-allegazzjoni tal-persuna li ressqet 
l-ilment li kien hemm Detention Officers li ġew impjegati b’kondotta kriminali. Din 
l-investigazzjoni għadha ma ntemmitx. 
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Ministeru għall-Ġustizzja

Tnaqqis inġust mil-leave 
għall-mard waqt il-kwarantina

L-ilment
Uffiċjal pubbliku fil-Ministeru għall-Ġustizzja li ntlaqtet mill-virus tal-COVID-19 
ħasset li ġiet trattata ħażin meta l-għaxart ijiem li matulhom kienet ġiet iċċertifikata 
li qed tbati minn din il-marda kienu tnaqqsulha mil-leave tal-mard tagħha 
minflok ingħatalha l-leave għall-kwarantina.  Hija talbet lill-Ombudsman biex 
jinvestiga l-ilment tagħha wkoll abbażi tal-fatt li kienet ġiet iddiskriminata peress 
li impjegati oħra tas-servizz pubbliku li ntlaqtu mill-COVID-19 kienu ġew ittrattati 
b’mod differenti.

Il-fatti
Il-persuna li ilmentat kienet intitolata għal ħmistax-il ġurnata leave ta’ mard 
fis-sena.  L-Aġenzija insistiet illi l-ġranet li kienet iċċertifikata li qed tbati mill-
COVID-19 kellhom jitnaqqsu mil-leave tal-mard tagħha u ma setgħux jitqiesu bħala 
leave ta’ kwarantina. Meta din il-persuna tħallset is-salarju u l-allowance tagħha 
għax-xhur ta’ Jannar u Frar, skopriet li kien sar xi tnaqqis fl-ammont minħabba li 
d-dipartiment sostna li kienet eżawriet in-numru ta’ ġranet li kienet intitolata bi 
dritt bħala leave tal-mard.

Hija insistiet li l-perjodu kollu li fih kienet assenti mix-xogħol inkluż dawk il-
ġranet li fihom kellha l-Covid-19 kellu jitqies bħala leave tal-kwarantina. Il-persuna 
li ilmentat allegat li d-dipartiment kien aġixxa ħażin fil-konfront tagħha meta 
wara d-dijanjosi tagħha, naqqas il-jiem li kienet fil-kwarantina bħala sick leave u 
mhux bħala leave tal-kwarantina. Dan wassal sabiex hija spiċċat eżawriet il-limitu 
tagħha tal-leave għall-mard u konsegwentement sofriet preġudizzju bla bżonn fl-
evalwazzjoni dwar l-allowances għas-sahra li kienu dovuti lilha.
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L-Ombudsman talab għar-reazzjoni tal-Aġenzija dwar l-allegazzjoni li għamlet il-
persuna li ressqet l-ilment li l-entità kienet aġixxiet b’mod żbaljat meta naqqset il-
ġranet li kienet fi kwarantina bħala leave tal-mard u mhux bħala leave tal-kwarantina.

Ir-reazzjoni tal-Aġenzija
L-Aġenzija ikkontestat l-ilment. Hija irreferiet għall-artikolu fil-Manwal dwar 
l-allowances tal-PSMC li jispeċifika li l-allowances għandhom jingħataw mingħajr 
ebda tnaqqis għall-ewwel 15-il jum li matulhom l-impjegat kien fuq sick leave. Il-
persuna li ilmentat kienet fil-fatt ħadet din l-allokazzjoni kollha ta’ sick leave matul 
is-sena 2021 u għalhekk l-Aġenzija kellha tikkalkula l-allowance tagħha pro rata kif 
stabbilit f’dak ir-regolament.

L-Aġenzija argumentat illi ladarba impjegat jirriżulta pożittiv għall-COVID-19, kien 
meqjus li kien fuq leave tal-mard sakemm il-pazjent jirkupra. Jekk wara dan il-leave 
l-istess impjegat ikun meħtieġ li jibqa’ fi kwarantina seta’ jagħmel dan u jutilizza 
l-leave tal-kwarantina.

L-Aġenzija insistiet li d-deċiżjoni ttieħdet wara l-informazzjoni mogħtija mid-
Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol (DIER). Id-DIER kien tal-
fehma li l-impjegati li jirriżultaw pożittivi għall-virus kellhom jitqiesu bħala ‘morda’ 
u għalhekk kellhom jagħmlu użu mil-leave tal-mard. Kieku l-impjegati kienu taħt 
ordni ta’ kwarantina u kienu infettati mill-virus kienu jitpoġġew fuq leave tal-mard 
sakemm jirkupraw. Dan fisser li l-Aġenzija kienet poġġiet lill-persuna li ilmentat 
fuq leave tal-mard minflok fuq il-leave tal-kwarantina minkejja l-fatt li ntlaqtet mil-
virus tal-Covid-19.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ma qabilx mad-definizzjoni tal-leave għall-kwarantina li kienet qed 
tingħata mill-awtoritajiet.

Il-kwarantina ma kinitx limitata biss għall-COVID-19. L-għan tal-kwarantina/
il-ħsieb wara l-kwarantina kien li jipprevjeni t-tixrid tal-mard li jittieħed. Kien 
proprju għalhekk li meta  persuna tkun ma tiflaħx kemm bil-marda, kif ukoll jekk 
le, kien impost li hija tiżola ruħha meta tkun ma tiflaħx.  Fejn jidħol mard ieħor is-
sitwazzjoni kienet differenti għaliex persuna li kienet tinsab bil-leave tal-mard ma 
kinitx xi ħadd li qed ibati minn mard li jittieħed.
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Barra minn hekk, il-kwarantina kienet ordnata bħala mandatorja mill-awtoritajiet 
u ġiet infurzata anke permezz ta’ pieni.  Persuna li tinsab fi kwarantina ma kellha 
l-ebda alternattiva ħlief li tibqa’ ġewwa.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-Ombudsman sab li l-ilment kien ġustifikat. Huwa irrakkomanda li l-Aġenzija 
għandha tħallas lura lill-persuna li ilmentat l-ammont li inġustament tħallas inqas.

L-Eżitu
Minkejja diversi skambji ta’ korrispondenza wara l-Opinjoni Finali tal-Ombudsman, 
l-Aġenzija kompliet tinsisti li l-interpretazzjoni tagħha tar-regoli kienet korretta u li 
r-rakkomandazzjoni tiegħu ma setgħetx tiġi implimentata.
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Istitut għas-Servizz Pubbliku

Diskriminazzjoni inġusta 
fl-avvanz tal-karriera

L-ilment
L-individwu li ilmenta allega diskriminazzjoni w inġustizzja mhux xierqa fil-mod 
li bih bord tal-għażla evalwa l-eleġibbiltà jew n-nuqqas tagħha ta’ uffiċjali tekniċi 
anzjani (Senior Technical Officers (STOs)) li kienu applikaw biex isegwu kors ta’ 
taħriġ wara t-tnedija ta’ Proġett pilota fit-Tagħlim Rikonoxxut (Project on Recognised 
Learning (RPL).

Il-fatti
Min ilmenta sostna li proġett pilota ġie mniedi mill-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi 
(IPS) b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti 
Kapitali sabiex  uffiċjali pubbliċi fil-grad ta’ Uffiċjal Tekniku Anzjan (STO) jingħataw 
il-possibbiltà li javvanzaw fil-karriera tagħhom billi jiġu provduti t-taħriġ u l-għarfien 
meħtieġ biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta’ kwalifiki stipulati fl-applikazzjonijiet 
għall-postijiet vakanti maħruġa mis-Servizz Pubbliku għall-avvanz fil-karriera. 
Iċ-Ċirkolari li nediet l-iskema kienet stabbiliet fost ir-rekwiżiti ta’ eleġibbiltà li 
l-applikanti għal dan l-eżerċizzju jeħtieġ li jkun ilhom jaħdmu fil-grad ta’ Uffiċjal 
Tekniku Anzjan STO għal dawn l-aħħar erba’ snin. 

L-individwu li ressaq l-ilment allega li meta evalwa l-eleġibbiltà tal-applikanti, il-
bord tal-għażla kien żvija minn dan il-kriterju billi wasal biex jaċċetta applikazzjoni 
minn applikant li ippreżenta deċiżjoni favorevoli ta’ Grievances Unit meta ma 
issodisfax ir-rekwiżit ta’ esperjenza ta’ erba’ snin kif stipulat fiċ-Ċirkulari. Hu saħaq 
li ċ-Ċirkulari ma kinitx iddikjarat li l-applikanti jistgħu jissottomettu deċiżjoni tal-
Grievances Unit minflok ir-rekwiżit tal-eleġibbiltà stipulat.
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Huwa ilmenta li l-fatt li l-Bord tal-Għażla kien iddeċieda li ma kienx eliġibbli biex 
isegwi l-kors peress li ma kellux in-numru ta’ snin ta’ esperjenza bħala STO wassal 
biex hu jiġi trattat b’mod inġust. Min-naħa tiegħu, hu wkoll kien fil-pussess ta’ 
deċiżjoni favorevoli mill-Grievances Unit iżda ma kienx ippreżentaha sad-data 
tal-għeluq taċ-Ċirkulari peress li s-sejħa ma kienet semmiet xejn f’dan ir-rigward. 
Għalhekk sostna li d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla kienet ippreġudikatu peress li 
hu ma jkunx jista’ japplika għal xi sejħa għall-applikazzjonijiet li tista’ tinħareġ għal 
pożizzjoni ogħla ladarba jitlesta t-taħriġ mogħti lill-ewwel grupp ta’ applikanti.

Barra minn hekk, għalkemm kien konxju li ma kienx ilu erba’ snin fil-grad ta’ 
STO, kien f’pożizzjoni li jippreżenta ittra maħruġa mill-Koordinatur għall-
Implimentazzjoni tal-Miżuri fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej li turi 
li hu kien qiegħed iwettaq l-istess dmirijiet bħall-STOs l-oħra li kien ilhom minn 
Awwissu 2017 assenjati fil-Projects Monitoring Unit. Għalhekk hu kien ilu jaqdi 
d-dmirijiet ta’ STO għal aktar minn erba’ snin, għalkemm ma kellux dak il-grad.

Min ilmenta elabora li meta kien sar jaf li applikant ieħor, li kien ilu madwar sena fil-
grad ta’ STO, kien ġie aċċettat mill-Bord tal-Għażla bis-saħħa ta’ deċiżjoni favorevoli 
minn Grievances Unit huwa kien talab lill-Bord tal-Għażla biex jirrevedi d-deċiżjoni 
tiegħu. Hu sostna li ladarba l-Bord kien ħa deċiżjoni bħal din meta kien qed jagħżel 
l-applikanti, kellu jikkuntattja lill-applikanti kollha li kien qies bħala mhux eliġibbli 
u jivverifika jekk kellhomx huma wkoll fil-pussess tagħhom deċiżjoni tal-Grievances 
Unit , biex b’hekk tkun żgurata li kulħadd jingħata opportunità xierqa.

Madankollu, il-Bord tal-Għażla reġa’ ikkonferma d-deċiżjoni tiegħu w informa 
lill-individwu li ressaq l-ilment li kienet responsabbiltà tiegħu li jipprovdi 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex jissodisfa r-rekwiżiti tas-sejħa u li l-Bord 
seta’ biss jevalwa l-applikazzjonijiet wara evalwazzjoni tal-materjal ipprovdut mill-
applikant.  Barra minn hekk, f’dak l-istadju l-kors kien diġà jinsab fit-tielet stadju 
tal-programm tiegħu.
 
Malli irċieva l-ilment, l-Uffiċċju tal-Ombudsman idderieġa lil min ressaq l-ilment 
sabiex fl-ewwel lok jgħaddi l-ilment tiegħu lill-Prinċipal tal-Istitut għas-Servizz 
Pubbliku. Il-Prinċipal sussegwentement informa lil min ilmenta li fi żmien 
ftit jiem kienet ser tinħareġ it-tieni sejħa u ħeġġu biex japplika. L-individwu li 
ilmenta ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li jagħmel dan, iżda esprima n-nuqqas ta’ 
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sodisfazzjon tiegħu għad-deċiżjoni tal-Amministrazzjoni li toħroġ it-tieni sejħa 
RPL sabiex tirrimedja l-ilment tiegħu billi argumenta li ma jkunx jista’ japplika għal 
xi kors li jista’ jiġi ippubblikat sakemm ikun qed jitħarreġ. Madankollu, min-naħa 
tiegħu l-Prinċipal informah li d-deċiżjoni kienet finali. Għalhekk min ilmenta talab 
l-assistenza tal-Uffiċċju tal-Ombudsman.

L-investigazzjoni 
L-Ombudsman talab il-kummenti tal-awtoritajiet rilevanti u ġie infurmat mil-People 
and Standards Division (PS&D) fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li d-deċiżjoni 
li applikant ma jitħalliex jippreżenta dokumentazzjoni addizzjonali wara d-data 
tal-għeluq tas-sejħa kienet prattika standard li tiġi implimentata f’kull proċess tal-
applikazzjoni. Li jiġu aċċettati dokumenti ulterjuri wara d-data tal-għeluq timmina 
l-ġustizzja fi proċess tal-għażla. Id-Diviżjoni sostniet li l-allegazzjoni tal-individwu li 
ilmenta li ser ikun ippreġudikat jekk aktar tard tinħareġ applikazzjoni għall-postijiet 
vakanti fir-rigward tal-programm RPL li jirreferu għal dak il-Programm, waqt li 
hu jkun għad irid jikseb iċ-ċertifikazzjoni, kienet ibbażata fuq suppożizzjonijiet u 
l-possibbiltà vaga ta’ inġustizzja futura. L-individwu li ilmenta s’issa kien għadu ma 
sofra ebda inġustizzja.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman qies li kienet prassi stabbilita li kwalunkwe rekwiżiti ta’ kwalifiki 
jew eleġibbiltà kellhom jiġu sodisfatti mill-applikant sad-data tal-għeluq tas-sejħa 
għall-applikazzjonijiet. Hija s-sejħa għall-applikazzjoni li tistabbilixxi l-parametri 
tal-proċess tal-għażla u għalhekk il-kandidati jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti li hemm 
fiha sad-data tal-għeluq tas-sejħa. Min ressaq l-ilment aċċetta d-deċiżjoni tal-Bord 
dwar dan il-punt, iżda ħass li ġie trattat ħażin meta sar jaf li wieħed mill-applikanti 
magħżula kellu saħansitra inqas esperjenza ta’ xogħol fil-grad, u kien tħalla jipproċedi 
bil-Programm bis-saħħa ta’ deċiżjoni favorevoli tal-Grievances Unit minkejja li  
ma kienx ilu ma jaħdem fil-grad ta’ STO għal erba’ snin. Id-dikjarazzjonijiet tal-
individwu li ilmenta dwar l-applikant l-ieħor ma ġewx ikkontestati miċ-Chairman 
tal-Bord tal-Għażla, li madankollu sostna li kull applikant kien responsabbli li 
jipprovdi d-dokumentazzjoni meħtieġa biex jissodisfa r-rekwiżiti tas-sejħa u żied li 
l-evalwazzjoni tal-Bord saret abbażi tad-dokumentazzjoni preżentata.

L-Ombudsman irrikonoxxa li kienet ir-responsabbiltà tal-applikant li jassigura li 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa skont ir-rekwiżiti tas-sejħa jiġu ippreżentati 
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sad-data tal-għeluq tagħha. Huwa qabel ukoll li kienet il-prassi standard li wara 
d-data tal-għeluq ta’ sejħa għall-applikazzjonijiet, l-ebda dokumentazzjoni oħra 
m’għandha tiġi aċċettata mill-Bord. L-Ombudsman qies li l-pożizzjoni li ħa l-Bord 
li jikkunsidra deċiżjoni favorevoli mogħtija mill-Grievances Unit bħala alternattiva 
għar-rekwiżit ta’ esperjenza ta’ xogħol ta’ erba’ snin stipulat fiċ-Ċirkulari fir-
rigward ta’ applikant wieħed jew aktar, kienet żbaljata u wasslet għall-ħolqien 
ta’ sitwazzjoni li fiha l-applikanti ma kinux ugwali. Il-Bord ma setax jeżerċita 
d-diskrezzjoni tiegħu u jinjora r-rekwiżiti ta’ eleġibbiltà stipulati fis-sejħa, billi 
minflok jikkunsidra dokument ippreżentat minn xi applikanti, jiġifieri deċiżjoni 
favorevoli mill-Grievances Unit, li ma kellha x’taqsam xejn mar-rekwiżiti ta’ 
eleġibbiltà stipulati fiċ-Ċirkulari. Ladarba din il-kwistjoni ma ssemmietx fis-sejħa 
għall-applikazzjonijiet, id-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla kienet żbaljata u kienet 
tammonta għal diskriminazzjoni mhux xierqa peress li tat vantaġġ skorrett lill-
applikant fuq applikant ieħor.

L-Ombudsman ikkonkluda li d-deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Għażla kienet 
żbaljata u mhux konformi mal-kriterji ta’ eleġibbiltà stipulati fis-sejħa. L-individwu 
li ilmenta ma kienx tħalla jipproċedi bit-taħriġ b’differenza minn applikant ieħor 
li kienu fis-sitwazzjoni tiegħu. Għalhekk ġie ttrattat b’mod inġust bħala riżultat 
tad-diskrezzjoni mhux xierqa eżerċitata mill-Bord tal-Għażla. Id-deċiżjoni tal-
Bord kienet tat lok għal sitwazzjoni inġusta li wasslet għal sitwazzjoni li ma kinitx 
ekwa għal kulħadd.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Għalhekk l-Ombudsman sostna l-ilment imressaq peress li qies li d-deċiżjoni tal-
bord tal-għażla li jipproċedi bl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-applikanti li ma 
issodisfawx il-kriterji tal-eleġibbiltà bis-saħħa ta’ deċiżjoni favorevoli tal-Grievances 
Unit kienet żbaljata, inġusta u mhux ekwa.

Matul din l-investigazzjoni l-individwu li ilmenta kien informa lill-Ombudsman li 
minkejja li ressaq applikazzjoni f’sejħa ġdida għal skema simili taħt l-istess Proġett 
Pilota, il-proċess kien għadu ma bediex minkejja li għaddew diversi ġimgħat. 
Għalhekk l-Ombudsman irrakkomanda li jittieħdu passi immedjati mill-IPS sabiex 
il-proċess ta’ taħriġ taħt is-sejħa l-ġdida jitħaffef sabiex jinġieb fl-istess livell mat-
taħriġ li qed jingħata taħt l-ewwel skema. L-Ombudsman irrakkomanda wkoll li 
l-Amministrazzjoni tikkunsidra l-possibbiltà li tissospendi l-pubblikazzjoni ta’ 
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postijiet vakanti fil-grad li jirreferu għall-Programm RPL sakemm jitlesta t-taħriġ 
offrut taħt iż-żewġ sejħiet għall-applikazzjoni.

L-eżitu
Sussegwentement, il-People and Standards Division infurmat lill-Ombudsman li 
kienet taqbel mar-rakkomandazzjoni li saret u li kienet se timplimentaha.
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Korp tal-Pulizija

Tintlaqa’ talba għall-ħlas 
ta’ ‘Stand-by Allowance’ 
ta’ Uffiċjal tal-Pulizija

L-ilment
Uffiċjal anzjan tal-pulizija responsabbli minn taqsima speċjalizzata ħafna ilmenta li 
t-talba persistenti tiegħu għall-ħlas tal-iStand-by Allowance, jew l-On Call Allowance  
ġiet miċħuda mill-Kummissarju tal-Pulizija. L-individwu li ressaq l-ilment talab 
lill-Ombudsman biex jinvestiga t-talba tiegħu jekk jirriżulta li l-ilment tiegħu kien 
iġġustifikat u biex jirrakkomanda l-ħlas tal-ammont dovut lilu.

Il-fatti
Dan l-ilment jirreferi għall-perjodu bejn l-2012 u l-2018, qabel l-introduzzjoni tal-
Ftehim Settorjali li jirregola l-Kundizzjonijiet tas-Servizz tal-Korp tal-Pulizija, li 
matulu l-individwu li ilmenta jissottometti li ma tħallasx l-On Call Allowance li hija 
allowance pagabbli lill-uffiċjali pubbliċi li jkunu on call wara l-ħinijiet tax-xogħol 
normali. Il-persuna li ilmenta jsostni li matul dak il-perjodu kien prattikament 
l-uniku uffiċjal tal-pulizija fil-grad tiegħu li kellu jkun disponibbli għax-xogħol 
24 siegħa kuljum minħabba n-natura tax-xogħol tiegħu u l-kumplessità tal-
investigazzjonijiet li kien marbut u fid-dover tiegħu li jmexxi.

Meta kien assenjat bħala kap f’dan id-dipartiment, kien l-uniku Spettur assistit 
minn Surġent u żewġ kuntistabbli. Huma ħadmu fuq bażi ta’ xift bħall-uffiċjali oħra 
tal-pulizija stazzjonati f’dipartimenti differenti tal-korp tal-pulizija. Madankollu, 
kien l-uniku uffiċjal għoli tal-pulizija responsabbli mill-investigazzjonijiet kollha 
fid-dipartiment tiegħu u bħala tali, kellu jkun kontinwament on stand-by.

F’termini aktar sempliċi huwa kien meħtieġ li jkun xogħol fil-ħinijiet kollha, 
kuljum, anke meta kien fuq vaganza, bil-leave u off-duty. Kien obbligat li jkun 
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disponibbli mhux biss minħabba r-responsabbiltajiet tiegħu iżda wkoll minħabba 
li l-Kummissarju tal-Pulizija f’ċirkolari kien ordna li “... l-uffiċjali kollha għandu 
jkollhom il-mowbajls personali reġistrati mal-HR Branch mixgħula, iċċarġjati 
kompletament u jinġarru f ’kull ħin inkluż meta l-uffiċjali jkunu fuq off-duty jew fuq 
vaganza. Barra minn hekk, dawn l-uffiċjali kienu  mistennija jwieġbu t-telefonati 
kollha li jirċievu fuq il-mowbajl personali tagħhom minn kwalunkwe linja tat-
telefon uffiċjali tal-pulizija”. Dawn l-uffiċjali ġew imwissija li kull ksur ta’ din l-ordni 
jirriżulta f’azzjoni dixxiplinarja.

L-Ombudsman stabbilixxa wkoll li l-Att dwar il-Pulizija jipprovdi li kull pulizija 
għandu jitqies bħala uffiċjal tal-pulizija f’kull ħin u għandu jiddedika l-ħin kollu 
tiegħu għas-servizz tal-Korp u m’għandux jagħmel xogħol ieħor, sakemm ma tkunx 
nkisbet awtorizzazzjoni minn qabel bil-miktub. 

Uffiċjal tal-pulizija qatt ma jkun barra mis-servizz, speċjalment xi ħadd bħall-
persuna li ilmentat li kienet meħtieġa li tkun disponibbli f’kull ħin. Dawn il-fatti 
ma ġewx ikkontestati. Kien miftiehem li n-natura speċjalizzata tad-dipartiment 
immexxi minn din il-persuna kienet stressanti ferm, impenjattiva, tieħu ħafna 
ħin, imprevedibbli u teħtieġ attenzjoni f’kull ħin. Min ilmenta ħassu preġudikat 
b’mod inġust mill-mod kif kienu jinsabu l-affarijiet li fil-verità kien ifisser li ma 
setax isib biżżejjed ħin biex ikollu mistrieħ adegwat peress li ma setax jiddelega 
xogħolu b’mod effettiv u seren. Huwa kien l-uniku uffiċjal anzjan tal-pulizija fid-
dipartiment tiegħu.

Rikors lill-Bord tal-Pulizija
L-ilmentatur ħass li kellu jirrikorri għall-Bord tal-Ilmenti tal-Pulizija biex jinvestiga 
t-talba tiegħu.

Il-Pulizija irribattew u sostnew li min ilmenta kien qed jitħallas disturbance 
allowance u għalhekk ma kienx intitolat għall-iStand-by Allowance minħabba li 
l-uffiċjali tal-pulizija kollha kienu “on stand-by at all hours”.  L-awtoritajiet tal-
Pulizija m’aċċettawx li hu kien “fuq stand-by id-dar”. Barra minn hekk, il-policy 
kienet li dawk l-uffiċjali li jitħallsu disturbance allowance ma jistgħux jitħallsu 
l-istand-by allowance ukoll.
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Deċiżjoni tal-Bord tal-Pulizija
Il-Bord ikkonkluda li l-ilment ma kienx iġġustifikat. Fehem li l-individwu li ilmenta 
kien wera b’mod sodisfaċenti li s-sitwazzjoni tiegħu kienet tali li tista’ verament 
twassal għall-eżawriment, speċjalment meta wieħed iqis li kien ilu snin twal f’dan 
ir-rwol.  Għalhekk il-Bord talab lill-Kummissarju biex jieħu dawk il-passi kollha 
meħtieġa, inkluż dak li jaħtar uffiċjal għoli ieħor tal-pulizija, biex din il-persuna 
tkun tista’ tgawdi ħin liberu adegwat.

Wara dik id-deċiżjoni, it-tieni uffiċjal anzjan ġie stazzjonat f’din l-iskwadra 
biex jassisti lill-persuna li ilmentat iżda din id-deċiżjoni minkejja li ntlaqgħet 
tajjeb ma solvietx is-sitwazzjoni b’mod adegwat peress li s-sitwazzjoni baqgħet 
sostanzjalment l-istess.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju tal-Pulizija informa lil dan l-Uffiċċju li l-kwistjoni tal-istand-
by allowances kienet qed tiġi innegozjata mal-Police Unions. Dawk in-negozjati 
eventwalment wasslu għall-Ftehim Settorjali li madankollu ma kienx jifforma parti 
minn din l-investigazzjoni peress li t-talba kienet tirreferi għal żmien qabel id-data 
meta dan daħal fis-seħħ, jiġifieri mill-2012 meta l-persuna li ilmentat saret Kap tad-
dipartiment, sa Ottubru tal-2018 meta l-ftehim daħal fis-seħħ.

Kunsiderazzjonijiet
L-Uffiċjali tal-Pulizija huma Uffiċjali Pubbliċi
L-argument f’dan l-ilment li ilu jkaxkar s-snin kien li l-awtoritajiet tal-Pulizija 
interpretaw illi l-Public Service Management Code ma kienx applikabbli għall-
persuna li ilmentat bħala uffiċjal għoli tal-pulizija. Dak il-Kodiċi jirreferi għal 
“uffiċjali pubbliċi” u l-interpretazzjoni tal-awtoritajiet tal-pulizija kienet illi 
l-Uffiċjali tal-Pulizija ma kinux uffiċjali pubbliċi.

L-Ombudsman hu tal-fehma li l-pulizija huma soġġetti għar-regoli tal-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku propju għax huma uffiċjali pubbliċi u, għaldaqstant, 
tal-inqas għandhom jiġu trattati bħall-uffiċjali pubbliċi l-oħra. Id-definizzjoni 
ta’ “uffiċjal pubbliku” fil-Manwal tal-Allowances hija “persuna li qed tokkupa  xi 
kariga pubblika jew persuna maħtura biex taġixxi f ’kull kariga bħal din. Il-ħatra 
ta’ uffiċjal pubbliku f ’kariga sostantiva jew pożizzjoni kuntrattwali hija approvata 
mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku” (Paragrafu 1.3). Is-sitwazzjoni ta’ 
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uffiċjal għoli tal-pulizija għalhekk tikkuntrasta ma’ dik ta’ uffiċjali fil-Forzi Armati li 
għandha numru ta’ regoli separati tagħha.

Il-persuna li ressaq l-ilment kien, fl-opinjoni tal-Ombudsman, uffiċjal pubbliku. 
Il-kundizzjonijiet tal-uffiċjali pubbliċi għandhom għalhekk japplikaw għalihom 
ukoll. Dan kien ifisser li l-individwu li ilmenta jkollu l-benefiċċju tal-istand-by 
allowance skont kif stipulat fil-Public Service Management Code u fil-Manwal dwar 
l-Allowances Pagabbli lill-Uffiċjali Pubbliċi.

Dan huwa regolat fil-Paragrafu 3.2.10 tal-Public Service Management Code 
applikabbli fiż-żmien meta sar l-ilment. Dan jistabbilixxi “3.2.10.1. L-uffiċjali li 
huma meħtieġa jkunu stand-by fid-dar barra l-ħinijiet normali tax-xogħol huma 
eliġibbli għall-ħlas ta’ stand-by at home allowance bir-rati li ġejjin: [il-Klawżola 
mbagħad tistipula r-rati għall-ġranet tal-ġimgħa, is-Sibt, il-Festi Pubbliċi u l-Ħdud 
matul il-ħin tax-Xitwa u tas-Sajf]’

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman sab li l-ilment kien ġustifikat. Ma kien hemm l-ebda kontestazzjoni li 
dan l-uffiċjal li ressaq l-ilment kien mgħobbi b’responsabbiltajiet gravi kultant anke 
barra l-ħin tax-xogħol normali.  Konsegwentement, kellu d-dritt li jiġi ikkumpensat 
b’mod adegwat. It-talba tiegħu għal stand-by allowance li hija d-dritt ta’ kull uffiċjal 
pubbliku għandha tingħata. L-Ombudsman irrakkomanda li kellu jitħallas b’lura 
l-istand-by allowance minn meta sar Kap tad-dipartiment tiegħu jiġifieri fl-2012 sa 
Ottubru tal-2018 meta daħal fis-seħħ il-Ftehim Settorjali.

L-Eżitu
L-awtoritajiet tal-Pulizija aċċettaw ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. Il-ħlas 
b’lura għall-istand-by allowance eventwalment sar u l-persuna li ressqet l-ilment 
tħallset u ġie solvut il-każ dwar it-talba għall-ħlas dovut.
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(Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku)

Proċess tal-għażla sostnut

L-ilment
L-Ombudsman investiga ilment dwar proċess tal-għażla għall-post ta’ ‘Farmer’ 
(Bidwi)1 li sar mill-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.

Il-fatti
Wieħed mill-applikanti ħass li ġie trattat ħażin wara li l-applikazzjoni tiegħu għal 
din il-kariga ġiet meqjusa bħala mhux eliġibbli u għaldaqstant ma ngħatax iċ-ċans 
li jiġi intervistat.

Sottomissjonijiet imressqa quddiem il-PSC
L-individwu li ilmenta għamel is-sottomissjonijiet tiegħu quddiem il-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) fejn sostna li kien ċittadin Malti, kapaċi jikkomunika 
kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u kellu l-kwalifika meħtieġa fl-Ortikultura fil-livell 
ta’ MQF 3. Għalhekk hu tenna li kien jissodisfa l-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà u kellu 
jingħata d-dritt li jkollu intervista.

Il-PSC madankollu, sostniet li l-kriterju tal-eliġibilità dwar il-kwalifiki kien jitlob li 
l-applikanti jkunu fil-pussess ta’ Ċertifikat ta’ ‘Journeyman’ fis-sengħa ta’ ‘Farmer/
Livestock’2 jew kwalifika komparabbli rilevanti. Kwalifika fl-Ortikultura bħal dik 
li kellu dan l-applikant, ma kinitx meqjusa li tissodisfa r-rekwiżiti u għalhekk il-
Kummissjoni ikkonfermat li hu ma kienx eliġibbli.

1 Peress li s-sejħa bil-Malti użat il-kelma bl-Ingliż, f’dan il-każ fil-qosor ser ukoll tintuża l-kelma bl-Ingliż.
2 Peress li s-sejħa bil-Malti użat il-kliem bl-Ingliż, f’dan il-każ fil-qosor ser ukoll jintużaw il-kliem bl-Ingliż. 
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Dan l-eżitu ma kienx sodisfaċenti għall-individwu li ilmenta u għalhekk ressaq 
ilment mal-Ombudsman. Huwa sostna li ma qabilx mal-PSC u tenna li kwalifika fl-
Ortikultura hija kwalifika fil-qasam tal-biedja. Għalhekk talab li d-deċiżjoni tinbidel 
u li jitħalla joqgħod għall-intervista.

Kunsiderazzjonijiet preliminari 
L-Ombudsman ikkunsidra illi meta jinvestiga ilmenti li jinvolvu l-PSC, wieħed 
jeħtieġ iżomm f’moħħu dawn il-linji gwida:
a. l-Uffiċċju għandu biss jinvestiga ilment jekk ikun hemm provi li jissodisfaw 

lil dan l-Uffiċċju li l-persuna li ilmentat kienet diġà ippruvat tikseb rimedju 
mingħand il-PSC; u

b. l-Uffiċċju ma jirrakkomandax li jkun hemm tibdil fid-deċiżjoni tal-PSC jekk is-
sottomissjonijiet tal-persuna li ilmentat ġew trattati b’mod ġust, jiġifieri:
i. l-PSC  tat l-attenzjoni dovuta lill-punti mressqa mil-individwu konċernat;
ii. l-informazzjoni rilevanti kollha ġiet ikkunsidrata; u
iii. ma kien hemm xejn fil-proċess ta’ deliberazzjoni dwar is-sottomissjonijiet 

li għandu jwassal lill-Uffiċċju jikkonkludi li kwalunkwe dispożizzjoni tal-
Artikolu 22 tal-Att dwar l-Ombudsman, japplika  għall-każ in eżami. Dawn 
id-dispożizzjonijiet jittrattaw kwalunkwe deċiżjoni, rakkomandazzjoni, 
att jew ommissjoni li tidher li kienet kontra l-liġi; jew kienet irraġonevoli, 
inġusta, oppressiva, improprjament diskriminatorja; jew kienet ibbażata 
kompletament jew parzjalment fuq żball ta’ liġi jew fatt; jew kienet żbaljata.

Kien f’dawn il-parametri li l-Ombudsman investiga l-ilment.

L-investigazzjoni
Is-sejħa għall-kariga ta’ ‘Farmer’ nħarġet b’numru ta’ rekwiżiti ta’ eliġibiltà maħsuba 
biex jiżguraw li l-applikanti jissodisfaw numru ta’ kriterji li fosthom kienu jinkludu 
li l-applikanti jkollhom Ċertifikat ta’ ‘Journeyman’ fis-sengħa ta’ ‘Farmer/Livestock’ 
jew kwalifika komparabbli rilevanti f’dan il-qasam fil-Livell MQF 3.

Is-sejħa elenkat ukoll numru ta’ dmirijiet li l-applikant li jintgħażel fil-kariga ta’ 
‘Farmer’ ikun meħtieġ li jwettaq. L-Uffiċċju innota li mill-għaxar dmirijiet elenkati 
erbgħa kienu jirreferu għal ‘xogħol fl-għalqa’, li fih innifsu jimplika xogħol assoċjat 
mat-tkabbir u l-indukrar ta’ xtieli u għelejjel, erbgħa jirreferu direttament għall-
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immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem, filwaqt li l-bqija kienu ta’ natura aktar 
ġenerika. Ġie osservat il-fatt li kienu tabilħaqq kruċjali għal dan ir-rwol li wieħed 
ikollu ħiliet u kompetenzi relatati mal-immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem.

Kif inhi l-prassi, l-Ombudsman talab u ngħata l-fajl tal-PSC dwar dan l-ilment. 
Il-Kummissjoni talbet il-kummenti tal-Bord tal-Għażla fuq is-sottomissjonijiet 
tal-persuna li ilmentat u talbet ukoll li tiġi ipprovduta bid-dokumenti anċillari 
konnessi mal-applikazzjoni tiegħu. Il-Bord tal-Għażla kien wieġeb lill-individwu li 
ilmenta li ma kienx fil-pussess ta’ MQF livell 3 fil-qasam ta’ ‘Farmer or Livestock’. 
Il-PSC wara aktar kunsiderazzjoni, eventwalment informat lil dan l-individwu 
li ilmenta li filwaqt li kellu kwalifika fl-Ortikultura, hu ma kellux il-kwalifika fil-
qasam ta’ ‘Farmer/Livestock’ u żiedet tgħid illi l-Ortikultura ma kinitx komparabbli 
ma’ ‘livestock or farming’. Għal dawn ir-raġunijiet ma kienx eliġibbli biex jiġi 
ikkunsidrat għall-kariga.

L-Ombudsman innota li l-qofol tal-kwistjoni  kien jirrigwardja l-interpretazzjoni 
tal-frażi ‘...ikollhom iċ-ċertifikat ta’ Journeyman’s  fis-sengħa ta Farmer/Livestock 
fis-sejħa għall-applikazzjonijiet. Fil-fehma tiegħu d-deskrizzjoni marbuta mas-
suġġett tal-kwalifika kienet kemm xejn ambigwa. Il-kliem seta’ jiġi interpretat 
f’wieħed minn żewġ possibiltajiet jew: a) kwalifika li tiċċertifika esklussivament li 
l-applikant kien kompetenti fil-‘Farming/Livestock’ (biedja relatata esklussivament 
mal-immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem); jew b) li l-applikanti kellhom għażla li 
jipprovdu jew ċertifikazzjoni li kienu kompetenti bħala bdiewa (fis-sens ġeneriku u 
b’hekk jinkludi ż-żewġ taqsimiet tal-biedja) jew ċertifikazzjoni li turi kompetenza 
fl-immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem.

L-Ombudsman għalhekk talab lill-PSC biex tiċċara l-interpretazzjoni ta’ dan ir-
rekwiżit ta’ eliġibiltà. Il-Kummissjoni infurmat lill-Ombudsman li l-kwalifika fl-
Ortikultura ma tindirizzax l-immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem u għalhekk ma 
kinitx ser tissodisfa r-rekwiżiti tal-eliġibilità.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra li kien ingħata provi biżżejjed li l-persuna li ilmentat 
kienet għamlet is-sottomissjonijiet tagħha quddiem il-PSC u għalhekk ma kien 
jeżisti l-ebda impediment biex hu jipproċedi bl-investigazzjoni tal-ilment. 
Madankollu, skont il-linji gwida stabbiliti hawn fuq, l-investigazzjoni mmexxija 
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mill-Uffiċċju kellha tiġi limitata fuq jekk il-proċedura adottata mill-Kummissjoni 
fil-kunsiderazzjoni  tal-petizzjoni ta’ din il-persuna kinitx ġusta u ekwa.

F’dan il-każ l-għerq tal-kwistjoni kien fl-interpretazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibilità 
elenkati fis-sejħa. Kif kienet il-prassi normali, malli rċeviet is-sottomissjonijiet tal-
applikant, il-PSC talbet għar-reazzjoni tal-Bord tal-Għażla. Il-Kummissjoni għamlet 
l-analiżi tar-risposta tal-Bord kif ukoll tad-dokumentazzjoni mibgħuta, biex 
imbagħad ipproċediet biex tasal għall-konklużjonijiet tagħha. L-Ombudsman kien 
tal-opinjoni li ma kien hemm ebda prova li l-proċess kien inġust jew mhux xieraq.

L-Ombudsman ħass li kellu jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għażla tal-
kliem li użat fit-tweġiba tagħha lill-persuna li ilmentat, fejn iddikjarat li ‘l-Ortikultura 
ma kinitx komparabbli ma’ ‘livestock or farming’. L-Ombudsman ħass li l-għażla 
kienet kemm xejn sfortunata peress li ma tirriflettix in-natura vera tal-biedja – li 
mhijiex limitata għall-immaniġġjar u t-trobbija tal-bhejjem iżda tinkludi wkoll it-
tkabbir tal-uċuħ tar-raba’.

Madankollu, dan l-Uffiċċju irrikonoxxa li fil-konklużjonijiet tagħha l-PSC innotat 
li l-kwalifika tal-persuna li ilmentat ma kinitx komparabbli ma’ Ċertifikat ta’ 
Journeyman fis-sengħa ta’ ‘Farmer/Livestock’ peress li ma tittrattax l-immaniġġjar 
fit-trobbija  tal-annimali. Minkejja l-ambigwità ovvja tal-kliem ‘Farming/Livestock’, 
id-dmirijiet elenkati fis-sejħa stess poġġew enfasi sinjifikanti fuq it-trobbija tal-
bhejjem. Dan l-Uffiċċju għalhekk innota li kwalunkwe kwalifika komparabbli kellha 
tittratta proprju l-immaniġġjar fit-trobbija tal-annimali. Filwaqt li l-kwalifika tal-
individwu li ilmenta issodisfat il-klassifikazzjoni tal-livell meħtieġ (MQF 3), ma 
kellhiex il-kontenut meħtieġ dwar it-trobbija tal-bhejjem.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
L-Ombudsman ikkonkluda li kien sodisfatt li l-PSC tat kunsiderazzjoni xierqa 
lill-punti kollha mressqa mill-applikant fis-sottomissjonijiet tiegħu u l-fatturi 
kollha ġew ikkunsidrati meta waslet għad-deċiżjoni tagħha. Il-PSC kienet korretta 
fil-konklużjonijiet tagħha u għalhekk dan l-Uffiċċju ma kienx ser ibiddel  id-
deċiżjoni tagħha.

Madankollu, l-Ombudsman osserva li jista’ jkun utli li l-PSC tipprovdi gwida lill-
Ministeru ikkonċernat biex tiżgura li sejħiet oħra fil-ġejjieni jkunu ifformulati 
b’mod ċar u speċifiku, biex b’hekk fil-futur jiġu evitati kwistjonijiet simili.
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Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Rakkomandazzjonijiet dwar kif 
jistgħu jitjiebu l-proċessi tal-
għażla

L-ilment
L-Ombudsman investiga ilment dwar proċess tal-għażla għall-pożizzjoni ta’ 
Operations Manager minn Bord tal-Għażla mwaqqaf mill-Korporazzjoni għas-
Servizzi tal-Ilma. Għalkemm l-Ombudsman ma sabx li l-ilment kien ġustifikat 
huwa għamel numru ta’ kunsiderazzjonijiet interessanti dwar it-tmexxija ta’  
proċess minn Bord maħtur minn korporazzjoni pubblika. F’każijiet bħal dawn 
l-Ombudsman m’huwiex marbut bl-istess restrizzjonijiet li l-Uffiċċju tiegħu huwa 
marbut li jsegwi meta jinvestiga ilmenti simili dwar proċessi tal-għażla li huma 
soġġetti għar-regolamenti tal-PSC.

Il-fatti
L-individwu li ressaq l-ilment kien ġie ikklassifikat fil-5 post minn 5 kandidati 
eliġibbli. Huwa ma kienx sodisfatt bir-riżultat u ressaq l-ilment tiegħu għall-
attenzjoni tas-CEO tal-Korporazzjoni. Huwa ressaq ukoll appell intern li fih sostna li 
r-riżultat kien inġust meta wieħed iqis il-kwalifiki tiegħu u s-snin twal ta’ esperjenza 
fis-sezzjoni li fiha kien qed jaspira li jikseb promozzjoni. Min-naħa tiegħu 
esprima wkoll in-nuqqas ta’ qbil dwar kif kien kompost il-Bord tal-Għażla u ġibed 
l-attenzjoni dwar il-fatt li waqt l-intervista ma kien hemm l-ebda rappreżentant tar-
riżorsi umani preżenti.

Il-Korporazzjoni ċaħdet l-appell tiegħu w ikkonfermat ir-riżultat tal-Bord tal-
Għażla. Wara huwa iddeċieda li jressaq ilment mal-Ombudsman fejn sostna li 
r-riżultat tal-proċess tal-għażla kien inġust u irregolari. Saħaq wkoll li l-proċess kien 
wieħed diskriminatorju maħsub biex jiffavorixxi applikanti oħra. Sostna li r-riżultati 
tal-Bord tal-Għażla kienu ġew determinati minn qabel ma nħarġet is-sejħa.
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Kunsiderazzjonijiet preliminari
Bħala introduzzjoni għall-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman għamel numru 
ta’ kunsiderazzjonijiet li japplikaw għal kull investigazzjoni li ssir mill-Uffiċċju 
tiegħu dwar it-tmexxija tal-proċessi tal-għażla. Huwa spjega li l-Uffiċċju tiegħu ma 
jistax jikkonkludi li r-riżultat tal-intervista kien żbaljat, diskriminatorju jew mod 
ieħor inġust jekk jirriżulta li l-proċess tal-għażla kien wieħed validu u ma kienx 
hemm evidenza ċara w oġġettiva li l-proċess ma kienx sar b’mod ġust jew ma kienx 
konformi mal-kriterji stabbiliti.

L-Uffiċċju tiegħu ma iddeċiedix jew ikkummenta dwar kif dawn il-kriterji ġew 
stabbiliti jew għall-grazzja tal-argument, jekk kienx jaqbel mal-għażla ta’ kriterji/
sub-kriterji partikolari li  ġew applikati fil-proċess tal-għażla, sakemm ma jirriżultax 
illi dawn kienu ġew maħsuba minn qabel biex jiffavorixxu kandidat partikolari. 
L-Ombudsman saħaq li l-Uffiċċju tiegħu ma jissostitwix valutazzjoni/deċiżjoni 
suġġettiva meħuda minn bord tal-għażla b’waħda li jkun ħa hu. Għal din ir-raġuni, 
sakemm ma jkunx hemm evidenza ċara w oġġettiva ta’ xi irregolarità fil-proċess, jew 
li kwalunkwe azzjoni/deċiżjoni tal-bord tal-għażla kienet manifestament żbaljata 
fir-rigward tal-intervista tal-kandidat involut, ma jkunx hemm lok għal opinjoni 
differenti mill-Uffiċċju tiegħu.

L-investigazzjoni
Min ilmenta staqsa kif l-ewwel individwu li ġie ikklassifikat ingħata l-ogħla marka 
meta hu   kellu ħafna aktar esperjenza u barra minn hekk kellu wkoll kwalifiki li 
kienu ogħla mir-rekwiżiti tal-eliġibilità. Hu sostna li s-sejħa nħarġet darbtejn u kien 
hemm bidla fil-kriterji ta’ eliġibiltà, biex tiffavorixxi lil xi applikanti minn oħrajn. Hu 
ġibed l-attenzjoni wkoll dwar in-nuqqas ta’ rappreżentant tar-Riżorsi Umani fuq 
il-Bord tal-Għażla li iddiskrimina kontrih.

L-Ombudsman investiga bir-reqqa l-kontenut tal-ilment. Peress li l-ilment ma 
kienx jirreferi għal proċess tal-għażla soġġett għar-reviżjoni mill-Kummissjoni dwar 
is-Servizz Pubbliku, l-Ombudsman ma illimitax ruħu biex jistabbilixxi jekk ir-regoli 
tal-proċess dovut u l-proċeduri korretti kinux segwiti mill-Bord tal-Għażla. Huwa 
investiga l-merti ta’ kull aggravju fl-ilment fid-dawl tal-informazzjoni li irriżultaw 
mir-rekords tal-proċess tal-għażla u provi oħra. Dak li irriżulta mill-investigazzjoni 
huwa rifless fl-Opinjoni Finali tal-Ombudsman li tagħti kemm lill-persuna li ressqet 
l-ilment kif ukoll lill-Korporazzjoni valutazzjoni bilanċjata w oġġettiva tal-provi li 
wasslu lill-Ombudsman għall-konklużjonijiet tiegħu.
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L-Ombudsman ma setax jilqa’ s-sottomissjoni tal-individwu li ilmenta fejn 
hu sostna li l-eżitu tal-proċess tal-għażla kien ġie determinat minn qabel u 
li kien ġie iddiskriminat u li l-esperjenza u l-kwalifiki tiegħu ma ngħatawx il-
kunsiderazzjoni xierqa. Għall-kuntrarju, l-Ombudsman osserva li l-Bord tal-Għażla 
kien għażel li jadotta kriterji ta’ valutazzjoni standard u għamel użu minn sistema 
ta’ mistoqsijiet stabbiliti minn qabel li saru lill-kandidati kollha. Għalhekk ma 
setax jingħad li l-kriterji ta’ valutazzjoni ma kinux ġew applikati b’mod uniformi 
ma’ kulħadd. Il-marki mogħtija lill-kandidati kienu r-riżultat tal-prestazzjoni 
tagħhom waqt l-intervisti rispettivi tagħhom u l-valutazzjoni suġġettiva dwar tali 
prestazzjoni mill-Bord.

L-Ombudsman, għalhekk, ikkonkluda li, mill-analiżi tad-dokumentazzjoni 
provduta ma sabx prova ċara w oġġettiva li l-proċess tal-għażla kien diskriminatorju. 
Lanqas ma seta’ jikkonkludi li l-proċess kollu kemm hu kien manifestament 
inġust jew irregolari. L-Ombudsman, għalhekk, ma setax ibiddel ir-riżultat tal-
imsemmi proċess.

Madankollu, għadd ta’ punti interessanti li ħarġu mill-kunsiderazzjonijiet tal-
Ombudsman jixirqilhom li jiġu innotati:

• Lingwa u konflitti oħra

Id-dokumentazzjoni tas-sejħa kienet tinkludi total ta’ erba’ dokumenti, is-sejħa 
nnifisha u d-deskrizzjoni tax-xogħol li t-tnejn kienu ipprovduti bl-Ingliż u bil-Malti. 
Irriżulta li kien hemm diskrepanzi bejn diversi dokumenti. Il-fajl tal-proċess tal-
għażla żvela li l-verżjoni bil-Malti kienet differenti minn dik bl-Ingliż fuq numru ta’ 
punti. Dawn il-konflitti u d-diskrepanzi ġew identifikati fil-pront mill-Korporazzjoni 
u d-dokumenti individwali ġew emendati u nġiebu konformi ma’ xulxin u s-sejħa 
ġiet maħruġa mill-ġdid. L-Ombudsman innota li d-diskrepanzi misjuba f’dawn id-
dokumenti kienu dovuti għal żball amministrattiv li ġie irranġat minnufih. Saħaq, 
madankollu, li dan in-nuqqas ta’ qbil ma jippreġudikax materjalment lill-persuna li 
ilmentat u lill-applikanti l-oħra.

Madankollu, dehret il-ħtieġa li jkun hemm policy ċara bil-miktub li tipprovdi 
direzzjoni preċiża 
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f’każ ta’ konflitt bejn id-dokumenti. Dan japplika mhux biss meta jkun hemm 
konflitt bejn is-sejħa u d-deskrizzjoni tax-xogħol iżda wkoll meta jinqala’ konflitt 
bejn verżjonijiet lingwistiċi differenti.

• Kompożizzjoni tal-Bord tal-Għażla

Il-Bord tal-Għażla kif kompost ma kiser l-ebda waħda mid-dispożizzjonijiet imniżżla 
fil-ftehim kollettiv applikabbli. Huwa osserva li jista’ jkun hemm vantaġġi li jkun 
hemm rappreżentant mir-Riżorsi Umani preżenti għall-proċess tal-intervista (bħal 
per eżempju jieħu noti tal-prestazzjoni individwali ta’ kull kandidat), madankollu 
l-preżenza tiegħu tidher li hija għażla u mhux ta’ bilfors.

• Marki u kriterji ta’ eliġibilità

Il-Korporazzjoni ma setgħetx tipprovdi informazzjoni fuq liema bażi l-kandidati 
tqiesu eliġibbli. L-Ombudsman għalhekk seta’ jikkonkludi biss li saret valutazzjoni 
superfiċjali u jekk il-kandidat instab li huwa eliġibbli f’xi wieħed mill-kriterji jew 
aktar hu/hi tħalla/iet j/tipproċedi għall-istadju tal-intervista. L-Ombudsman 
innota li bħala regola ġenerali l-marki m’għandhomx jingħataw għal esperjenza, 
kwalifiki jew rekwiżiti oħra li ntużaw biex jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibilità.  Il-bażi 
ta’ eliġibbiltà tista’ tħalli impatt fuq l-evalwazzjoni tal-kwalifiki jew l-esperjenza fl-
intervista. Li ma tingħatax importanza lill-bażi li fuqha kwalunkwe kandidat jitqies 
eliġibbli jista’ għalhekk ikun ta’ preġudizzju għal dawk li jissodisfaw aktar minn 
kriterju wieħed.

L-Ombudsman innota li f’dan il-każ preġudizzju bħal dan ġie evitat u deher li 
l-mod kif ġiet evalwata l-eliġibilità ftit li xejn kellu impatt fuq ir-riżultat in ġenerali. 
Madankollu, saħaq  l-importanza li jiġi indikat b’mod ċar taħt liema kriterju ta’ 
eliġibbiltà kull kandidat kien ikkunsidrat eliġibbli – dan kemm fl-interess tat-
trasparenza kif ukoll tal-ġustizzja mal-kandidati.

• Il-kriterji ta’ valutazzjoni

L-Ombudsman ma setax ma jesprimix ir-riservi tiegħu dwar il-fatt li f’dan il-każ 
il-kriterji kollha ġew evalwati b’mod suġġettiv.  Li wieħed jagħmel l-assessjar tal-
kwalifika minn lenti suġġettiva  (bħall-adattabilità tal-individwu) tista’ tkun ta’ 
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preġudizzju għal dawk l-individwi li jkunu investew ħin u riżorsi biex jiksbu aktar 
kwalifiki biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.  L-Ombudsman kien tal-
fehma li l-kwalifiki rilevanti għandhom jiġu evalwati b’mod oġġettiv esklussivament 
fuq il-mertu tagħhom stess. Huwa innota li f’dan il-każ partikolari l-applikanti 
kollha kellhom numru ta’ kwalifiki u minkejja dan, kollha ġew evalwati bl-istess 
mod – kollha kienu żvantaġġati indaqs.

• Evalwazzjoni ta’ numru ta’ kriterji

L-individwu li ressaq l-ilment ikkontesta l-marki li ngħata u b’mod partikolari saħaq 
li l-esperjenza tiegħu ta’ ħafna snin ma ngħatatx il-kunsiderazzjoni mistħoqqa. 
L-Ombudsman innota li filwaqt li l-esperjenza kienet importanti, ma kinitx l-uniku 
fattur li min iħaddem jeħtieġ li jqis meta jevalwa l-kandidati għal kariga partikolari. 
L-esperjenza mhux dejjem  tfisser kompetenza u/jew ħila biex twettaq id-dmirijiet in 
kwistjoni. Kien għalhekk li kien hemm bżonn li l-kandidati jiġu evalwati fuq numru 
ta’ kriterji biex jiġi identifikat l-aktar individwu adattat biex jieħu r-rwol vakanti. 
Barra minn hekk, ħafna drabi ikun hemm nuqqas ta’ qbil bejn il-prestazzjoni tal-
kandidat waqt l-intervista u kif hu stess jipperċepixxi l-prestazzjoni tiegħu. Din id-
diskrepanza ma tfissirx  neċessarjament  li r-riżultati jkunu inġusti jew mhux ekwi 
sakemm il-kriterji stabbiliti minn qabel ma kienux evalwati b’mod uniformi.

• In-noti li jinżammu dwar il-prestazzjoni waqt l-intervista

Fid-dawl tal-importanza mogħtija lill-prestazzjoni ta’ kull kandidat waqt l-intervisti 
rispettivi tagħhom, l-Ombudsman innota li wieħed kien jistenna li l-bord  żamm xi 
minuti jew noti ta’ dawn l-intervisti. L-Ombudsman osserva li, filwaqt li entitajiet 
tas-settur pubbliku bħall-Korporazzjoni ma kienux obbligati li jżommu dawn in-
noti, kienet prassi tajba kemm fl-interess tat-trasparenza kif ukoll tal-ġustizzja li 
dawn jiġu irreġistrati ġo fajl. Din tkun ta’ importanza partikolari f’dawk il-każijiet 
fejn il-proċess tal-għażla jista’ aktar tard jiġi ikkontestat. F’dan il-każ l-Ombudsman 
kien diġà ressaq dan għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni li min-naħa tagħha 
assiguratu li fil-futur, ser jinżammu minuti dwar kull prestazzjoni individwali waqt 
il-proċess tal-intervista.
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Rakkomandazzjonijiet finali
Filwaqt li l-Ombudsman ikkonkluda li ma setax ibiddel ir-riżultat tal-proċess tal-
għażla u għalhekk, ma setax jilqa’ l-ilment, huwa identifika oqsma li fihom jista’ jsir 
titjib u għamel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:
a. għandha tingħata attenzjoni xierqa biex jiġi żgurat li d-dokumenti kollha 

li jittrattaw l-istess sejħa jkunu omoġenji u konformi ma’ xulxin qabel ma 
tinħareġ is-sejħa;

b. għandha tiġi stabbilita prassi ċara bil-miktub biex tiddetermina liema dokumenti 
għandhom jieħdu preċedenza f’każ ta’ konflitti u diskrepanzi;

c. fejn sejħiet inħarġu b’numru ta’ kriterji ta’ eliġibilità, l-informazzjoni li  turi 
taħt liema kriterju speċifiku kull kandidat instab li huwa eliġibbli, għandha tiġi 
inkluża fil-fajl tal-proċess tal-għażla. Din l-informazzjoni għandha titqies ukoll 
meta jingħataw il-marki għall-assessjar tal-kriterji fl-istadju tal-intervisti; u

d. l-kwalifiki għandhom jiġu evalwati fuq il-merti tagħhom stess bl-użu ta’ 
parametri oġġettivi u li jistgħu jiġu ikkwantifikati.

L-Eżitu
Wara kunsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li saru, l-Korporazzjoni infurmat 
lill-Uffiċċju li:
• id-dokumenti tas-sejħa/templates tad-deskrizzjoni tax-xogħol kienu fil-proċess 

li jiġu standardised biex jiġu eliminati l-inkonsistenzi kollha;
• mil-lum  ˋl quddiem, kull sejħa ser jkun fiha dispożizzjoni ġdida li biha jiġi 

iċċarat li f’każ ta’ diskrepanzi, il-verżjoni bl-Ingliż tieħu preċedenza;
• il-kwalifiki ser jiġu evalwati oġġettivament skont il-grad u r-rilevanza tad-

deskrizzjoni tax-xogħol; u
• il-membri tal-bordijiet tal-għażla ser iżommu noti tal-proċeduri tal-intervista.

Għal dak li għandu x’jaqsam mar-rakkomandazzjoni li tikkonċerna l-kriterji 
ta’ eliġibbiltà, dan l-Uffiċċju ġie infurmat li l-bordijiet tal-għażla ngħataw 
struzzjonijiet biex jiddokumentaw ir-raġunijiet għalfejn kandidat jeħel mit-test tal-
eliġibbiltà u jiddokumentaw ukoll il-kriterju speċifiku tal-eliġibbiltà li l-kandidat 
jitqies li jissodisfa. Il-Korporazzjoni, madankollu, naqset milli tikkonferma b’mod 
inekwivoku u li kwalunkwe kwalifiki jew esperjenza użati biex jissodisfaw kriterju 
ta’ eliġibbilità ma jerġgħux jiġu evalwati fl-istadju tal-intervista.
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Fondi u Programmi tal-Unjoni Ewrope

Ċaħda ta’ applikazzjonijiet għal 
għajnuna tal-EU ġustifikata

L-ilment
F’April 2020, l-individwu li ilmenta ressaq żewġ applikazzjonijiet mal-Awtorità ta’ 
Ġestjoni għall-Fondi Agrikoli Ewropej għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) fi ħdan id-
Diviżjoni għall-Fondi u l-Programmi (DFP) taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju 
Parlamentari għall-Fondi Ewropej.  Huwa kien applika għal kofinanzjament ta’ 
50% fuq żewġ proġetti agrikoli li kellu l-ħsieb li jwettaq u li kienu jikkwalifikaw għal 
għajnuna finanzjarja taħt Skemi tal-Unjoni Ewropea.  Min ilmenta ħassu aggravat 
meta ż-żewġ applikazzjonijiet tiegħu ġew miċħuda inġustament.

Il-fatti
Ir-raġuni mogħtija mill-Awtorità ta’ Ġestjoni għar-rifjut tal-applikazzjonijiet 
kienet li matul il-proċess ta’ kontrolli amministrattivi, ġew identifikati riskji fl-
implimentazzjoni tal-proġetti proposti. L-individwu li ilmenta qabel ma ttanta 
jressaq appell kontra din id-deċiżjoni, talab informazzjoni dwar x’kienu r-riskji li 
wasslu għal dan ir-rifjut iżda ngħata l-istess risposta mingħajr informazzjoni oħra.  
Għalhekk, huwa appella minn din id-deċiżjoni quddiem il-Project Selection Appeals 
Board (PSAB) iżda l-appell ġie miċħud.

Min ressaq l-ilment sostna li kien biss fl-istadju tal-appelli li sar jaf li r-raġuni tar-
rifjut kienet li kien għadu ma kisibx il-permessi kollha meħtieġa mill-Awtorità 
tal-Ippjanar.  Meta r-rappreżentant tal-Awtorità ta’ Ġestjoni ta x-xhieda tiegħu 
quddiem il-Bord tal-Appelli, kien irrefera għal numru ta’ kwistjonijiet li kellhom 
jiġu indirizzati waqt l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet quddiem l-Awtorità tal-
Ippjanar. L-individwu li ilmenta sostna li ħafna minn dawn il-kwistjonijiet kienu 
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ġew solvuti u li l-kumplament/l-bqija kienu ibbażati fuq kunsiderazzjonijiet ħżiena 
jew irrilevanti.

L-individwu li ilmenta l-aktar li ħassu aggravat bih kien il-fatt illi l-Awtorità ta’ 
Ġestjoni kienet ħallietu japplika minkejja li kien għad ma kellux f’idejh il-permessi 
meħtieġa mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jiżviluppa l-proġett u sostna li kien 
minħabba dan il-fatt li l-Awtorità kienet iddeċidiet li tirrifjuta l-applikazzjonijiet 
tiegħu.  Hu sostna li din il-kundizzjoni kellha tiġi stabbilità bħala rekwiżit essenzjali 
qabel ma wieħed ikun jista’ japplika għal proġetti bħal dawn u li ma kellux 
jitħalla japplika għall-finanzjament u jagħmel l-ispejjeż sakemm ma kellux il-
permessi meħtieġa.

L-individwu li ressaq l-ilment talab li d-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità ta’ 
Ġestjoni kif ukoll mill-Project Selection Appeals Board għandhom jiġu iddikjarati 
“administratively unfair” u li ssir rakkomandazzjoni sabiex l-inġustizzja li 
allegatament sofra tiġi rimedjata.

Reazzjonijiet uffiċjali
L-Awtorità ta’ Ġestjoni sostniet mal-Ombudsman li ma kienx korrett li jingħad 
li hi ma tatx raġunijiet għar-rifjut tagħha u li minn dejjem għamlitha ċara 
miegħu li l-applikazzjonijiet tiegħu kienu meqjusa bħala riskjużi wisq mil-lat ta’ 
implimetazzjoni tal-fondi fuq il-proġetti tiegħu.  Ir-raġunijiet għar-rifjut tagħha 
kienu ġew ukoll ikkomunikati lill-konsulenti tal-persuna li ilmentat li kienu ġew 
infurmati bir-riskju għoli li kellhom dawn il-proġetti.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni spjegat li kull deċiżjoni meħuda minnha kienet ibbażata 
fuq numru ta’ fatturi.  Dawn kienu jinkludu linji gwida ippubblikati flimkien mas-
sejħiet għal applikazzjonijiet, ir-regoli tal-Fond, partikolarment dawk applikabbli 
għal proġetti simili għal dawk imressqa minn min ilmenta, il-Programm għall-
Iżvilupp Rurali ta’ Malta, kif ukoll informazzjoni relatata mal-applikazzjoni li 
l-Awtorità kienet titlob minn entitajiet governattivi inklużi dawk li għalihom kien 
irrefera l-applikant stess.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni sostniet ukoll illi sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi 
bejn l-applikanti kollha u l-akbar parteċipazzjoni/konkorrenza possibbli, hija qatt 
ma talbet li l-applikanti kellhom jipproduċu, mal-applikazzjoni tagħhom, permessi 
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approvati għall-bini u t-twettieq tal-proġett.  Tali miżura/kundizzjoni, madankollu, 
ma tipprekludix lill-applikant milli jagħmel l-evalwazzjoni meħtieġa tal-proġetti 
minn dan l-aspett.  Lanqas ma tipprekludi lill-Awtorità ta’ Ġestjoni milli tinvestiga 
dwar il-progress li applikazzjoni bħal din tista’ tagħmel quddiem l-Awtorità tal-
Ippjanar u li tevalwaha minn dan l-aspett.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni ikkunsidrat iċ-ċirkostanzi kollha relatati mal-proġetti 
mressqa mill-persuna li ressqet l-ilment u innotat li s-sit li fuqu kellhom jinbnew 
dawn il-proġetti kien, dak iż-żmien, suġġett għal azzjoni ta’ infurzar mill-Awtorità 
tal-Ippjanar, liema azzjoni kienet għadha fis-seħħ, b’daily fine payments filwaqt 
illi l-permess meħtieġ kien għadu ma ġiex approvat.  L-Awtorità ta’ Ġestjoni kienet 
iddeċidiet li tirrifjuta l-applikazzjonijiet tiegħu minħabba r-riskju li l-proġetti 
ma setgħux jitwettqu fil-ħin.  Waqt li spjegat ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha, 
l-Awtorità spjegat lill-Ombudsman li l-Fondi Ewropej kienu maħsuba biex jintefqu 
f’perjodu ta’ żmien definit.  Kemm il-proġetti kif ukoll l-ispiża stmata tagħhom 
kellhom jiġu esegwiti, imħallsa u magħluqa f’perjodi definiti kif approvat u regolat 
mill-Kummissjoni Ewropea.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni għaldaqstant kellha dmir triplu.  Kienet obbligata tara li 
l-proġetti li għalihom kienu allokati fondi kienu fattibbli, li setgħu jiġu implimentati 
sew fil-ħin u li n-nefqa matul il-perjodu meħtieġ issir b’mod korrett.  Kien ċar li, 
anke meta wieħed iqis id-dewmien fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-PAPB, 
kien riskjuż li jiġu impenjati Fondi Ewropej għal dawn il-proġetti proposti.  F’dan 
il-każ, l-Awtorità ta’ Ġestjoni kienet aġixxiet ukoll fuq il-parir tal-Project Selection 
Committee (PSC).  Hija ikkonkludiet li filwaqt illi temmen li l-proġetti sottomessi 
mill-applikant setgħu jiġu ikkunsidrati bħala validi għal finanzjament Ewropew, 
kienet tal-fehma li r-riskju fl-implimentazzjoni tagħhom kien tali li, b’mod 
responsabbli, ma setgħux jiġu ikkunsidrati għall-għajnuna.  Għal dawn ir-raġunijiet, 
l-Awtorità ma kellhiex għażla oħra ħlief li tirrifjuta t-talba tiegħu.

Kunsiderazzjonijiet 
L-Ombudsman ikkunsidra l-qofol tal-ilment tal-individwu li ressaq l-ilment dwar 
li l-Awtorità ta’ Ġestjoni ma kellhiex taċċetta l-applikazzjonijiet tiegħu ladarba kien 
għadu ma kisibx il-permessi meħtieġa mill-Awtorità tal-Ippjanar u li l-Awtorità ta’ 
Ġestjoni kellha tinkludi din il-kundizzjoni bħala rekwiżit essenzjali għal kwalunkwe 
applikazzjoni.  Hu kien jiffranka spejjeż bla bżonn u telf ta’ ħin.
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L-Awtorità ta’ Ġestjoni sostniet li, kieku kellha timponi kundizzjoni li applikant 
irid ikollu a priori l-permessi meħtieġa tal-Awtorità tal-Ippjanar biex ikun eliġibbli 
biex japplika għall-kofinanzjament, dawk kollha li ma kellhomx f’idejhom dawn 
il-permessi kienu awtomatikament jiġu esklużi milli japplikaw.  Dan anke jekk 
il-proċeduri quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar kienu fl-aħħar stadji tagħhom jew 
fi stadju avvanzat.  Kull każ għandu ċ-ċirkustanzi partikolari tiegħu.  Kien f’idejn 
il-persuni li applikaw għall-kofinanzjament biex jevalwaw is-sitwazzjoni u jieħdu 
d-deċiżjonijiet tagħhom dwar kif l-aħjar jipproċedu.

F’każijiet bħal dawn, dejjem kien hemm ir-riskju li minħabba n-nuqqas tal-
permessi meħtieġa, it-talba għall-għajnuna finanzjarja ma tkunx tista’ tiġi 
milqugħa.  Madankollu, l-għażla jekk wieħed setax jieħu r-riskju jew le kienet 
f’idejn l-applikant innifsu, wara li jkun eżamina mill-qrib is-sitwazzjoni u jqis il-
fatturi kollha rilevanti għall-każ tiegħu.

L-Ombudsman irrikonoxxa li dawn is-sottomissjonijiet kienu validi.

Aktar kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra wkoll li ma setax isostni t-talba ta’ min ressaq l-ilment 
li d-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward tiegħu kienu “administratively unfair”.  Għall-
kuntrarju, innota li r-raġunament li wassal lill-Awtorità ta’ Ġestjoni biex tikkunsidra 
li l-proġetti mressqa minnu ma setgħux jiġu ikkunsidrati għal għajnuna finanzjarja, 
kif ġie ukoll ikkonfermat mill-Bord tal-Appell, kienu ferm raġonevoli.  Iż-żewġ 
deċiżjonijiet kienu ttieħdu bl-akbar responsabbiltà u ibbażati fuq argumenti sodi.  
Meta wieħed iqis iċ-ċirkustanzi tal-każ fir-rigward tal-Awtorità tal-Ippjanar u r-riskji 
li sitwazzjoni bħal din setgħet toħloq li kieku l-proġetti kellhom jiġu aċċettati, 
wieħed ma jistax isostni li r-rifjut tal-applikazzjonijiet ta’ min ilmenta jikkwalifika 
bħala att ta’ amministrazzjoni ħażina u/jew inġust.

Konklużjoni
L-Ombudsman kien tal-fehma li f’dan il-każ, ma kienx il-fatt li l-permessi 
meħtieġa mill-Awtorità tal-Ippjanar kienu għadhom ma nħarġux li ippreġudika 
l-applikazzjoni tal-individwu li ilmenta għall-fondi.  L-Awtorità ta’ Ġestjoni, bl-
akbar responsabbiltà, ħasset illi ċ-ċirkostanzi tal-applikazzjonijiet pendenti tiegħu 
mal-Awtorità tal-Ippjanar kienu ta’ riskju ta’ telf ta’ Fondi Ewropej.
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Mill-banda l-oħra, il-fatt illi hu kien għad ma kellux il-permessi tal-Awtorità tal-
Ippjanar ma kienx ifisser li kellu joqgħod lura milli jagħmel valutazzjoni xierqa 
tas-sitwazzjoni qabel ma ippreżenta l-applikazzjonijiet tiegħu.  Kien jaf sew x’inhi 
s-sitwazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Awtorità tal-Ippjanar u seta’ jifhem li sitwazzjoni 
bħal din tista’ tkun ta’ xkiel fl-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu għall-fondi.

L-Ombudsman ikkonkluda li wieħed ma setax jgħid li l-Awtorità ta’ Ġestjoni 
kienet ħatja ta’ xi amministrazzjoni ħażina jew li ittrattat l-applikazzjoni tiegħu 
b’mod inġust.  Fiċ-ċirkostanzi ta’ dan il-każ, l-ilment ma kienx ġustifikat u ma 
setax jiġi sostnut.
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Enemalta

Il-meter ta’ garaxx 
domestiku jew kummerċjali

L-ilment
Sid ta’ garaxx ħass li ntlaqat ħażin bid-deċiżjoni tal-Enemalta li tinsisti li għandu 
jkompli jħallas rati ta’ kiri u konsum applikabbli għal garaxx kummerċjali minkejja 
li kien biddel l-użu tiegħu għal wieħed personali.  L-Enemalta kienet qed tirrifjuta 
b’mod inġust it-talba tiegħu li tirrikonoxxi li hu biddel in-natura tal-garaxx u li issa 
kien qed jużah esklussivament għal skopijiet domestiċi.

Il-fatti
Min ilmenta kien ilu għaxar snin jagħmel użu minn garaxx kbir għal skopijiet 
domestiċi, liema garaxx qabel kien jużah għan-negozju tiegħu.  Hu kien iddeċieda 
li jieqaf min-negozju tiegħu u ikkonverta l-garaxx għall-użu personali tiegħu.  Bħala 
prova li turi li kien waqaf jagħmel attività kummerċjali minn dan il-garaxx, kien 
saħansitra irrinunzja għan-Numru tal-VAT tiegħu.  Madankollu, meta talab lill-
ARMS Ltd biex tirreġistra l-fond tiegħu bħala wieħed għall-użu domestiku u li jibdew 
japplikaw ir-rati applikabbli għal garaxx domestiku, kien ġie infurmat li t-talba 
tiegħu ma setgħetx tiġi milqugħa minħabba li d-daqs tal-garaxx jaqbeż il-50 metru 
kwadru.  Minkejja l-insistenza ta’ min ressaq l-ilment li ma kellux jibqa’ jħallas rati 
kummerċjali meta ma kienx qed jagħmel użu kummerċjali mill-fond, l-Enemalta 
kienet baqgħet titolbu biex iħallas ir-rati applikabbli għal fond kummerċjali.

L-investigazzjoni
Il-Korporazzjoni Enemalta ma ikkontestatx il-fatt li min ilmenta kien waqaf juża 
l-garaxx għall-attivitajiet kummerċjali tiegħu u li issa kien qed jużah biss għall-użu 
domestiku.  Madankollu, ikkonfermat li r-rati kummerċjali għall-meters u l-konsum 
tal-ilma u l-elettriku kellhom jibqgħu jiġu imposti minħabba li d-dimensjoni tal-fond 
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kienet aktar minn 50 metru kwadru.  Min ressaq l-ilment ikkontesta bil-qawwa din 
id-deċiżjoni u saħaq li l-Korporazzjoni Enemalta u l-ARMS Ltd ma kellhom l-ebda 
dritt jagħmlu liġijiet u regolamenti għaliex din kienet il-prerogattiva tal-Parlament.

L-Ombudsman talab għall-informazzjoni dwar din il-kwistjoni lill-awtoritajiet 
ikkonċernati.  L-ARMS informawh li d-deċiżjoni tagħhom ittieħdet skont ir-
Regolament numru 36(10) tar-Regolamenti fuq il-Provvista tal-Elettriku li daħlu fis-
seħħ bil-Leġislazzjoni Sussidjarja 545.01.  Dan ir-Regolament stabbilixxa t-tariffa li 
għandha x’taqsam ma’ garaxxijiet użati esklussivament għal skopijiet privati, mhux 
kummerċjali, billi jipprovdi li “jekk ma jkunx awtorizzat xort’oħra ċ-Chairman, 
għal raġuni tajba u suffiċjenti, konsumatur ikun intitolat jirreġistra bħala Servizz 
għall-Post Domestiku biss, Servizz għar-Residenza Prinċipali, Servizz għar-Residenza 
Sekondarja u Servizz għal Garage wieħed li ma jeċċedix id-dimensjoni ta’ 30 metru 
kwadru u jintuża esklużivament għall-finijiet privati u Non-kummerċjali”. 

F’konformità ma’ dan il-provvediment u biex ir-realtà tal-lum tkun riflessa, iċ-
Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta kien ordna li l-area tal-garaxxijiet li jaqgħu taħt dan 
il-provvediment għandha tiġi estiża minn 30 metru kwadru għal 50 metru kwadru 
u li r-rekwiżiti tal-użu – esklussivament għal skopijiet privati, mhux kummerċjali – 
għandhom jibqgħu.

Konklużjoni
L-emenda biex jiżdied id-daqs ta’ garaxx li jista’ jiġi irreġistrat għall-użu domestiku 
minn 30 għal 50 metru kwadru saret fl-2015.  Iċ-Chairman tal-Enemalta kien 
aġixxa bis-saħħa ta’ diskrezzjoni amministrattiva mogħtija lilu minn leġiżlazzjoni 
sussidjarja approvata mill-Parlament.  L-Ombudsman ikkonkluda li la ARMS Ltd u 
lanqas il-Korporazzjoni Enemalta ma marru lil hinn mill-poteri tagħhom.  Huma 
ma kinux wettqu att ta’ amministrazzjoni ħażina, inġustizzja jew diskriminazzjoni 
mhux xierqa kontra min ilmenta.  It-tariffi imposti kienu dawk applikabbli skont ir-
regolamenti u, għaldaqstant, kienu korretti.

Il-garaxx in kwistjoni issodisfa waħda miż-żewġ kundizzjonijiet li jikkwalifikaw 
għall-ħlas ta’ rati domestiċi peress li kien qed jintuża esklussivament għal skopijiet 
privati u mhux kummerċjali, iżda ma issodisfax il-kundizzjoni l-oħra dwar id-daqs 
tal-fond peress li dan kien jaqbeż il-limitu stipulat ta’ 50 metru kwadru.

L-Ombudsman għalhekk ma setax isostni l-ilment.
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Identity Malta

Jinbidel l-isem ta’ triq  
f’Ħaż-Żebbuġ

L-ilment
Resident fi Triq Frans Sammut, f’Ħaż-Żebbuġ, Malta li qabel kienet jisimha Triq 
l-Isqof Francesco Saverio Caruana, ilmenta li t-triq tiegħu ngħatat l-isem mill-ġdid 
minkejja li  fl-2014 il-maġġoranza tar-residenti opponew għal dan.

Il-fatti
L-individwu li ilmenta stqarr f’Lulju 2021 li hu u żewġ residenti oħra, kienu ressqu 
petizzjoni mal-Kunsill Lokali fejn talbu li triqithom tingħata lura l-isem oriġinali 
li kienet tuża sa mill-1901. Talbu li triq oħra f’Ħaż-Żebbuġ tissemma f’ġieħ is-Sur 
Frans Sammut.  Fl-opinjoni tagħhom dan it-tibdil fl-isem tat-triq qatt ma kellu 
jseħħ. Madankollu, min ilmenta irrimarka li jekk jinstab li t-tibdil tal-isem tat-triq 
kien korrett, allura “ir-residenti tat-triq għandhom jitħallew jreġġgħu lura l-isem 
tat-triq għal dak oriġinali tagħha” peress li r-rieda tagħhom kienet waħda mill-
kunsiderazzjonijiet ewlenin li għandhom jitqiesu biex tittieħed deċiżjoni. 

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ kien ressaq l-applikazzjoni tal-persuna li ilmentat 
għall-bidla tal-isem għall-konsiderazzjoni tal-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq. Dak 
il-Kumitat iżda iddeċieda li m’għandha ssir l-ebda bidla peress li dan kien joħloq 
inkonvenjent u tfixkil bla bżonn fis-servizzi postali, kif ukoll fl-għoti ta’ servizzi oħra 
lir-residenti li kienu diġà għaddew mill-istess tibdil fl-2014.

Għalhekk il-Kunsill Lokali kien ħeġġeġ lill-persuni li ilmentaw sabiex jidentifikaw 
toroq f’Ħaż-Żebbuġ li m’għandhomx isem uffiċjali/mingħajr isem, biex waħda 
minnhom tkun tista’ tingħata l-isem f’ġieħ l-Isqof Francesco Saverio Caruana.
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Kunsiderazzjonijiet
Fl-ewwel lok, l-Ombudsman iċċara illi l-Uffiċċju tiegħu ma setax jinvestiga l-bidla 
fl-isem tat-triq peress li din seħħet fl-2014. L-ilment kien preskritt skont l-Att dwar 
l-Ombudsman minħabba li kien għadda ż-żmien stipulat fil-liġi, jiġifieri sitt xhur 
mid-data minn meta min ilmenta jkun sar jaf bl-att jew azzjoni li jkun jixtieq 
jilmenta dwarha, li fih wieħed kellu jressaq ilment. L-Uffiċċju tiegħu qies li ma kien 
hemm l-ebda ċirkustanzi speċjali li setgħu jwaqqfu lil min ilmenta milli jressaq 
l-ilment tiegħu fiż-żmien xieraq.

L-Ombudsman madankollu qies dik il-parti tal-ilment li kienet tirrigwarda t-talba 
tiegħu li t-triq tingħata l-isem oriġinali tagħha kienet ġiet miċħuda b’mod inġust. 
Ġie innotat li d-deċiżjoni li qed tiġi ikkontestata ttieħdet skont ir-Regolamenti 
tal-Kunsilli Lokali (Ismijiet tat-Toroq), kif ukoll il-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija. Il-
leġislazzjoni sussidjarja ta’ qabel kienet tipprovdi li tali deċiżjoni ma kinitx tal-Kunsill 
Lokali iżda tal-Ministru responsabbli mill-Uffiċċju Elettorali, f’dan il-każ il-Prim 
Ministru, li għandu  jitlob il-parir tal-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq. Dak il-Kumitat 
kien jaqa’ taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju Elettorali, il-fergħa amministrattiva użata 
mill-Kummissjoni Elettorali biex twettaq l-obbligi tagħha skont il-liġi.

L-Ombudsman irrimarka li l-eżerċizzju tal-ismijiet tat-toroq li jsir minn dan il-
Kumitat huwa marbut mill-qrib mal-funzjoni tal-Kummissjoni in konnessjoni 
mal-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet. Saħaq li l-Kummissjoni Elettorali kienet korp 
awtonomu mwaqqaf mill-Kostituzzjoni u l-Uffiċċju tiegħu kien prekluż bil-liġi milli 
jinvestiga ilmenti relatati ma’ dik il-Kummissjoni. Konsegwentement, l-Uffiċċju 
tiegħu jintervjeni biss jekk ikun hemm evidenza konklużiva u mhux ikkontestata 
li l-Kumitat meta ta l-parir tiegħu, eżerċita d-diskrezzjoni tiegħu b’mod mhux 
raġonevoli u mhux konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli.

B’konformità ma’ dawn il-prinċipji, l-Ombudsman talab il-kummenti tal-Uffiċjal 
Elettorali Prinċipali biex jivverifika l-korrettezza tar-rifjut tiegħu li jaċċetta t-talba tal-
persuna li ilmentat fid-dawl tal-eżerċizzju xieraq tad-diskrezzjoni amministrattiva 
tiegħu. Il-Kap Elettorali ċċara li fl-2014 il-Kumitat tal-Ismijiet tat-Triq kien jaqa’ taħt 
ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Intern ta’ dak iż-żmien u għalhekk l-Uffiċċju 
Elettorali ma kienx jaf bid-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet li ttieħdu dak iż-żmien.
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Spjega li l-Kumitat preżenti ma qiesx li kien hemm raġuni valida biex l-isem tat-
triq jerġa’ lura għal dak ta’ Triq l-Isqof Caruana. Madankollu, wara konsultazzjoni 
man-Nutar għall-Gvern, ġie issuġġerit li l-Kunsill Lokali jsemmi triq mingħajr 
titolu uffiċjali, għall-Isqof Caruana; proposta li l-Uffiċjal Elettorali Prinċipali tenna 
f’korrispondenza mal-Ombudsman.

Konklużjoni 
L-Ombudsman informa lil min ressaq l-ilment illi wara li irreveda t-talba tiegħu, 
it-tweġibiet mogħtija mill-Kumitat, kif ukoll id-dokumentazzjoni ipprovduta 
u l-leġiżlazzjoni applikabbli, ma setax jikkonkludi li d-deċiżjoni li tiġi rifjutata 
t-talba tiegħu biex Triq Frans Sammut terġa’ lura għall-isem Triq l-Isqof Caruana 
ma ttieħditx skont il-leġiżlazzjoni applikabbli jew li ma kinitx raġonevoli. Innota 
li l-leġislatur ma kienx jeħtieġ konsultazzjoni mar-residenti. Filwaqt li irrikonoxxa 
li l-opinjonijiet tar-residenti għandhom jiġu ikkunsidrati fil-każ ta’ tibdil fl-isem 
tat-triq, l-opinjonijiet tagħhom ma setgħux ikunu l-kunsiderazzjoni ewlenija għal 
deċiżjonijiet bħal dawn.

Wara li ikkunsidra ċ-ċirkustanzi tal-każ, l-Ombudsman żied li kien jaqbel mal-
Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq li bidla oħra fl-isem tat-triq f’perjodu daqshekk 
qasir ta’ żmien tirriżulta f’taqlib u inkonvenjent mhux ġustifikat għal dawk kollha 
li joqogħdu fit-triq, li jkunu meħtieġa li għal darb’oħra jbiddlu d-dokumentazzjoni 
uffiċjali u jinnotifikaw lil terzi b’bidla oħra fl-indirizz.

L-Ombudsman għalhekk kien tal-opinjoni li ma setax jikkonkludi li d-deċiżjoni ma 
kinitx raġonevoli. Lanqas ma seta’ jissostitwixxi d-diskrezzjoni, mogħtija bil-liġi lill-
Kumitat biex jagħti parir lill-Ministru, b’dik tiegħu. Għalhekk informa lil min ressaq 
l-ilment  li ma setax ikun ta’ aktar għajnuna.  
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Kunsill Lokali – San Ġwann

Manutenzjoni tat-toroq - Id-
dmir tal-Kunsill – Id-dmir tax-
xufier li joqgħod attent fit-triq

L-ilment
L-Ombudsman investiga ilment li ressqet persuna kontra l-Kunsill Lokali ta’ San 
Ġwann li kien qed jirrifjuta li jħallas lura d-danni ikkawżati lill-vettura tal-persuna 
waqt is-sewqan. Dawn il-ħsarat kienu allegatament seħħew minħabba n-nuqqas 
ta’ manutenzjoni tat-triq f’dik il-lokalità.

Min ilmenta stqarr li waqt li kien qed isuq f’San Ġwann laqat tapp tal-valv tal-
ilma li kien jinsab mgħolli ’l fuq mill-wiċċ tat-triq u b’konsegwenza ta’ dan għamel 
ħsara lit-tajer tal-lemin tan-naħa ta’ quddiem u r-rimm tar-rota kif ukoll lit-tajer 
ta’ wara tal-lemin. Aktar tard dakinhar stess għamel rapport lill-pulizija fejn indika 
l-ħsarat li ġarrab wara li laqat l-imsemmi għatu tal-valv tal-ilma li ma kienx miksi 
bit-tarmak. Huwa informa lil dan l-Uffiċċju li kien biddel it-tajers u r-rimmijiet tar-
roti tal-vettura ġimgħatejn qabel l-inċident.

Il-Kunsill irribatta dawn l-allegazzjonijiet u iddikjara li kienu mingħajr bażi. Saħaq li 
l-Kunsill dejjem ħa ħsieb il-manutenzjoni tat-triq b’mod diliġenti. Il-Kunsill assigura 
li t-toroq tal-lokal kienu siguri u ħielsa minn kull periklu. Fil-fatt, kellu ħaddiema 
apposta għall-manutenzjoni (permezz ta’ kuntrattur), li r-responsabbiltà tagħhom 
kienet proprju li jeliminaw il-ħofor jew xi perikli oħra possibbli fit-toroq. Min-naħa 
tiegħu l-kunsill lokali sostna li huma kienu iffinanzjati mill-fondi pubbliċi u ma 
setgħux sempliċiment joħorġu pagamenti lil kull min jibgħatilhom email li ġarrab 
ħsara fit-tajer/s.
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L-Investigazzjoni u l-konklużjoni tal-Ombudsman
Waqt spezzjoni fuq il-post, ġie osservat li t-triq inkwistjoni kienet tabilħaqq fi 
stat ħażin. Kien evidenti li t-triq traqqgħet numru ta’ drabi, u b’hekk il-wiċċ kien 
irregolari ħafna. Wara l-inċident li ta lok għall-ilment, saru xogħlijiet ta’ tiswija f’dik 
il-parti tat-triq fejn kien hemm il-valv tal-ilma. Għalhekk it-triq illivellat ruħha/
ingħatat ‘livell’ (sa fejn dan kien possibbli meta wieħed iqis l-istat ġenerali tat-
tiswija tat-triq) mal-bqija tal-wiċċ tat-triq.

L-Ombudsman ibbaża l-kunsiderazzjonijiet tiegħu fuq il-premessa li l-Kunsill 
kien marbut li jipprovdi għaż-żamma, il-manutenzjoni u t-titjib tat-toroq li jaqgħu 
taħt ir-responsabbiltà tiegħu kif ukoll li jipprovdi u jieħu ħsieb is-sinjali u l-marki 
tat-toroq kif jixraq f’konformità mal-istandards nazzjonali w internazzjonali. Tali 
manutenzjoni ta’ dawn it-toroq kienet tinkludi t-traqqiegħ u l-kisi mill-ġdid iżda 
ma kinitx tinkludi r-rikostruzzjoni tagħhom.

L-Ombudsman osserva li l-obbligi kienu imposti wkoll fuq is-sewwieqa li jużaw 
it-toroq pubbliċi. Is-sewwieqa għandhom mhux biss josservaw ir-regoli u 
r-regolamenti kollha stabbiliti bil-liġi iżda għandhom ukoll isuqu b’mod prudenti, 
filwaqt li jqisu l-varjabbli kollha preżenti fit-triq u l-inħawi immedjati tagħha. Fi 
kliem ieħor, is-sewwieqa jridu joqgħodu attenti u jżommu a ‘proper look out’.

Ir-ritratti tal-persuna li ilmentat kienu juru b’mod ċar li l-wiċċ tat-triq kien mikul 
u dan wassal biex biż-żmien il-valv tal-ilma nkixef u ġie espost. Il-kundizzjonijiet 
tat-temp matul ix-xahar li fih seħħ l-inċident ġew ivverifikati u ma ġiet irreġistrata 
l-ebda xita qawwija/sostanzjali li setgħet għamlet ħsara lill-wiċċ tat-triq fil-
ġimagħtejn ta’ qabel l-inċident.

Wara li analizza l-evidenza kollha miġbura waqt l-investigazzjoni tiegħu inkluż 
ir-rapport tal-pulizija, ir-rakkont tal-persuna li ilmentat stess u l-ispezzjoni fuq 
il-post, l-Ombudsman ikkonkluda li ma kienx f’pożizzjoni li jiddikjara b’ċertezza 
jekk il-ħsara li saret kinitx tabilħaqq ikkawżata mill-għatu tal-valv tal-ilma li kien 
espost. Barra minn hekk, anki jekk ir-rabta bejn l-avvenimenti kif irrakkontat 
minn min ilmenta u d-dannu li hu ġarrab kienet stabbilita b’ċertezza, tibqa’ il-
kwistjoni li s-sewwieq ma żammx ‘a proper look out’. L-Ombudsman għalhekk 
ma kienx f’pożizzjoni li jirrakkomanda li l-Kunsill iħallas għall-bdil tat-tajers u 
r-rimm tar-rota.
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Kunsiderazzjonijiet ta’ interess ġenerali
L-Ombudsman għamel numru ta’ kunsiderazzjonijiet li huma ta’ interess ġenerali 
u tajjeb li jiġu innotati.
• Rapport tal-Pulizija: Hu osserva li f’inċidenti bħal dawn ir-rapporti tal-pulizija 

huma ta’ importanza ewlenija. Fin-nuqqas ta’ provi oħra, ir-rapport tal-pulizija 
li fih id-dikjarazzjoni tal-individwu li tiddeskrivi l-avveniment, jipprovdi rabta 
neċessarja bejn il-ħsara li wieħed ikun ġarrab u l-allegata kawża tal-ħsara.

• Ħlas tad-danni: Huwa ġibed l-attenzjoni li l-ispejjeż għat-tiswijiet jistgħu 
jintalbu biss meta l-ispiża tkun diġà saret. Il-Kunsilli Lokali huma fid-dmir li 
jiżguraw li l-fondi pubbliċi jiġu użati  b’mod prudenti u diliġenti. Bħal kull entità 
pubblika oħra, fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli lejn il-poplu li jħallas 
it-taxxi. Wieħed ma setax jistenna li l-amministrazzjoni pubblika issolvi jew 
taċċetta talba għall-ispjejjeż li għadhom ma tħallsux/sarux. F’każijiet bħal dawn 
ma jkun hemm l-ebda garanzija li min irċieva l-ħlas juża l-fondi biex jagħmel 
tajjeb għall-ħsara li ġarrab. L-infiq tal-fondi b’dan il-mod imur kontra l-prinċipji 
ta’ amministrazzjoni tajba.

• Dmir li s-sewwieq iżomm ‘a proper look out’: Huwa enfasizza l-obbligu tas-
sewwieqa li jżommu ‘a proper look out’ f’kull ħin. Deher li f’dan il-każ ma kien 
hemm l-ebda problemi ta’ viżibilità peress li l-inċident seħħ tard filgħodu u 
t-temp kien ċar. Il-kwistjoni f’dan il-każ kienet it-triq innifisha li ma kinitx fi stat 
tajjeb. Ġie stabbilit li minħabba li l-wiċċ tat-triq kien ittiekel bl-użu u biż-żmien, 
matul is-snin kienu żviluppaw diversi ħofor u dawn kienu sussegwentement 
ġew mimlija w imwittija (patched up), li wasslu biex il-wiċċ tat-triq ikun wieħed 
irregolari ħafna. L-Ombudsman, madankollu, saħaq li l-prinċipju ta’ ‘proper 
lookout’ kien jiddetta/jesiġi li sewwieq diliġenti jqis (fost l-oħrajn) l-istat ta’ triq 
partikolari u jaddatta l-veloċità tas-sewqan kif xieraq. Sewwieq diliġenti kien 
jieħu ħsieb li f’din il-medda partikolari tat-triq inaqqas sewwa l-veloċità sabiex 
inaqqas kemm jista’ jkun il-possibbiltà li jikkawża kwalunkwe ħsara lit-tajers 
u r-rimmijiet tar-roti tal-vettura. Il-fatt li min ilmenta sostna li ma rax l-għatu 
tal-valv tal-ilma espost jindika li hu ma kienx attent biżżejjed u ma naqqasx 
il-veloċità tas-sewqan kif wieħed huwa mistenni li jagħmel meta jqis l-istat li 
tinsab fih it-triq.
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• Dmir tal-Kunsilli Lokali: L-Att dwar il-Gvern Lokali jorbot lill-Kunsilli Lokali 
biex iżommu t-toroq li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom f’qagħda tajba. 
Il-Kunsill ma ikkontestax li t-triq kienet taqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu. 
Lanqas ma kien hemm kontestazzjoni li l-valv tal-ilma ma kienx livell mat-
triq inkwistjoni fil-ħin tal-allegat inċident. Il-Kunsill deher li ħa l-miżuri ta’ 
rimedju meħtieġa biss meta sar jaf li l-għatu tal-valv tal-ilma kien jinsab espost 
‘l fuq mill-wiċċ tat-triq. L-Ombudsman osserva li t-tiswija ma kinitx saret fuq 
inizjattiva tal-Kunsill stess iżda kellha tinġibed l-attenzjoni dwar il-ħsara minn 
partijiet terzi li jindika n-nuqqas ta’ monitoraġġ. Sakemm ir-riżorsi tiegħu 
ippermettew, il-Kunsill huwa fid-dmir li jieħu ħsieb it-toroq taħt il-ġurisdizzjoni 
tiegħu u jkun pro-attiv (għall-kuntrarju li b’mod reattiv isegwi ilment minn terzi) 
biex jirrimedja kwalunkwe ħsara fit-toroq.

L-Ombudsman innota li l-obbligu tal-Kunsill skont il-liġi ma kienx jirreferi biss 
għat-tiswijiet iżda wkoll għat-titjib, filwaqt li dan d-dmir ma jestendix għar-
rikostruzzjoni. Kien evidenti li apparti l-imsemmi monitoraġġ u tiswijiet tal-
bżonn, it-triq kienet teħtieġ li tingħata attenzjoni biex jiġi indirizzat sew l-istat 
ġenerali tat-triq li kien imur lil hinn mis-sempliċi manutenzjoni u għalhekk 
imur lil hinn mill-obbligi tal-Kunsill skont il-liġi.

L-Ombudsman kien konxju li r-riżorsi disponibbli għall-Kunsilli Lokali kienu 
limitati. Dan, madankollu, ma kienx ifisser li kwalunkwe talba ta’ din in-natura 
m’għandhiex tiġi eżaminata u ittrattata skont il-merti tagħha. L-obbligu li 
jinżammu t-toroq iġib miegħu wkoll l-obbligu li jiġu ikkunsidrati b’mod xieraq 
u b’sens ta’ ġudizzju talbiet dwar danni li jirriżultaw minħabba n-nuqqas ta’ 
osservanza ta’ dawn l-obbligi.

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill Lokali
L-Ombudsman ħass li kien opportun li jagħmel dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
lill-Kunsill Lokali:

1. li kull talba ta’ din in-natura għandha tiġi eżaminata skont il-merti tagħha u 
mhux miċħuda minnufih; u

2. li sa fejn ir-riżorsi jippermettu, jiġi adottat aġir aktar pro-attiv u mhux reattiv 
għall-manutenzjoni tat-toroq, inkluż monitoraġġ attiv tat-toroq meta l-istat 
tat-toroq ikun hekk meħtieġ.
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L-eżitu
Il-Kunsill Lokali irringrazzja lill-Ombudsman għall-investigazzjoni tiegħu. Ħa 
nota u apprezza r-rakkomandazzjonijiet li saru. Madankollu, insista li l-ilment 
kien ġie eżaminat kif suppost u mhux miċħud minnufih. Tabilħaqq, bosta mill-
fatti u s-sejbiet deskritti fil-qosor fl-Opinjoni Finali ta’ dan l-Uffiċċju kienu ġew 
ikkunsidrati wkoll mill-Kunsill. Il-Kunsill saħaq li dejjem kien pro-attiv fir-rigward 
tal-manutenzjoni tat-toroq u dan jista’ jiġi ivverifikat bi spezzjonijiet fuq il-post fit-
toroq l-oħra tal-lokalità.

Il-Kunsill Lokali assigura lill-Ombudsman li skont ir-riżorsi allokati lilu, ser jkompli 
jiżgura li kemm jista’ jkun il-lokalità tkun waħda sigura għal kulħadd.
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Università ta’ Malta

In-nuqqas ta’ diliġenza tal-
Università fil-mod kif ġie 
kompost bord tal-eżamijiet

L-ilment
Min ressaq l-ilment huwa student matur irreġistrat mal-Istitut għall-Gżejjer u Stati 
Żgħar tal-Università ta’ Malta. L-ilment tiegħu tressaq fit-8 ta’ Jannar 2022, u ġie 
deċiż b’Opinjoni Finali fl-4 ta’ Marzu 2022.

Il-qofol tal-ilment tiegħu huwa dwar kif kien kompost il-bord tal-eżaminaturi li 
evalwa t-teżi tal-Master’s tiegħu.

Il-fatti
Fl-Opinjoni Finali tiegħu, il-Kummissarju tenna li ma kienitx il-funzjoni tiegħu li 
jeżamina mill-ġdid il-gradi jew il-marki mogħtija lill-istudenti iżda biss li jassigura 
li fil-proċess li jwassal għal dak il-grad jew dawk il-marki ma kien hemm l-ebda 
element ta’ amministrazzjoni ħażina kif definit fl-Artikolu 22(1) u (2) tal-Att dwar 
l-Ombudsman (Kap. 385) li għandu jinqara flimkien mal-Artikolu 13(1). Din ir-
restrizzjoni fis-setgħat ġiet enfasizzata b’mod partikolari mir-Regola 18(1) tar-
Regoli tal-2012 dwar il-Funzjonijiet ta’ Kummissarji għall-Investigazzjonijiet 
Amministrattivi (kif emendati sussegwentement) li tipprovdi li: “The Commissioner 
for Education shall have no functions relating to the exercise of academic jurisdiction 
unless there is evidence of maladministration”. (enfasi miżjuda)

Wara li eżamina d-dokumenti kollha mressqa mill-persuna li ilmentat u mill-
Università, u wara li sema’ l-evidenza, l-Kummissarju sab nuqqas serju fil-mod 
kif ġie kompost il-bord inkarigat li jeżamina t-teżi in kwistjoni. It-teżi kienet fis-
soċjoloġija però b’komponenti qawwija ta’ etnomużikoloġija u performative arts. 
Madankollu, għal raġuni li baqgħet mhux spjegata, tnejn mit-tliet eżaminaturi 



Uffiċċju tal-Ombudsman52

effettivi (ir-raba’ membru, iċ-Chairman tal-Bord u Kap tal-Istitut, li apparentement 
ma kellu l-ebda responsabbiltà formali fil-proċess tal-marki) ma kellhom ebda 
kompetenza magħrufa fil-qasam etnomużikoloġiku u tal-performative arts. Wieħed 
minn dawn iż-żewġ eżaminaturi kien ekonomista magħruf; l-ieħor – l-eżaminatur 
estern (non-visiting examiner) – kien akkademiku magħruf fix-xjenzi politiċi bi 
speċjalizzazzjoni fid-demokratizzazzjoni u l-politika komparattiva u f’metodi 
kwalitattivi. Kien sinjifikanti u, tabilħaqq, impressjonanti li mit-tliet membri 
effettivi tal-bord tal-eżaminaturi, l-ogħla marka individwali ngħatat mill-membru 
tal-bord b’kompetenza fl-etnomużikoloġija, b’mod partikolari dik tal-istati ż-żgħar. 

Il-Kummissarju qabbel din is-sitwazzjoni kif dehret fil-każ li kien qed jiġi investigat 
ma’ dik ta’ student tal-liġi li jikteb teżi dwar istitut partikolari tad-dritt ċivili (eż., 
dwar l-ipoteki jew ir-retratt suċċessorju) fejn il-Bord tal-Eżaminaturi jkun imbagħad 
magħmul minn espert fil-liġi ċivili u żewġ professuri eminenti, wieħed fil-liġi 
marittima u l-ieħor fil-liġi internazzjonali pubblika. Huwa ċar li l-kompożizzjoni 
ta’ Bord magħmul b’dan il-mod tkun żbaljata fil-prinċipju u, barra minn hekk, wisq 
probabbli li twassal għal riżultati negattivi fir-rigward tax-xogħol tal-istudent li jkun 
qed jiġi eżaminat. Għaldaqstant, bord ta’ eżaminaturi kompost b’dan il-mod ikun a 
priori inġust għall-istudent.

Fl-opinjoni meqjusa tal-Kummissarju, t-teżi tal-persuna li ressaq l-ilment kienet 
iddestinata għal riżultat negattiv mill-mument stess li l-Bord tal-Eżaminaturi ġie 
approvat mis-Senat fuq rakkomandazzjoni tal-Istitut.

Il-bord tal-eżami kif kompost kien għalhekk żbaljat fil-prinċipju u dan wassal 
inevitabbilment għal marka baxxa ħafna, li kienet tikkuntrasta bil-kbir mal-
prestazzjoni ġenerali tal-istudent fil-partijiet tal-komponenti l-oħra tal-kors kif 
ukoll mal-valutazzjoni ġenerali tat-teżi mis-supervisor tiegħu. 

Fit-tweġiba uffiċjali mogħtija dwar l-ilment imressaq lill-Uffiċċju tal-Ombudsman 
fl-1 ta’ Frar 2022, il-Pro-Rettur għall-iStudent and Staff Affairs and Outreach ġibdet 
l-attenzjoni li l-istudent kellu “rimedju ordinarju” għall-ilment tiegħu, jiġifieri li 
japplika għal revision of paper fi żmien ġimgħa mill-pubblikazzjoni tar-riżultat, 
u li hu ma irrikorriex  għal dan ir-rimedju. Il-Kummissarju ħa nota ta’ dan il-fatt, 
anke fid-dawl tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 13(3) tal-Kap. 385. Il-Kummissarju, 
madanakollu, kien tal-fehma li ma kienx raġonevoli li wieħed jistenna li min 
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jilmenta jirrikorri għal dan ir-“rimedju ordinarju” peress li anke kieku ġie appuntat 
eżaminatur addizzjonali għall-iskop ta’ reviżjoni, il-preġudizzju inerenti tal-ħatra 
taż-żewġ membri oriġinali tal-bord mingħajr għarfien espert fl-etnomużikoloġija 
ma setax jiġi rimedjat. Barra minn hekk, fl-ilment kien hemm aspett ta’ interess 
ġenerali li jmur lil hinn mill-interess personali ta’ min ilmenta, cioè d-diliġenza 
li kellhom juru l-Fakultajiet u l-Istituti meta jipproponu lis-Senat kif ser ikunu 
komposti l-bordijiet tal-eżami, partikolarment għall-grad ta’ Master’s u gradi ogħla, 
diliġenza li kienet manifestament nieqsa f’dan il-każ.

Konklużjonijiet, rakkomandazzjoni u l-eżitu
Il-Kummissarju laqa’ l-ilment limitatament fis-sens li l-kompożizzjoni tal-bord 
maħtur biex jeżamina t-teżi in kwistjoni kienet żbaljata fil-prinċipju u inġusta, li ġab 
preġudizzju mill-bidu għall-proċess ta’ wara u għar-riżultat finali. Il-Kummissarju 
irrakkomanda li l-Bord tal-Eżaminaturi jerġa’ jiġi kostitwit mill-ġdid (bil-president 
oriġinali jew mingħajru u l-eżaminatur li kien ta l-ogħla marka lill-istudent li 
ilmenta) b’persuni b’kompetenza xierqa, li kellhom jerġgħu jevalwaw it-teżi in 
kwistjoni fl-intier tagħha. 

Permezz ta’ komunikazzjoni datata l-1 ta’ April 2022, il-Pro-Rettur għall-iStudent 
and Staff Affairs and Outreach informat lill-Kummissarju li l-Università ma kinitx 
lesta li taċċetta r-rakkomandazzjoni, u dan prinċipalment minħabba l-awtonomija 
tal-Università u s-“supremazija akkademika tas-Senat” fi kwistjonijiet akkademiċi. 
Il-Pro-Rettur sostniet ukoll li, fi kwalunkwe każ, l-istudent in kwistjoni (min 
ilmenta) “kien għażel li jiggradwa fit-23 ta’ Marzu 2022 u ngħata ċertifikat definittiv 
ta’ gradwazzjoni, bil-grad finali tiegħu ikkonfermat.”

Permezz ta’ komunikazzjoni tas-6 ta’ April 2022, il-Kummissarju irrimarka li filwaqt 
li l-awtonomija u l-libertà akkademika tal-Università kienu impliċiti fl-Artikolu 
72 et seq tal-Att dwar l-Edukazzjoni (Kap. 327), il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman li 
jinvestiga allegazzjonijiet ta’ każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina kienet stabbilita 
mill-Att dwar l-Ombudsman u leġiżlazzjoni sussidjarja taħt dak l-Att. Huwa 
irrimarka li s-suġġeriment li s-“supremazija akkademika tas-Senat” kienet aktar 
inskrutibbli mid-duttrina tal-infallibilità papali, ma kienx biss kuntrarju għall-
kliem ċar tal-Att tal-Ombudsman iżda kien ukoll disservizz għall-istess Università, 
billi tali suġġeriment irawwem kultura perċepita ta’ arroganza akkademika u 
fl-agħar ipotesi ta’ impunità istituzzjonali. Barra minn hekk, ma kienx korrett li 
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jingħad li min ilmenta kien “għażel li jiggradwa”. L-iskambju ta’ korrispondenza 
bejn min ilmenta u r-Reġistratur Akkademiku wera biċ-ċar li l-istudent ma kellu 
l-ebda għażla. Fil-fatt qalulu li jekk  ma jattendix għaċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni, 
ikun ikkunsidrat bħala li iggradwa in absentia. Finalment, il-Kummissarju osserva 
li l-gradwazzjoni ma setgħetx neċessarjament titqies bħala kapitlu finali, peress 
li anki wara l-gradwazzjoni jekk il-gradwat iktar tard jinstab ħati ta’ plaġjariżmu, 
ħafna mill-universitajiet kellhom mezz kif tista’ ssir ir-revoka tal-għotja tal-grad.

Fit-3 ta’ Mejju 2022, l-Ombudsman u l-Kummissarju irreferew l-Opinjoni Finali, 
flimkien mal-korrispondenza tal-1 ta’ April 2022 u s-6 ta’ April 2022 lill-Ispeaker tal-
Kamra tad-Deputati biex jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra għall-konsiderazzjoni 
tal-Membri tal-Parlament.
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Università ta’ Malta

Trattament mhux xieraq ta’ 
akkademiku permanenti 
mill-Università

L-ilment
Min ressaq l-ilment huwa akkademiku permanenti b’nazzjonalità ta’ pajjiż terz 
impjegat mill-Università ta’ Malta. 

Fil-qofol, huwa ilmenta, li minkejja diversi talbiet li għamel lill-Università biex 
jingħata l-ittra meħtieġa li turi li kien għadu fuq il-kotba tal-Università – ittra 
meħtieġa biex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu mal-Identity Malta u biex jitħalla 
jibqa’ f’Malta – ittra bħal din ġiet biss ipprovduta lilu xhur wara, bir-riżultat li kien 
hemm telf ta’ salarju minbarra li ġarrab danni finanzjarji oħra.

L-investigazzjoni u l-fatti
Minħabba t-tul ta’ żmien li ħadu proċeduri dixxiplinarji li l-eks Kap tad-Dipartiment 
tiegħu kien ressaq kontrih – proċeduri li spiċċaw bi twiddiba għall-persuna li 
ilmentat – dan tal-aħħar beda jbati minn attakki ta’ paniku u kellu jiġi rikoverat 
l-isptar tliet darbiet. F’Marzu 2019 huwa talab li jiġi trasferit għal Dipartiment 
ieħor fi ħdan l-Università, allegatament minħabba  li l-Kap tad-Dipartiment tiegħu 
ma kienx f’pożizzjoni li jkompli jaħdem miegħu. Din it-talba ġiet milqugħa, bil-
kundizzjoni, li ġiet imposta mid-Dekan tal-Fakultà, li jinstab sostitut għall-persuna 
li ressqet l-ilment fi ħdan il-Fakultà. Għaddew 18-il xahar sakemm instab sostitut.

Lejn l-aħħar ta’ Mejju 2019 il-kundizzjoni medika ta’ min ilmenta kienet marret 
għall-agħar u, fuq parir mediku, fl-24 ta’ Mejju 2019 telaq minn Malta u mar lura 
pajjiżu. Huwa reġa’ lura Malta, fit-22 ta’ Ottubru 2019, meta kien irkupra għal kollox.
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Waqt li kien barra minn Malta, il-permess tax-xogħol tiegħu skada fit-28 ta’ Ġunju 
2019. L-aħħar li tħallas salarju mill-Università kien f’Awwissu 2019.

Mit-22 ta’ Ottubru 2019 sat-8 ta’ Frar 2020 – perjodu ta’ ftit aktar minn tliet xhur – 
huwa ċempel fl-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani b’mod regolari, iżda qatt ma nħarġulu 
d-dokumenti meħtieġa biex ikun jista’ jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu mal-
Identity Malta u jġedded il-permess tax-xogħol. L-Università sostniet li matul 
dan iż-żmien kollu kienet qed tipprova ssib Dipartiment fejn jista’ jiġi allokat (jew 
rilokat) dan l-akkademiku. Dak li l-Università, u b’mod partikolari l-Uffiċċju tar-
Riżorsi Umani, jidher li injoraw għal kollox  kien il-fatt li min ressaq l-ilment qatt 
ma tkeċċa mill-Università jew spiċċa jaħdem minn magħha, u li hu kien għadu (kif 
għadu sal-lum) fuq il-kotba tal-Università bħala Senior Lecturer. Kienet, għalhekk, 
ir-responsabbiltà tal-Università,  b’konformità mad-dmir ta’ kull min iħaddem, li 
tieħu ħsieb l-impjegati tagħha u li jinħarġu dawk id-dokumenti li jkunu meħtieġa 
sabiex l-impjegat ikun jista’ jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu f’Malta bħala ċittadin 
ta’ pajjiż terz. It-talba tiegħu għal trasferiment mid-Dipartiment oriġinali tiegħu 
kienet ġiet approvata regolarment, u kien id-dmir tal-Università li ssiblu Dipartiment 
ġdid. Sa dak iż-żmien, huwa baqa’ teknikament mad-Dipartiment oriġinali tiegħu. 
Fil-fatt, kieku l-permess tax-xogħol tiegħu ma skadiex fit-28 ta’ Ġunju 2019 (meta 
kien jinsab barra minn Malta) huwa kien jibqa’ jirċievi s-salarju regolari tiegħu u 
kien jitħalla jkompli jagħmel riċerka (possibbilment mingħajr ma jiġi assenjat 
dmirijiet speċifiċi mill-Kap tad-Dipartiment li għalih kien oriġinarjament assenjat 
u li miegħu deher li kien hemm xi diżgwid) sakemm issir ir-rilokazzjoni meħtieġa. 
Madankollu, peress li kien ċittadin ta’ pajjiż terz, il-permess tax-xogħol tiegħu 
skada u għal kważi sentejn tħalla jixxejjer mar-riħ, u sofra konsegwenzi ta’ natura 
finanzjarja u oħrajn. Il-permess tax-xogħol ma setax jiġġedded mingħajr l-assistenza 
attiva ta’ min iħaddem, f’dan il-każ l-Università.

Il-Kummissarju fl-Opinjoni Finali tiegħu mogħtija fil-25 ta’ Jannar 2022, innota 
espressament li kien sorpriż bin-numru ta’ emails mibgħuta mill-persuna li 
ilmentat lill-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani tal-Università li jidher li lanqas biss  kien ġie 
avżat li kienu irċevewhom.

Il-permess tax-xogħol tal-ilmentatur kien finalment imġedded – wara li l-Università 
impenjat ruħha sabiex tipprovdi d-dokumentazzjoni u l-assistenza meħtieġa, u 
wara l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman – fid-29 ta’ Settembru 2021.
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Konklużjonijiet, rakkomandazzjonijiet u l-eżitu
Il-Kummissarju, fid-dawl tal-provi kollha miġbura, wasal għall-konklużjoni li 
l-Università ta’ Malta naqset bil-kbir fid-dmir tagħha li tassisti u tieħu ħsieb lil min 
ilmenta, u dan wassal kemm għal telf ta’ salarju kif ukoll għal danni oħra. Kemm 
f’azzjoni kif ukoll f’ommissjoni, l-Università aġixxiet kontra l-liġi u b’mod inġust u 
oppressiv meta naqset milli tassistih fil-ħin, u kienet aġixxiet kontinwament b’mod 
żbaljat fil-konfront tiegħu.

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-Università għandha tħallas lil min ilmenta 
s-salarju bażiku u l-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni dovuti għall-perjodu Settembru 
2019 sat-28 ta’ Settembru 2021, u dan bla preġudizzju għal kwalunkwe danni oħra 
li jistgħu jkunu dovuti lilu skont il-liġi bħala riżultat tal-imġieba mhux xierqa li 
ngħata mill-Università.

L-Opinjoni Finali ġiet ikkomunikata lill-Università fl-istess jum li ngħatat – fil-25 
ta’ Jannar, 2022 – u, minkejja li ntbagħtu diversi talbiet ripetuti lil dik l-istituzzjoni 
dwar kif qed tipproponi li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet – Art. 22 (3) tal-Att 
dwar l-Ombudsman – l-Università baqgħet qatt ma tatx tweġiba. B’konsegwenza ta’ 
dan, fis-27 ta’ April 2022 l-Ombudsman u l-Kummissarju irreferew l-Opinjoni Finali 
lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati biex titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra għall-
attenzjoni tal-Membri Parlamentari.
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Dipartiment tal-Edukazzjoni

Proċess tal-għażla għall-post ta’ 
Assistent Kap tal-Iskola

L-ilment
Il-persuna li ilmentat hija għalliema fis-servizz tal-gvern li għandha grad ta’ Master’s 
fl-Istudji tal-Lingwi Applikati (Master’s Degree in Applied Language Studies). L-ilment 
tressaq fl-1 ta’ Lulju 2022.

L-ilment tagħha jikkonċerna allegata anomalija jew diskrepanza bejn is-sistemi 
li jistabbilixxu l-marki li wieħed seta’ jikseb f’żewġ sejħiet konsekuttivi għall-
applikazzjonijiet għall-post ta’ Assistent Kap tal-Iskola. Fl-ewwel sejħa u wara l-intervista 
meħtieġa, hija ngħatat l-ogħla marka li wieħed seta’ jikseb jiġifieri (64/64) mill-bord tal-
għażla fil-kriterju msejjaħ “Relevant qualifications for post”– wieħed mid-diversi kriterji 
għall-allokazzjoni tal-marki fil-proċedura tal-għażla – b’referenza għall-grad tal-Master’s 
tagħha. Fit-tieni sejħa għall-applikazzjonijiet għall-istess kariga ftit xhur wara, l-ebda 
marka ma ġiet allokata (minn bord tal-għażla differenti) għall-istess grad.

L-investigazzjoni u l-fatti
Il-punt tat-tluq f’din l-investigazzjoni kienet il-Klawsola 29.2 tal-Ftehim Kollettiv bejn il-
Gvern ta’ Malta u l-Malta Union of Teachers tal-21 ta’ Diċembru 2017.

Din il-klawsola, relattiva għall-mili ta’ postijiet vakanti fil-grad ta’ Assistent Kap tal-Iskola 
(Skala ta’ Salarju 6), tipprovdi inter alia kif ġej:

“Due consideration will be given to applicants in possession of MQF Level 7 
qualifications in either one of the following areas: Educational Leadership/
Management, SEBD, Inclusion, Mentoring, Curriculum and Counselling or other 
comparable qualification as identified by Management from time to time …” 
(emphasis added)
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Il-Kummissarju innota li filwaqt li fil-każ preżenti ma kienx hemm lanqas l-iċken ħjiel jew 
indikazzjoni ta’ xi abbuż, il-kliem ta’ din il-klawsola ma kien xejn feliċi u potenzjalment 
seta’ jagħti lok għal abbuż. Huwa innota li l-kliem ġeneriku “or other comparable 
qualification as identified by Management from time to time” jistgħu potenzjalment 
jintużaw biex jagħtu vantaġġ inġust lil xi kandidati li jkunu ġew identifikati minn qabel. 
Mill-banda l-oħra l-Kummissarju kien konxju tal-fatt li l-esiġenzi tas-settur edukattiv 
fis-servizz pubbliku jistgħu f’xi mument jinħtieġu persuni bi kwalifiki (relattivament 
għall-kariga ta’ Assistent Kap) f’oqsma speċifiċi mhux imsemmija espressament fil-
Klawsola 29.2. Il-bilanċ xieraq kellu jintlaħaq billi tingħata  iktar informazzjoni  dwar 
il-“kwalifika/kwalifiċi komparabbli” li għalihom tingħata l-kunsiderazzjoni xierqa fil-
proċess tal-għażla.

Ir-rekwiżiti kif ippubblikati fl-ewwel sejħa għall-applikazzjonijiet jistgħu jitqiesu 
kważi ripetizzjoni kelma b’kelma tal-Klawsola 29.2 tal-Ftehim Kollettiv, bil-kliem “jew 
kwalifika professjonali komparabbli” jissostitwixxu l-kliem użat fil-Ftehim Kollettiv 
“jew kwalifika komparabbli kif identifikat mill-Management”. B’hekk jidher li kien qed 
jitħalla f’idejn il-bord tal-għażla li jiddetermina liema kwalifika professjonali kienet 
“komparabbli” ma’ dawk imsemmija speċifikament fil-Klawsola tal-Ftehim Kollettiv. 
Għalhekk f’dan is-sens, id-Dipartiment għall-Edukazzjoni (“il-Management”) jista’ 
jitqies li (għall-inqas għall-finijiet ta’ din is-sejħa partikolari) ċeda lill-Bord tal-Għażla 
l-prerogattiva tiegħu li jidentifika l-kwalifika komparabbli. Il-folja bil-marki ipprovduta 
mill-PSC indikat li l-membri ta’ dak il-Bord tal-Għażla kienu tal-fehma li l-Grad ta’ 
Master’s Degree in Applied Language Studies tal-persuna li ilmentat kienet kwalifika 
komparabbli li kellha titqies bħala tali, u fil-fatt il-persuna li ilmentat ingħatat il-marki 
kollha disponibbli f’dik il-kategorija tal-evalwazzjoni.

It-tieni sejħa għall-applikazzjonijiet
L-iter segwit fit-tieni sejħa għall-applikazzjonijiet ftit tax-xhur wara kien daqsxejn 
differenti. Iċ-Ċirkulari MFED 40/2021, fil-Klawsola 6.2 tagħha u taħt l-intestatura 
“Proċedura tal-Għażla” iddikjarat sempliċiment: “Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-
applikanti li, minbarra r-rekwiżiti indikati fil-paragrafi 4.1 sa 4.4, ikollhom esperjenza 
ta’ xogħol rilevanti ippruvata.” Ma saret l-ebda referenza, anke jekk indirettament kif 
sar b’rabta mal-ewwel sejħa, għall-Klawsola 29.2 tal-Ftehim Kollettiv. Madankollu 
dan il-ftehim kien applikabbli wkoll fir-rigward ta’ din it-tieni sejħa. U fil-fatt, 
meta d-Dipartiment tal-Edukazzjoni ressaq il-kriterji ta’ assessjar proposti għall-
approvazzjoni mill-PSC (liema approvazzjoni ngħata) indika bħala “Kwalifiki rilevanti 
għall-post” is-seba’ suġġetti speċifikament imsemmija fil-Ftehim Kollettiv (jiġifieri, 
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Educational Leadership/Management, SEBD, Inclusion, Mentoring, Curriculum 
u Counselling) flimkien ma’ żewġ suġġetti addizzjonali – li kellhom jitqiesu bħala 
l-“kwalifika komparabbli identifikata mill-Management” – jiġifieri Careers u Quality 
Assurance. Il-Bord tal-Għażla, għalhekk, ma kellux aktar il-libertà li kellu fl-ewwel 
sejħa. Mid-dokumenti kollha mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Kummissarju, fl-ebda 
mument ma deher li d-Dipartiment għamilha pubblika lill-applikanti prospettivi 
li kienu ġew identifikati żewġ suġġetti speċifiċi ohra minbarra dawk imsemmija fil-
Klawsola 29.2 tal-Ftehim Kollettiv.

Filwaqt li d-Dipartiment tal-Edukazzjoni (l-Management) kellu kull dritt li jidentifika 
kwalifiki addizzjonali (komparabbli) biex jiżdiedu ma’ dawk imsemmija speċifikament 
fil-Klawsola 29.2 tal-Ftehim Kollettiv – u sa dak il-punt ma kien hemm l-ebda element 
ta’ amministrazzjoni ħażina għad-detriment tal-persuna li ilmentat – il-Kummissarju 
innota li fi kwistjonijiet fejn jidħlu sejħiet pubbliċi għall-applikazzjonijiet, it-trasparenza 
għandha dejjem tkun il-kelma muftieħ, filwaqt li r-responsabbiltà (tal-Management) 
għandha tkun manifesta. Kieku min ilmenta ġiet infurmata – flimkien mal-kandidati 
prospettivi l-oħra kollha – bil-“kwalifiki komparabbli” speċifiċi li kienu qed jiġu 
identifikati, hija kienet tiffranka l-ansjetà kollha bla bżonn minħabba s-suspett li kienet 
qed tiġi inġustament imwarrba.

Konklużjoni
Il-Kummissarju fl-Opinjoni Finali tiegħu tas-26 ta’ Settembru 2022, ċaħad l-ilment 
fil-parametri limitati li fihom kien ġie ifformulat. Madankollu, huwa irrakkomanda 
bil-qawwa li fil-ġejjieni sejħiet għall-applikazzjonijiet li jinvolvu l-Klawsola 29.2 tal-
Ftehim Kollettiv jew kwalunkwe klawsola oħra li tagħti setgħat diskrezzjonali lill-
Management biex ivarja kundizzjonijiet fil-kriterji ta’ valutazzjoni, il-kundizzjonijiet/
kriterji ta’ valutazzjoni għandhom dejjem ikunu spjegati b’mod ċar fl-istess sejħa għall-
applikazzjonijiet.

B’ittra tal-11 ta’ Ottubru 2022, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni 
informa lill-Kummissarju li r-rakkomandazzjoni kienet ġiet aċċettata, u li, bħala 
konsegwenza, sejħiet futuri għall-applikazzjonijiet għall-Assistenti Kapijiet ta’ Skejjel 
ser jirreferu b’mod ċar għall-kwalifiki speċifikati fil-Klawsola. 29.2 tal-Ftehim Kollettiv 
mingħajr ebda referenza għal “kwalifika/kwalifiki oħra komparabbli kif identifikati 
mill-Maniġment minn żmien għal żmien.”
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Dipartiment tal-Edukazzjoni

Għalliema tiddaħħal lura 
għall-kors

L-ilment
Il-persuna li ilmentat hija għalliema tal-Istudji Ewropej fi skola sekondarja tal-
gvern li applikat għal, u ngħatat, fellowship (borża ta’ studju) biex issegwi kors 
onlajn mal-Università ta’ Dublin City bħala parti minn Programm ta’ Fellowship 
fil-grad ta’ Master’s.

Hija ilmentat li kienet qed tiġi ittrattata b’mod mhux xieraq billi ġiet imġiegħla 
tassumi obbligazzjonijiet li jmorru lil hinn minn dawk ipprovduti fil-manwal 
rilevanti u li kienet inġustament twaqqfet milli tkompli issegwi l-lectures onlajn.

L-investigazzjoni u l-fatti
L-ilment ġie ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Ombudsman fil-11 ta’ Marzu 2022 u 
ngħata prijorità peress li b’kull ġimgħa li tgħaddi l-persuna li ilmentat kienet qed 
titlef il-lectures onlajn tagħha. Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni bagħat l-Opinjoni 
Finali tiegħu lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni fit-30 
ta’ Marzu 2022.

Mill-investigazzjoni irriżulta li fl-1 ta’ Ottubru 2021 il-persuna li ilmentat iffirmat 
il-kuntratt relattiv mal-Ministeru għall-Edukazzjoni (li fuq il-kuntratt kien 
rappreżentat mis-Segretarju Permanenti ta’ dak iż-żmien), u hija bdiet il-kors.

Fid-19 ta’ Jannar 2022 hija ntalbet tiffirma ipoteka biex tkopri l-ispejjeż tal-kors, 
jew parti minnhom, f’każ li ma tkunx konformi mal-kundizzjonijiet kollha stipulati 
fil-kuntratt tal-1 ta’ Ottubru 2021. Hija irrifjutat li tiffirma dan id-dokument. Fuq 
struzzjonijiet mill-Ministeru, ftit jiem wara ġiet imwaqqfa milli tipparteċipa fil-
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lezzjonijiet onlajn, bl-organizzaturi tal-kors f’Dublin jinformawha li kellhom 
struzzjonijiet speċifiċi minn Malta f’dan is-sens.

L-ewwel tentattiv tal-Kummissarju kien li jipprova jsolvi l-kwistjoni b’mod 
amikevoli. Matul dan il-proċess irriżulta li l-awtoritajiet tal-Edukazzjoni kienu, għal 
xi raġuni inspjegabbli, qed imorru kontra dispożizzjoni speċifika ta’ wieħed mill-
manwali dwar is-servizz pubbliku. Fl-24 ta’ Marzu 2022 intbagħat avviż formali 
tal-investigazzjoni lis-Segretarju Permanenti (skont dak li jirrikjedi l-Artikolu 18(1) 
tal-Att dwar l-Ombudsman). Minkejja l-iskadenza indikata mill-Kummissarju għal 
tweġiba formali, u l-fatt li l-komunikazzjoni tal-24 tax-xahar kienet intenzjonata 
b’mod ċar ukoll bħala rakkomandazzjoni interim, baqgħet ma waslet l-ebda 
tweġiba formali fiż-żmien stipulat. Il-limitu ta’ żmien qasir għal tweġiba kien 
meħtieġ proprju minħabba l-fatt li kull nhar ta’ Ħamis il-persuna li ilmentat kienet 
qed tiġi mċaħħda minn modulu tal-kors li suppost kellha issegwi.

L-ipoteka, li fuqha kien qed jinsisti l-Ministeru, hija prevista fil-Klawsola 9 
tal-Appendiċi III tal-Manwal tal-iSponsorships u l-Leave tal-Istudju, 2018. Id-
dispożizzjoni tgħid:

“Għal dan il-għan id-detentur ta’ borża ta’ studju jista’ jkun meħtieġ li jidħol 
f ’att formali ta’ ipoteka mal-Gvern qabel il-bidu tal-kors jekk l-ispejjeż 
għall-Gvern jammontaw għal aktar minn €4,100”. (enfasi miżjuda)

L-iskop (“dan il-għan”) imsemmi fil-klawsola hawn fuq imsemmija hija r-regola li 
tirregola l-għoti tal-borża ta’ studju fis-sens li jekk min ikun kiseb  il-borża ta’ studju 
jonqos milli jtemm il-kors b’suċċess minħabba n-negliġenza tiegħu jew tagħha, jew 
jekk jonqos milli jservi lill-Gvern għan-numru meħtieġ ta’ snin, hu/hi “jista’ jkun 
mitlub ukoll li jħallas lura l-ispejjeż kollha jew parti minnhom li jkunu saru mill-
Gvern” b’rabta mal-borża ta’ studju (Klawsola 8).

Mill-investigazzjoni irriżulta wkoll li l-persuna li ilmentat kienet onorat l-obbligi 
u r-responsabbiltajiet kollha li hija kienet aċċettat u iffirmat għalihom kemm 
fil-formola tal-applikazzjoni għall-borża ta’ studju kif ukoll fil-kuntratt tal-1 ta’ 
Ottubru 2021. Kien biss meta ma tħallietx tipparteċipa fil-lezzjonijiet onlajn li 
kienet imxekkla milli tikkonforma mar-responsabbiltajiet tagħha.
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Il-Kummissarju innota li l-persuna li ressqet l-ilment qatt ma kienet mitluba 
tiffirma l-att formali ta’ ipoteka msemmi fil-Klawsola 9 qabel ma beda l-kors; din 
l-insistenza min-naħa uffiċjali seħħet biss wara li kien beda l-kors, fil-fatt aktar 
minn xahrejn wara.

Kif kien indika fir-rakkomandazzjoni interim tal-24 ta’ Marzu 2022, il-Kummissarju 
ma setax jifhem b’liema loġika kontorta l-Amministrazzjoni setgħet tippretendi 
li hija kienet legalment, kuntrattwalment jew mod ieħor intitolata li timponi l-att 
ta’ ipoteka fuq min ilmenta xhur wara li beda l-kors, meta l-kliem tal-Klawsola 9 
kien ċar. Meta unilateralment twaqqaf l-aċċess għall-kors għall-persuna li ilmentat, 
dan sar b’mod abbużiv. B’dan l-att il-Ministeru kien qed jikser il-ftehim tal-1 ta’ 
Ottubru 2021 billi kienu qed jippretendu li jistgħu jmorru kontra dak li jistabbilixxi 
l-manwal – Sponsorships and Study Leave Manual, 2018 – imfassal mill-istess 
Amministrazzjoni.

Konklużjonijiet, rakkomandazzjonijiet u l-eżitu
Il-Kummissarju kien tal-fehma illi l-ilment kien wieħed fondat u sostna li d-deċiżjoni 
li l-persuna li ilmentat ma tħallitx tkompli l-kors onlajn kienet inġusta, oppressiva, 
tmur kontra l-liġi u żbaljata fil-prinċipju.

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-persuna li ressqet l-ilment għandha 
immedjatament titħalla terġa’ tkompli l-kors onlajn ma’ Dublin City University 
u li l-Ministeru għandu jagħti struzzjonijiet sabiex min kien qed jipprovdi l-kors 
jagħti l-għajnuna kollha meħtieġa lil min ilmenta biex tlaħħaq mal-moduli li kienet 
impedita b’mod skorrett milli ssegwi jew tipparteċipa fihom.

Fil-5 ta’ April 2022 il-Kummissarju ġie infurmat li, fuq struzzjonijiet mill-Ministeru 
għall-Edukazzjoni, kemm il-persuna li ilmentat kif ukoll għalliem ieħor li kien 
eżattament fl-istess qagħda bħal dik ta’ min ressaq l-ilment (iżda li ma kienx ressaq 
ilment formali lill-Ombudsman), iddaħħlu mill-ġdid biex ikomplu l-kors onlajn u li 
r-rakkomandazzjoni kienet ġiet aċċettata w implimentata fl-intier tagħha.
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Dipartiment tal-Edukazzjoni

Nuqqas ta’ ekwità u 
diskriminazzjoni fil-kuntest 
tal-miżura dwar “il-bilanċ bejn 
ix-xogħol u l-ħajja personali” 
L-ilment
Il-persuna li ilmentat hija għalliema tal-Iskola Primarja residenti f’Għawdex iżda 
assenjata taqdi dmirijietha f’Malta. Meta t-tifla l-kbira tagħha bdiet toqrob l-età 
li tattendi l-iskola obbligatorja, l-omm applikat għal waqfa fil-karriera skont id-
dokument maħruġ mill-Gvern dwar il-Miżuri ta’ Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja 
(MWBM) u dan ingħatalha.

Kemm minħabba li xtaqet li tibqa’ intiża u żżomm ruħha aġġornata mas-settur 
edukattiv, u anke minħabba l-fatt li l-waqfa fil-karriera kienet tinvolvi tnaqqis 
sostanzjali fid-dħul għall-familja, l-persuna li ilmentat fittxet li jkollha xogħol 
temporanju fuq bażi part-time b’kuntratt definit fi skola tal-knisja. Il-permess ġie 
miċħud ripetutament mill-Awtoritajiet tal-Edukazzjoni. Hi sostniet li dan ir-rifjut 
kien bi ksur tal-Artikolu 22(1) tal-Att dwar l-Ombudsman. L-ilment ġie mressaq fis-
6 ta’ Diċembru 2021.

L-investigazzjoni u l-fatti
Fit-23 ta’ Frar 2022 il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ta l-Opinjoni Finali tiegħu 
dwar dan il-każ. Il-Kummissarju innota li bħala għalliema tal-Iskola Primarja fis-
servizz tal-Gvern u bi tfal żgħar ħafna, l-unika miżura ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata disponibbli għaliha kienet il-“waqfa fil-karriera”.  Din il-waqfa kienet 
speċifikament maħsuba (skont l-istess MWBM) biex l-uffiċjal pubbliku ikkonċernat 
ikun jista’ jieħu ħsieb l-ulied taħt l-10 snin. L-uffiċjal ikkonċernat jieqaf jaħdem u 
jieqaf jirċievi salarju sa massimu ta’ ħames snin. 
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Il-Kummissarju innota wkoll li waqfa bħal din, madankollu, tinvolvi żvantaġġi 
kollaterali. L-aktar ovvju huwa dak finanzjarju. Barra minn hekk, għall-persuna 
professjonali, bħalma hija għalliema, huwa ta’ importanza kbira li din iżżomm 
ruħha aġġornata mal-iżviluppi fil-qasam tal-edukazzjoni waqt il-waqfa tal-karriera 
peress li l-għan aħħari huwa li terġa’ lura fil-klassi fi tmiem il-waqfa.  Huwa sewwa 
magħruf illi, għall-inqas għall-għalliema tassew dedikati, kull jum fil-klassi jgħin 
biex itejjeb il-ħiliet didattiċi, u perjodi twal il-bogħod mill-klassi jistgħu jnaqqsu 
dawk il-ħiliet. Il-Kummissarju kien tal-fehma li jekk waqfa fil-karriera hija verament 
prevista mill-awtoritajiet bħala mod kif ġenitur jiġi mgħejjun biex jieħu ħsieb 
tfal żgħar ħafna, għandu jsir kull sforz raġonevoli mill-amministrazzjoni sabiex 
dak il-għan jintlaħaq mingħajr mal-uffiċjal pubbliku jgħaddi minn tbatija żejda, 
finanzjarja jew xort’oħra. 

L-oġġezzjonijiet tal-amministrazzjoni 
Il-Kummissarju ċaħad l-argumenti tal-Amministrazzjoni li jekk il-persuna li ilmentat 
titħalla taħdem b’kuntratt definit wara li kienet diġà ngħatat il-waqfa fil-karriera, 
kien ser jikber in-nuqqas ta’ għalliema tal-Iskola Primarja fis-servizz pubbliku. Hu 
irrimarka wkoll li l-People and Standards Division tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru (li 
fil-bidu l-persuna li ilmentat appellat hemmhekk wara r-rifjut mill-Ministeru għall-
Edukazzjoni għall-permess meħtieġ biex isir xogħol limitat fi skola tal-knisja) waslet 
għall-konklużjoni li din il-persuna ma kinet sofriet l-ebda inġustizzja meta dak il-
permess ġie irrifjutat.  Il-Kumissarju kien tal-fehma li d-Diviżjoni kienet naqset 
milli tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi u konkreti tal-persuna li ilmentat. Huwa iċċensura 
dan l-aġir ta’ “one-size-fits-all” min-naħa tad-Diviżjoni msemmija.

Diskriminazzjoni 
Ġie innutat ukoll li l-Public Service Management Code, ikkwotat mill-People and 
Standards Division, kien fih dispożizzjoni li tippermetti li persuni fl-istess qagħda 
bħal dik tal-persuna li ilmentat ikunu jistgħu jagħmlu xogħol part-time, sakemm 
dan ix-xogħol part-time jsir “f ’impjieg mal-gvern”. Dan joħloq diskriminazzjoni 
improprja ċara u manifesta: persuna fil-pożizzjoni tal-persuna li ilmentat tista’ 
taħdem part-time f’impjieg mal-Gvern (minkejja l-waqfa fil-karriera bla ħlas u 
l-fatt li tali waqfa fil-karriera hija maħsuba primarjament biex tippermetti lill-
uffiċjal pubbliku sabiex jieħu ħsieb tfal żgħar) iżda kien hemm projbizzjoni 
ġenerali u assoluta milli wieħed ifittex impjieg simili fis-settur privat. Dan mhux 
biss kien diskriminatorju iżda, fil-fehma tal-Kummissarju, irraġonevoli wkoll; 
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u fiċ-ċirkostanzi tal-persuna li ilmentat, fejn ix-xogħol part-time fis-settur tal-
Gvern fil-linja tax-xogħol tagħha kien prattikament impossibbli f’Għawdex, kien 
oppressiv ukoll.

Rakkomandazzjoni miċħuda
Il-Kummissarju sab illi l-ilment kien fondat u irrakkomanda li:
(1) l-persuna li ilmentat titħalla taħdem tal-inqas fuq bażi part-time u b’kuntratt 
definit fis-settur privat fil-qasam edukattiv f’Għawdex, minkejja li qed tibbenefika 
minn waqfa fil-karriera; u (2) li l-aħħar żewġ paragrafi tal-artikolu 6.2.3.1 tal-Public 
Service Management Code jiġu riveduti biex jiġi żgurat li ma jdgħajjfux l-iskop kollu 
tad-diversi miżuri ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u b’mod partikolari tal-
waqfa fil-karriera.

Permezz ta’ ittra tas-16 ta’ Marzu 2022, il-Ministeru għall-Edukazzjoni irrifjuta 
r-rakkomandazzjonijiet.

Fil-21 ta’ April 2022, l-Opinjoni Finali tal-Kummissarju dwar dan il-każ ġiet riferuta 
lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati biex titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra għall-
attenzjoni tal-Membri Parlamentari.
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Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija

Imġieba abbużiva w illegali mill-
MCAST lejn impjegata

L-ilment
Il-persuna li ilmentat kienet, u għadha, impjegata tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza 
u Teknoloġija (MCAST). L-ilment tagħha tressaq fis-27 ta’ Lulju 2018. L-ilment 
kien prinċipalment jiffoka fuq il-forced leave tagħha u s-sospensjoni mid-dmirijiet 
bil-paga sħiħa.  Sfortunatament, wara li hi ressqet protest ġudizzjarju fil-Qorti 
kontra s-CEO tal-Kulleġġ, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni ta’ dak iż-żmien (li 
sfortunatament miet f’Ottubru 2020) bi żvista waqqaf l-investigazzjoni w arkivja 
l-każ. Dan il-każ ġie riattivat mill-ġdid fis-16 ta’ Awwissu 2021, fuq talba li saret 
lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-avukat tal-persuna li ilmentat biex il-każ jimxi 
`l quddiem. Barra minn hekk, fl-20 ta’ Diċembru 2021 il-Kummissarju għall-
Edukazzjoni attwali, wara li saret il-konsultazzjoni meħtieġa mal-Ombudsman skont 
ir-Regola 6 tar-Regoli tal-Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi 
(Funzjonijiet) tal-2012, biddel din l-investigazzjoni f’waħda fuq “inizjattiva tiegħu”. 
L-Opinjoni Finali ngħatat fis-16 ta’ Frar 2022.

Kronoloġija tal-fatti
Fit-23 ta’ Lulju 2018, l-persuna li ilmentat ġiet imsejħa fl-uffiċċju tal-President 
tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST ta’ dak iż-żmien u ġiet akkużata verbalment 
minnu b’diversi każijiet ta’ mġieba mhux xierqa b’rabta mal-funzjoni u l-kariga 
tagħha. Fl-istess jum ġiet innotifikata b’ittra, mill-Prinċipal u s-CEO tal-Kulleġġ, 
li ordnalha tieħu l-leave bi ħlas sal-Ġimgħa 27 ta’ Lulju 2018, sakemm il-Kulleġġ 
jevalwa kif suppost is-sitwazzjoni. Din id-deċiżjoni ma jidhirx li ġiet sostnuta minn 
deċiżjoni jew riżoluzzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST. Fl-Opinjoni Finali 
tiegħu l-Kummissarju enfasizza l-kelma “jidher” għaliex, kif intqal f’dik l-opinjoni, 
“l-investigazzjoni kollha kienet ikkaratterizzata  minn  dewmien evidenti biex 
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jipprovdu informazzjoni konkreta, ċara u f ’waqtha għall-finijiet tal-investigazzjoni 
kemm mill-Kulleġġ (fil-persuna tas-CEO) kif ukoll mill-Ministeru għall-Edukazzjoni 
(fil-persuna tas-Segretarju Permanenti li kien fil-kariga sa Diċembru 2021).  Fit-
30 ta’ Lulju 2018, disgħa u għoxrin (29) akkużi separati ġew miġbura mill-MCAST 
u innotifikati lill-persuna li ilmentat. Min-naħa tagħha hija wieġbet fid-dettall 
permezz ta’ dokument ta’ 159 paġna. Saż-żmien meta ħarġet l-Opinjoni Finali (fis-16 
ta’ Frar 2022), jiġifieri aktar minn tliet snin u erba’ xhur wara t-tweġiba tal-persuna 
li ilmentat, kienu għadhom ma nbdew ebda proċeduri dixxiplinarji kontriha 
mill-Kulleġġ. Fl-1 ta’ Jannar 2022 il-persuna li ilmentat tpoġġiet fuq nofs paga,  
apparentement għar-raġuni li kienu se jinbdew proċeduri dixxiplinarji kontriha 
skont ir-Regolamenti dwar is-Servizz Pubbliku. Għalkemm kien proprju dan il-
perjodu twil ħafna ta’ sospensjoni – l-ewwel bil-paga sħiħa u, mill-1 ta’ Jannar 2022, 
b’nofs paga –  li kien l-ilment prinċipali tal-persuna li ilmentat, l-investigazzjoni 
nbidlet f’waħda ‘fuq inizjattiva tal-Kummissarju’,  u għalhekk bilfors li kellhom jiġu 
indirizzati wkoll kwistjonijiet oħra.

Ir-Rapport Bonello
Matul il-perjodu twil ta’ aktar minn tliet snin u erba’ xhur, l-MCAST dejjem 
iġġustifika l-fatt li ma mexxietx bil-proċeduri dixxiplinarji kontra l-persuna li 
ilmentat għaliex (1) il-Ministeru kien, fl-2018, fetaħ l-investigazzjoni tiegħu stess 
skont l-Att dwar l-Inkjesti, u (2) il-pulizija kienet għadha qed tinvestiga l-eżitu ta’ 
dik l-investigazzjoni interna. F’Lulju 2018 il-Ministru għall-Edukazzjoni ta’ dak iż-
żmien kien ħatar Bord ta’ Inkjesta u poġġa lis-Sur Paul Bonello bħala Chairman, 
prinċipalment biex jeżamina l-allegazzjonijiet li saru mill-persuna li ilmentat 
dwar l-operat u l-amministrazzjoni tal-MCAST. Il-Bord lesta r-rapport tiegħu w 
ippreżentah lill-Ministeru fil-5 ta’ Marzu 2019.

Peress li dan ir-rapport – ir-rapport Bonello – kien dejjem qed jissemma bħala 
r-raġuni għaliex l-MCAST impona forced leave  fit-tul (dak iż-żmien, b’paga sħiħa), 
il-Kummissarju talab  kemm lis-CEO tal-MCAST kif ukoll lis-Segretarju Permanenti 
ta’ dak iż-żmien fil-Ministeru għall-Edukazzjoni għal kopja. Tal-ewwel stqarr li 
ma kellux kopja, fatt li irriżulta wkoll minn email tas-CEO tat-3 ta’ Diċembru 2021 
indirizzata lis-Segretarju Permanenti ta’ dak iż-żmien (il-Kummissarju innota li 
kienet stramba ħafna kif is-CEO ta’ istituzzjoni bħal MCAST qatt ma kien ipprovdut 
b’kopja ta’ dan id-dokument importanti mill-Bord tal-Gvernaturi). Dak tal-aħħar – 
is-Segretarju Permanenti – irrifjuta għal kollox li jipprovdi kopja lill-Kummissarju. 
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Dan ir-rifjut kien bi ksur ċar u flagranti tal-Art. 19 tal-Att dwar l-Ombudsman. Minkejja 
dan l-ostakolu lampanti mis-Segretarju Permanenti ta’ dak iż-żmien, il-Kummissarju 
eventwalment irnexxielu jikseb kopja vera tar-Rapport Bonello minn sorsi oħra.

Fl-Opinjoni Finali tiegħu, il-Kummissarju stqarr li baqa’ mistagħġeb bil-kultura 
rampanti ta’ impunità u klijenteliżmu li kienet teżisti fil-Kulleġġ – li kollha jwasslu għal 
diversi forom ta’ abbuż – li r-Rapport Bonello żvela għall-perjodu kopert minn dak 
l-istess rapport. F’dan kollu kienu implikati nies f’diversi livelli fl-amministrazzjoni u 
fit-tmexxija tal-MCAST ta’ dak iż-żmien.

Il-fatti ġenerali
Ir-Rapport Bonello faħħar lill-persuna li ilmentat talli insistiet li l-allegazzjonijiet li 
saru minn membru tal-istaff b’rabta ma’ numru ta’ kwistjonijiet jiġu investigati, u 
talli sussegwentement ġibdet l-attenzjoni tal-Ministru għall-Edukazzjoni ta’ dak iż-
żmien li ma kienet ittieħdet ebda azzjoni mill-MCAST kif kien ġie irrakkomandat li 
jsir minn rapport preċedenti. Madankollu, dan ir-Rapport (Bonello) eżamina wkoll 
allegazzjonijiet diretti speċifikament kontra l-persuna li ilmentat.

Wara li ġew eżaminati l-provi kollha, inkluż skambji ta’ emails bejn il-Ministeru għall-
Edukazzjoni u s-CEO tal-MCAST, kif ukoll kopji tal-minuti tal-Bord tal-Gvernaturi 
tal-MCAST, il-Kummissarju wasal għall-konklużjoni inevitabbli li ħadd ma ried jieħu 
f’idejh u jieħu ħsieb jittratta dik li, fid-dawl tal-persuni indikati fir-Rapport Bonello, 
kienet titqies bħala biċċa xogħol taħraq.

Dan wassal biex sar kull sforz, bi skuża jew oħra, sabiex il-proċeduri dixxiplinarji 
li seta’ kien hemm il-ħsieb li jinġiebu kontra l-persuna li ilmentat jiġu posposti. 
Meta fi stadju minnhom il-Ministeru għall-Edukazzjoni, permezz tas-Segretarju 
Permanenti ta’ dak iż-żmien, issuġġerixxa li l-persuna li ilmentat terġa’ tiddaħħal fil-
kariga preċedenti tagħha, l-Bord tal-Gvernaturi tal-Kulleġġ irrakkomanda, f’Jannar 
2022, li jinbdew il-proċeduri dixxiplinarji kontriha skont ir-Regolamenti tal-PSC u li 
titqiegħed fuq nofs paga. Il-Kummissarju innota li ma jidhirx li l-proċedura skont ir-
Regolamenti Dixxiplinari tal-PSC ġiet segwita qabel mal-persuna li ilmentat tqiegħdet 
fuq nofs paga. Iżda anke jekk din id-deċiżjoni tal-Bord tal-Gvernaturi kienet ittieħdet 
skont u kienet issegwi r-regolamenti, sospensjoni kawtelatorja kienet, kif jimplika 
l-isem, maħsuba bħala prekawzjoni li kienet meqjusa bħala “meħtieġa u fl-interess 
pubbliku”, u kien inkonċepibbli kif dak li kien magħruf mill-Bord tal-Gvernaturi dwar 
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l-persuna li ilmentat minn mindu r-rapport Bonello ġie riferut lill-pulizija għal aktar 
investigazzjonijiet, jista’ issa, wara kważi tliet snin, f’daqqa waħda jsir “meħtieġ u fl-
interess pubbliku”. Ir-raġuni, mogħtija mill-Kulleġġ, li kien biss dan l-aħħar li saret 
taf u nġabet għall-attenzjoni tagħha li l-Economics Crimes Unit tal-pulizija fil-fatt 
kienet qed tinvestiga lill-persuna li ilmentat, anki jekk vera, kienet, fid-dawl tal-fatti 
u ċ-ċirkostanzi kollha, frivola u kienet biss skuża konvenjenti biex il-Kulleġġ ikompli 
jkaxkar saqajh fuq il-proċeduri dixxiplinarji.

Konklużjonijiet, rakkomandazzjonijiet u l-eżitu
Kollox ma’ kollox, għalhekk, kien ċar għall-Kummissarju lil hinn minn kull dubju 
raġonevoli li l-mod kif il-Kulleġġ ittratta l-kwistjoni dwar ċerti allegazzjonijiet li saru 
kontra l-persuna li ilmentat, kien wieħed abbużiv (irraġonevoli u oppressiv) u ħażin 
billi (i) ma ipproċedix b’azzjoni dixxiplinarja fi żmien raġonevoli; u (ii) billi nħlew 
fondi pubbliċi meta l-persuna li ilmentat tħallset għal snin filwaqt li kienet mġiegħla 
tibqa’ d-dar u b’hekk ma tikkontribwixxix bl-ebda mod utli għall-Kulleġġ.

Il-Kummissarju, bla preġudizzju għal kwalunkwe dritt ieħor li kien jappartjeni skont 
il-liġi lill-persuna li ressqet l-ilment, irrakkomanda:
(i) li s-sospensjoni fuq in-nofs paga tiġi revokata sakemm il-PSC u l-Prim Ministru 
jesprimu ruħhom skont ir-Regolament 12(2) tal-L.N. 66 tal-2017, kif emendat; u
(ii) li jekk kienu ikkontemplati xi proċedimenti dixxiplinarji kontra l-persuna li 
ilmentat dawn għandhom jitmexxew sans plus de délai, mingħajr preġudizzju għal 
xi investigazzjonijiet, u r-riżultati possibbli tagħhom, li l-pulizija suppost kienet ilha 
tagħmel għal snin.

Fis-17 ta’ Marzu 2022, il-Kummissarju ġie infurmat mill-Kulleġġ li kien intlaħaq 
ftehim bejn il-Kulleġġ u l-persuna li ressqet l-ilment li din terġa’ tiddaħħal lura għax-
xogħol (għalkemm b’funzjoni u kariga differenti minn dik li kellha meta ġiet sospiża 
għall-ewwel darba b’paga sħiħa fl-2018). Dan il-ftehim kellu jiġi propost lill-Bord tal-
Gvernaturi għall-approvazzjoni. Fid-29 ta’ April 2022 il-persuna li ilmentat infurmat 
lill-Kummissarju li hija kienet iffirmat ftehim mal-Kap Eżekuttiv tal-MCAST “li wassal 
għal riżoluzzjoni finali tal-kwistjoni pendenti fit-tul, bejni u l-MCAST”, u li kien 
jinvolvi li hija terġa’ tiġi integrata bħala membru tal-istaff amministrattiv tal-Kulleġġ.
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Awtorità tal-Artijiet

Nuqqas ta’ manutenzjoni fuq 
proprjetà tal-Gvern

L-ilment
L-ilment jitratta ħsarat fis-sistema tad-drenaġġ taħt l-art ta’ blokka appartamenti 
allegatament ikkawżati minn nuqqasijiet li irriżultaw fl-art ta’ garaxx 
proprjetà tal-gvern 

Il-fatti
L-Awtorità tal-Artijiet ma ikkontestatx dawn l-allegazzjonijiet, anzi ikkonfermat 
illi x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni kienu meħtieġa f’din l-imsemmija proprjetà tal-
Gvern.  L-Awtorità sostniet ukoll illi kienet qed tiffinalizza qafas ta’ ftehim ma’ 
numru ta’ kuntratturi sabiex issir manutenzjoni f’proprjetajiet tal-Gvern simili u 
li ladarba dan il-ftehim jiġi finalizzat l-Awtorità kienet ser tkun tista’ twettaq ix-
xogħlijiet meħtieġa.  Minkejja dan, f’sitt xhur dawn ix-xogħlijiet baqgħu ma sarux 
u l-Awtorità informat lill-Kummissarju li l-proprjetà in kwistjoni ġiet trasferita lill-
Awtorità tad-Djar skont l-Avviż Legali maħruġ fl-1992.

Il-Kummissarju ivverifika l-Avviż Legali u sab li fil-fatt dan ma kienx il-każ.  Dan 
kien tassew nuqqas serju min-naħa tal-Awtorità li fl-ewwel lok aċċettat ir-
responsabbiltà u wegħdet li kienet ser twettaq ix-xogħlijiet meħtieġa w imbagħad, 
wara sitt xhur, reġgħet pass lura fuq premessa żbaljata li l-proprjetà fil-kwistjoni 
kienet ġiet trasferita lill-awtorità oħra.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju sab nuqqas serju fil-mod kif aġixxiet l-Awtorità tal-Artijiet f’din il-
kwistjoni, li żgur kien f’konflitt jew imur kontra l-funzjoni tagħha kif stabbilita fil-
liġi, jiġifieri dik li tamministra b’mod korrett il-proprjetajiet tal-Gvern.
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Il-Kummissarju irrakkomanda li l-Awtorità tal-Artijiet għandha minnufih twettaq 
ix-xogħlijiet meħtieġa.  Jekk eventwalment il-ħsarat jinstabu li żdiedu, l-Awtorità 
għanda tieħu l-passi meħtieġa sabiex kwalunkwe spejjeż addizzjonali li jirriżultaw 
minn amministrazzjoni ħażina ma jitħallsux mill-fondi pubbliċi.

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Artijiet baqgħet ma tat l-ebda tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissarju u għalhekk, il-każ ġie riferut lill- Prim Ministru u lill-Kamra tad-
Deputati l- skont l-Att dwar l-Ombudsman.
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Awtorità tal-Artijiet

Allegazzjonijiet dwar it-teħid 
mhux xieraq ta’ art pubblika

L-ilment
Saret investigazzjoni dwar ilment li allega nuqqas ta’ azzjoni mill-Awtorità tal-
Artijiet kontra l-okkupazzjoni illegali ta’ art pubblika fis-Swieqi.

L-investigazzjoni
Wara li l-Awtorità tal-Artijiet ħarġet ċertifikati uffiċjali li juru l-estensjoni ta’ 
art pubblika qrib sit li oriġinarjament kien okkupat minn lukanda u fejn kienu 
għaddejjin xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u wara li ma ttieħdet ebda azzjoni mill-
Awtorità meta ġiet mgħarrfa bl-allegat teħid ta’ art pubblika, il-persuna li ilmentat 
avviċinat lill-Uffiċċju tal-Ombudsman sabiex issir investigazzjoni.  Għalkemm 
tressaq appell quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanar kontra l-permess tal-
iżvilupp fil-kwistjoni, il-Kummissarju iddeċieda li jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet 
minħabba li n-natura tagħhom hija ta’ interess ġenerali.

Mill-investigazzjoni nstab illi l-footprint tal-ħajt tal-konfini oriġinali jikkonforma 
mal-konfini tal-pjanti approvati u li l-Awtorità tal-Artijiet qatt ma irreġistrat titolu 
li jmiss ma’ dan l-iżvilupp.  L-Awtorità tal-Artijiet ikkummissjonat ukoll stħarriġ 
li wera li l-iżvilupp attwali kif approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar għandu jżomm 
l-istess footprint li kien hemm okkupat mill-iżvilupp ta’ qabel.  L-Awtorità tal-Artijiet 
eżaminat bir-reqqa l-fatti ulterjuri u dan wassalha biex tikkonkludi li m’hemmx 
prova konklussiva li l-iżvilupp kien inbena fuq art reġistrata bħala proprjetà tal-
Gvern u li m’hemm l-ebda intenzjoni li dan imur lil hinn mill-limiti li qabel kien 
okkupat mill-istess żvilupp.
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Iċ-ċertifikati in kwistjoni maħruġa mill-Awtorità tal-Artijiet isegwu dik li hija 
magħrufa bħala applikazzjoni GLA20 (talba għall-informazzjoni dwar proprjetà 
tal-Gvern) li tiġi sottomessa mill-applikant.  L-applikant jissottometti pjanta 
bażika li mbagħad tiġi immarkata mill-Awtorità u mehmuża maċ-ċertifikat maħruġ 
mit-Taqsima tar-Records tagħha.  Instab li l-pjanti sottomessi huma ibbażati fuq 
is-survey sheet tal-1968 li madankollu tinkludi bini li fil-fatt ma kienx jeżisti fuq 
is-survey sheet uffiċjali tal-1968.  Għalhekk, il-pjanta sottomessa fl-applikazzjoni 
GLA20 kienet ibbażata fuq survey sheet li ma kinitx uffiċjali u li kienet qadima aktar 
minn ħamsin sena.  Għalhekk, l-Awtorità tal-Artijiet kellha tkun aktar attenta qabel 
mat-Taqsima tar-Records tagħha ħarġet iċ-ċertifikati fil-kwistjoni peress li dawn 
kienu ibbażati fuq survey sheets mhux uffiċjali u qodma u mingħajr ma qieset att 
pubbliku/konvenju li fih kienet ukoll parteċipi l-istess Awtorità tal-Artijiet.

L-Awtorità tal-Artijiet ma tistax toħroġ avviż u/jew tipproċedi b’azzjoni immedjata 
kontra allegat teħid ta’ art pubblika qabel ma taċċerta ruħha li tali azzjoni hija 
leġittima.  L-att pubbliku li fih l-awtorità pubblika kienet parti irrikonoxxa l-konfini 
eżistenti bħala proprjetà mhux tal-Gvern u ma kien hemm ebda evidenza li dawn il-
konfini kienu qed jiġu estiżi.  Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Artijiet ma tistax taġixxi 
biss fuq il-bażi tal-pjanta mehmuża mal-att tal-iżviluppatur ta’ qabel, kemm peress 
li tali pjanta mhix sagrosanta, kif ukoll peress li azzjoni simili trid tkun ibbażata 
fuq it-titolu tal-parti li tipproponi l-azzjoni (f’dan il-każ l-Awtorità tal-Artijiet) aktar 
milli fuq it-titolu tal-parti li tirċieviha.

Minkejja dan imsemmi hawn fuq, l-Awtorità tal-Artijiet xorta għad għandha 
l-fakultà li tieħu azzjoni peress li kwalunkwe teħid ta’ art xorta jista’ jiġi indirizzat 
permezz ta’ azzjoni legali sħiħa fil-ħin opportun.  M’hemm l-ebda evidenza li 
twassal biex wieħed jikkunsidra li l-awtorità qed toqgħod lura milli tieħu xi azzjoni 
għal kwalunkwe raġuni illeċita hi x’inhi.  L-awtorità taġixxi tajjeb meta tifli każijiet 
bħal dawn bir-reqqa peress li kwalunkwe azzjoni mhux korretta tista’ twassal għal 
kontro-talbiet għal danni li fl-aħħar mill-aħħar iridu joħorġu mill-kaxxa ta’ Malta.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
L-allegazzjonijiet dwar nuqqas ta’ azzjoni mill-Awtorità tal-Artijiet dwar it-teħid 
illegali ta’ art pubblika fis-Swieqi nstabu li ma kinux ġustifikati.
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Minkejja dan, il-Kummissarju irrakkomanda li dikjarazzjonijiet maħruġa mit-
Taqsima tar-Records tal-Awtorità tal-Artijiet għandhom ikunu ibbażati fuq pjanti 
uffiċjali riċenti u/jew stħarriġ tal-artijiet fil-kwistjoni u li fl-istess dikjarazzjonijiet 
għandhom jiġu ikkunsidrati bis-serjetà l-atti pubbliċi u jindirizzaw kull anomalija li 
tirriżulta minn dan l-eżerċizzju.

L-eżitu
L-Awtorità tal-Artijiet aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u żiedet 
li t-Taqsima tar-Records ġiet avżata biex tirreferi talbiet simili liċ-Chief Officer 
Estates Management, li wara li jagħmel investigazzjoni bir-reqqa, iġib il-kwistjoni 
għall-attenzjoni tal-Kap Eżekuttiv għad-deliberazzjoni finali għall-komunikazzjoni 
eventwali mal-applikant.
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Awtorità tal-Ippjanar

Is-sottomissjonijiet tal-partijiet 
interessati mhux aċċettati

L-ilment
Investigazzjoni li saret wara ilment li l-Awtorità tal-Ippjanar kienet ċaħdet 
sottomissjonijiet bil-miktub dwar pjanti ġodda li ġew sottomessi fuq talba tal-
Bord tal-Ippjanar.

Il-fatti
Id-Direttorat tal-Ippjanar m’aċċettax ir-rappreżentazzjonijiet bil-miktub li ġew 
sottomessi mill-partijiet interessati reġistrati kontra l-pjanti l-ġodda li ġew sottomessi 
wara s-seduta tal-Bord tal-Ippjanar u sussegwentament dawn ir-rappreżentanti 
ntalbu jressqu s-sottomissjonijiet tagħhom bil-fomm matul is-seduta.

Jista’ jkun hemm ċerti każijiet fejn il-Bord tal-Ippjanar jagħżel li jiddifferixxi 
applikazzjoni sabiex jippermetti lill-applikant jirrevedi l-proposta u jindirizza 
t-tħassib imqajjem mill-Bord.  Għalkemm, wara li jsiru s-sottomissjonijiet ġodda, 
il-partijiet interessati reġistrati jiġu infurmati mill-Awtorità tal-Ippjanar li ġew 
sottomessi pjanti, rappreżentazzjonijiet bil-miktub li jiġu eventwalment sottomessi 
mill-partijiet interessati reġistrati kontra dawn is-sottomissjonijiet il-ġodda jiġu 
awtomatikament miċħuda mis-sistema.

L-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp ma jispeċifikax li tali rappreżentazzjonijiet 
għandhom jiġu miċħuda iżda pjuttost li r-rappreżentazzjonijiet għandhom ikunu 
bil-miktub u li għandhom jinkludu sottomissjonijiet mibgħuta bil-posta, bl-idejn jew 
sottomissjonijiet elettroniċi.  Barra minn hekk, l-istess regolamenti ma jippermettux 
li rappreżentazzjonijiet jiġu miċħuda iżda jistabilixxu illi s-sottomissjonijiet 
għandhom jaslu mill-inqas ħmistax-il jum qabel il-laqgħa tal-Bord.
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Sottomissjonijiet dwar il-pjanti ġodda li jitressqu wara l-laqgħa u li jkunu saru bil-
miktub – aktar milli bil-fomm – huma konformi mad-dispożizzjonijiet għal smigħ 
ġust u jistgħu jkunu wkoll ta’ benefiċċju għall-Bord tal-Ippjanar fid-deliberazzjonijiet 
tiegħu dwar l-applikazzjonijiet.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
L-ilment kontra ċ-ċaħda ta’ rappreżentazzjonijiet bil-miktub wara l-preżentazzjoni 
ta’ pjanti ġodda fuq talba tal-Bord tal-Ippjanar instab li kien ġustifikat.

Il-Kummissarju irrakkomanda li wara l-awtorizzazzjoni mill-Bord ta’ 
sottomissjonijiet ġodda mill-applikant, il-Bord tal-Ippjanar għandu jistabbilixxi 
wkoll perjodu ta’ żmien raġjonevoli li matulu l-partijiet interessati reġistrati jkunu 
jistgħu jressqu wkoll ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom bil-miktub.

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

L-istruttura ta’ tinda li qatt ma 
kienet approvata

L-ilment
Investigazzjoni wara ilment li allega approvazzjoni irregolari ta’ struttura fuq il-
bankina f’The Strand, Tas-Sliema.

Il-fatti
Il-Kummissarju investiga l-permess għal struttura tal-metall u l-ħġieġ li kienet qed 
tokkupa parti sostanzjali mill-passaġġ pubbliku f’The Strand, f’tas-Sliema u sab li 
l-pjanti approvati kienu juru żona fuq barra ta’ stabbiliment ta’ ġelaterija li kienet 
fissa, filwaqt li l-Awtorità tal-Ippjanar ipproċessat u ippubblikat l-applikazzjoni 
relattiva bħala waħda ta’ tinda li tingħalaq. Dan kien żball kbir min-naħa tal-
Awtorità speċjalment meta wieħed jikkunsidra li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu 
kienet saħqet illi t-tinda ma kellhiex tkun struttura magħluqa u anke peress li l-avviż 
tal-applikazzjoni żgwida lill-pubbliku ġenerali. Il-Policy relattiva ‘Policy, Guidance 
and Standards for Outdoor Catering Areas on Public Open Spaces’ ukoll tagħmel 
distinzjoni bejn tinda u struttura magħluqa u għaldaqstant huwa importanti ħafna 
li l-Awtorità tal-Ippjanar, bħala l-entità responsabbli għall-ħarsien tal-istess Policy, 
għandha wkoll tagħmel distinzjoni fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni bejn tinda li tista’ 
tinfetaħ u tingħalaq (retractable canopy) u l-ipproċessar għal struttura magħluqa 
(enclosure) kif eventwalment ġiet approvata.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
L-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Awtorità tal-Ippjanar illi approvat irregolarment 
struttura fuq bankina f’Tas-Sliema nstab li kienu ġustifikati.  L-uniċi żewġ għażliet 
legali u korretti li kellha l-Awtorità tal-Ippjanar kienu li tipproċessa l-proposta bħala 
tinda li tingħalaq skont il-‘Policy, Guidance and Standards for Outdoor Catering 
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Areas on Public Open Spaces’ jew inkella li titlob lill-applikant jibdel il-proposta 
għal waħda ta’ struttura għad-dell (shading structure) u li tippubblika l-avviż 
tagħha u tipproċessaha bħala tali.  L-Awtorità tal-Ippjanar m’għamlet xejn minn 
dan u minflok għażlet li tapprova l-proposta wara li ippubblikat l-avviż bħala tinda 
li tingħalaq meta fil-fatt kienet tikkonsisti fi spazju magħluq u struttura għad-dell.

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-Awtorità tal-Ippjanar tapplika l-Artikolu 80 tal-
Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp u tirrevoka l-permess in kwistjoni abbażi tal-iżball 
evidenti ħafna, abjad fuq l-iswed, fir-rigward ta’ dik il-parti tal-permess li tapprova 
tinda li tingħalaq. Din l-applikazzjoni mbagħad għandha titreġġa’ lura għall-istadju 
ta’ qabel il-pubblikazzjoni sabiex l-applikazzjoni tiġi ippubblikata u ipproċessata 
b’mod korrett skont l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp u l-‘Policy, Guidance and 
Standards for Outdoor Catering Areas on Public Open Space’.

Ġie irrakkomandat ukoll li l-Opinjoni Finali għandha tittella’ fil-fajl relattiv tal-
Awtorità tal-Ippjanar u li għandu jkun viżibbli w aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

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

Żvilupp irregolari fuq 
it-triq max-xatt

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva ilment kontra l-Awtorità tal-Ippjanar li aċċettat 
Avviż għan-Notifika ta’ Żvilupp għal magna ta’ ATM u kamra żgħira fuq it-triq max-
xatt f’San Ġiljan.

L-investigazzjoni
L-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet l-awtorizzazzjoni għal kamra għall-magna tal-ATM 
b’kamra żgħira biswitha taħt il-Klassijiet 4(ii) u 4(iii) tal-Ordni dwar in-Notifika ta’ 
Żvilupp.  Il-pjanti approvati juru żvilupp fil-livell tat-triq max-xatt filwaqt li s-sit 
fil-fatt jinsab aktar fil-fond, u jilħaq aktar `l isfel sal-livell tax-xatt.  Meta, l-Awtorità 
tal-Ippjanar ġiet mistoqsija jekk din is-sitwazzjoni ttieħditx in konsiderazzjoni 
qabel ma ħarġet l-awtorizzazzjoni tagħha, wieġbet biss li kien il-Perit inkarigat mix-
xogħlijiet li kien responsabbli li jindika x-xogħlijiet kollha proposti u li l-Awtorità 
tieħu azzjoni kontra x-xogħlijiet li jmorru lil hinn minn din l-awtorizzazzjoni. 

Għalkemm il-Klassi 4(iii) tal-Ordni ta’ Notifika ta’ Żvilupp tillimita l-ispazju estern 
tal-kamra għal metru kwadru, din l-awtorizzazzjoni turi kamra bi spazju li huwa 
aktar mit-triplu fid-daqs.  Meta wieħed iqis ukoll li l-Awtorità tal-Ippjanar naqset 
milli titlob kjarifiki jew tibdil fil-pjanti sabiex dawn jimxu mas-sitwazzjoni attwali 
fuq il-post, in-nuqqasijiet imsemmija li wettqet l-Awtorità tal-Ippjanar iwasslu 
għall-proċeduri ta’ revoka kontra din l-awtorizzazzjoni li skont il-każistika hija 
meqjusa bħala permess.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
L-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Awtorità tal-Ippjanar li approvat b’mod irregolari 
żvilupp f’San Ġiljan instabu li huma ġustifikati u l-Kummissarju irrakkomanda 
r-revoka ta’ dan il-permess.  Ġie irrakkomandat ukoll li l-Awtorità tal-Ippjanar 
għandha tieħu azzjoni ta’ infurzar kontra kull kostruzzjoni mingħajr permess taħt 
il-livell tat-triq.

L-Eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar ma tat l-ebda reazzjoni għall-Opinjoni Finali tal-Kummissarju 
u wara n-nuqqas ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula, il-każ 
ġie riferut lill-Prim Ministru u lill-Kamra tad-Deputat skont l-Att dwar l-Ombudsman.
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Kunsill Lokali

Il-ħin tal-għeluq tat-triq 
jostakola l-aċċess għall-garaxx

L-ilment
L-Uffiċċju irċieva ilment kontra t-twaħħil ta’ sinjali tat-toroq li jimblokkaw l-aċċess 
tat-triq f’ċerti ħinijiet fil-ġranet tal-iskola, u b’hekk ikun diffiċli għall-persuna li 
ressqet l-ilment li taċċessa darha flimkien mal-wild ċkejken tagħha.

Il-fatti
Il-Kummissarju sab li dan l-għeluq tat-triq kien jaffettwa aktar minn ħamsin spazju 
ta’ parkeġġ tal-karozzi fil-garaxxijiet li jinsabu fil-parti affettwata tat-triq u li dan 
l-għeluq ta’ din it-triq beda jsir waqt il-pandemija biex jisseparaw lit-tfal milli 
joħorġu mill-iskola fl-istess ħin.  F’lokalità oħra, f’sitwazzjoni simili, is-sinjali ma 
jillimitawx l-aċċess għat-trasport tal-iskola biss iżda jippermettu wkoll l-aċċess 
għar-residenti.

Mill-istħarriġ irriżulta illi Transport Malta qatt ma ħarġet l-approvazzjoni tagħha 
għall-għeluq ta’ din it-triq u li dawn is-sinjali ġew installati wara taħdidiet bejn id-
Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-Kunsill Lokali meta kienu ser jibdew jużaw tliet 
postijiet differenti ta’ ħruġ mill-iskola fuq tliet toroq differenti għas-sigurtà tat-tfal 
sabiex jiġi żgurat li l-bubbles jiġu rispettati.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkonkluda li l-ebda entità oħra, ħlief Transport Malta, ma setgħet 
tagħti l-kunsens tagħha sabiex triq tingħalaq f’ċertu ħin.  L-Att dwar il-Gvern Lokali 
jippermetti biss li l-Kunsill jipprovdi t-tabelli/sinjali u jieħu ħsieb li dawn jinżammu 
f’kundizzjoni tajba, iżda mhux li jiddeċiedi li jagħlaq it-toroq għal tul ta’ ħin, lanqas 
f’każijiet ta’ emerġenza.
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Meta ġiet meqjusa s-sensittività tal-każ u s-sigurtà u l-benesseri kemm tat-tfal tal-
iskola, kif ukoll tat-tfal li jirrisjedu f’din il-parti tat-triq u meta qies ukoll li kienet 
waslet biex tintemm is-sena skolastika, il-Kummissarju irrakkomanda illi jitneħħew 
dawn it-tabelli li ma jippermettux aċċess waqt il-ħinijiet tal-iskola sakemm ma jkunx 
hemm l-approvazzjoni minn qabel ta’ Transport Malta.  Jekk l-amministrazzjoni 
tal-iskola tibqa’ tuża l-grada f’din il-parti tat-triq, għandhom jiġu installati barrikati 
tul il-bankina sakemm ma tinġiebx l-approvazzjoni meħtieġa għall-għeluq tat-triq 
minn Transport Malta.

L-Eżitu
Dan il-każ ġie solvut billi qabel il-bidu tas-sena skolastika l-ġdida ġew imneħħija 
l-imsemmija sinjali u għalhekk ġie liberat l-aċċess għat-triq.
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Aġenzija Infrastruttura Malta

Estensjoni tal-bankina għal fuq 
spazji ta’ parkeġġ

L-ilment
Investigazzjoni dwar ilment kontra xogħlijiet li jikkonsistu fl-estensjoni ta’ 
bankina li tesporġi għal fuq spazji ta’ parkeġġ pubbliku quddiem il-Klabb tal-
Futbol tas-Siġġiewi.

L-investigazzjoni
Wara li applikazzjoni ta’ żvilupp għall-estensjoni ta’ żona fuq barra għall-imwejjed u 
s-siġġijiet  ġiet rifjutata mill-Awtorità tal-Ippjanar għal raġunijiet relatati ma’ tnaqqis 
fl-ispazji tal-parkeġġ, l-Aġenzija Infrastruttura Malta wettqet l-istess estensjoni tal-
bankina waqt li kienet qed tagħmel xogħlijiet oħra fil-viċin.

L-Aġenzija sostniet li dawn ix-xogħlijiet kienu koperti bil-permess ta’ xogħlijiet 
tat-toroq u li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi.  
Il-Kummissarju sab ukoll li l-Ordni dwar in-Notifikazzjoni ta’ Żvilupp Klassi 3(i) 
tawtorizza b’mod ċar lill-Aġenzija sabiex twettaq din l-estensjoni tal-bankina 
mingħajr il-ħtieġa ta’ permess ta’ żvilupp jew konsultazzjonijiet, ħlief għall-
awtorizzazzjoni minn Transport Malta, liema ksib ta’ awtorizzazzjoni l-Aġenzija 
ikkonformat magħha.  Minkejja dan, il-Kummissarju ivverifika l-azzjoni li ħa 
l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi meta fis-sena 2017, fuq l-istess sit kien oġġezzjona 
kontra l-iżvilupp ta’ estensjoni ta’ bankina tal-injam li tista’ tiżżarma u li din ukoll 
kienet twassal għal telf ta’ spazji tal-parkeġġ meta mqabbla mal-ittra mibgħuta mis-
Sindku lill-Aġenzija fejn iddikjara li hu ma jsib ebda oġġezzjoni għall-estensjoni tal-
bankina fil-kwistjoni simili għal stabbilimenti oħra fl-inħawi.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Mingħajr ma wasal għall-ebda konklużjoni fil-konfront tal-Kunsill Lokali tas-
Siġġiewi peress li dan l-ilment u l-opinjoni finali kienu diretti kontra l-Aġenzija 
Infrastruttura Malta, il-Kummissarju sab li l-aġir ta’ Infrastruttura Malta kien dak 
mistenni minnha meta rċeviet it-talba għall-estensjoni tal-bankina fil-kwistjoni 
waqt li kienet qed twettaq xogħlijiet oħra fl-inħawi.

L-Eżitu
F’konformità mal-prinċipji tal-ġustizzja naturali, filwaqt li l-Aġenzija Infrastruttura 
Malta ġiet eżonerata minn kwalunkwe aġir ta’ amministrazzjoni ħażina, il-
Kummissarju fetaħ każ ġdid kontra l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi sabiex il-fatti li 
irriżultawlu f’din l-investigazzjoni jiġu indirizzati.
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Dipartiment tas-Saħħa

Immaniġġjar Burokratiku: 
Pazjenta ssib diffikultà sabiex tieħu 
trattament adegwat tal-insulina

L-ilment
Missier ta’ pazjenta ta’ 22 sena li għandha d-Dijabete Tip 1 ilmenta li 
d-Dipartiment tas-Saħħa ma kienx qed jipprovdi l-insulina ordnata mill-Konsulent 
Dijabetologu ta’ bintu.

Il-Kumitat dwar it-Trattament Mediċinali Eċċezzjonali kien approva din it-tip ta’ 
insulina, peress li l-pazjenta kienet esperjenzat reazzjonijiet ħżiena minn tliet tipi 
ta’ trattamenti oħra li taha l-konsulent. Il-missier kien kellem lil diversi persuni u 
talab li jingħataw rimedju iżda kien kollu għalxejn.

Peress li s-Central Procurement Supplies Unit (CPSU) kienet qatgħet qalbha li ssib 
fornitur, il-missier talab lill-Uffiċċju tal-Ombudsman biex jinvestiga l-kwistjoni. 
L-Ombudsman irrefera l-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa għall-investigazzjoni.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa talab mill-ewwel il-kummenti tad-Dipartiment tas-
Saħħa u s-CPSU wieġeb li min-naħa tagħhom ippruvaw minn kollox, iżda l-insulina 
ma setgħetx tiġi miksuba.

Il-Kummissarju irċieva wkoll tweġiba/tagħrif mill-Uffiċċju tas-Segretarju 
Permanenti fi ħdan il-Ministeru tas-Saħħa, fejn qal li s-soluzzjoni ta’ din il-
kwistjoni kienet qed tkun diffiċli peress li ebda fornitur ma tefa’ offerta sabiex 
jipprovdi it-tip ta’ insulina meħtieġa mill-pazjenta. Is-Segretarju Permanenti żied 
jgħid li, minħabba ċ-ċirkostanzi, is-CPSU kien qed jipprovdi alternattiva ġenerika 



Każijiet fil-Qosor 2022 89

lill-pazjenti kollha li jinħtieġu tali kura. Dan kien proprju l-qofol tal-problema għax 
il-prodott ġeneriku ma kienx is-soluzzjoni.

Tentattivi biex tinstab soluzzjoni
Pass ieħor li ttieħed biex tinstab soluzzjoni u jassisti lil din il-pazjenta kien billi 
l-Kummissarju għas-Saħħa ikkuntattja rappreżentant ta’ Kumpanija Farmaċewtika 
magħrufa fir-Renju Unit li s-CPSU jafuha wkoll u talbuha jekk tistax tkun ta’ 
għajnuna. Ir-rappreżentant tal-kumpanija wieġeb lill-Kummissarju li min-naħa 
tagħhom huma setgħu jipprovdu din l-insulina partikolari u staqsa jekk il-pazjenta 
kinitx teħtieġ ‘pens’ jew vjali.  Il-korrispondenza ntbagħtet lis-CPSU sabiex ikunu 
jistgħu jipproċedu bl-akkwist.

Anke jekk ma setgħux isibu fornitur, is-CPSU xorta iddeċieda li joħroġ sejħa għall-
offerti u b’hekk inħela aktar ħin.

Ta’ min jinnota li kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn is-CPSU, l-Awtorità dwar il-
Mediċini, u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Dawn huma l-aktar entitajiet 
essenzjali fl-importazzjoni tal-mediċini peress li s-Supretendent tas-Saħħa 
Pubblika t/joħroġ il-liċenzja u l-Awtorità dwar il-Mediċini tagħmel ir-reġistrazzjoni.

L-aktar suġġeriment aċċettabbli kien dak li tiġi akkwistata l-insulina bl-isem tal-
pazjent assenjat, iżda s-CPSU oġġezzjona bil-qawwa w ipprefera konċessjoni skont 
l-Artikolu 203 tal-Awtorità dwar il-Mediċini. Wara xahar u nofs ta’ diskussjonijiet, 
din tal-aħħar kellha tiġi aċċettata.

Wara dan, tfaċċa ostakolu ieħor peress li l-Awtorità dwar il-Mediċini skont l-Artikolu 
20 setgħet tapprova biss provvista għal tliet xhur ta’ dan it-trattament. Dan kien 
ifisser li l-pazjent kien ikollu jerġa’ jgħaddi minn din il-proċedura burokratika 
wara ftit żmien.

Ostaklu ieħor għalxejn 
Il-fornitur eventwalment bagħat l-insulina lir-rappreżentant tiegħu f’Malta, iżda 
nqalgħet problema dwar il-kunsinna peress li d-ditta lokali, li tirrappreżenta lill-

3 Kap 458 tal-Liġijiet ta’ Malta, ‘Att dwar il-Mediċini’, Artikolu 20 li jittratta l-awtorizzazzjoni biex jitqiegħdu 
prodotti mediċinali fis-suq.
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kumpanija tar-Renju Unit, ma kellhiex liċenzja ta’ distribuzzjoni. Dan kien ifisser 
li kellu jinkera trasport liċenzjat biex iġorr il-mediċini f’kompartament kiesaħ biex 
jittrasporta l-insulina mill-maħżen tiegħu għas-CPSU f’San Ġwann.

It-tariffi tat-trasport ħolqu problema oħra hekk kif kien hemm tilwima dwar min 
kien ser jħallas il-kont ta’ €118 għat-trasport. Is-CPSU ried li l-insulina tintbagħat 
lura fir-Renju Unit u mbagħad terġa’ tintbagħat direttament lis-CPSU. Din hi 
burokrazija fl-aqwa tagħha. Il-Kummissarju għas-Saħħa ma setax jifhem jew 
jaċċetta dan ir-raġunament bla sens iżda fortunatament xi ħadd offra li jħallas 
minn butu €118 it-tariffi tat-trasport. Dakinhar stess, l-insulina ġiet ikkonsenjata 
lis-CPSU u mibgħuta lill-POYC. L-għada, l-insulina kienet f’idejn il-pazjenta.

Il-Kummissarju għas-Saħħa wera d-diżappunt tiegħu li, mid-data li fiha nstab il-
fornitur, bl-assistenza tal-uffiċċju tiegħu, sal-ġurnata li l-provvista waslet s’għand 
il-pazjent, kellhom jgħaddu 54 jum.

Konklużjonijiet
Minn din l-investigazzjoni u minn oħrajn preċedenti, jidher ċar li l-proċess tal-
akkwist huwa wieħed impenjattiv ħafna. Barra minn hekk, hemm konflitt bejn is-
CPSU, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u l-Awtorità dwar il-Mediċini rigward 
il-proċedura li għandha tiġi segwita, jiġifieri jekk jintużax l-Artikolu 20 jew tapplikax 
bl-isem tal-pazjent. L-inqas għażla problematika hija dik bl-isem tal-pazjent, 
iżda s-CPSU huwa assolutament kontra din il-prassi. Din il-kwistjoni ttawwal il-
proċess għad-detriment tal-pazjenti. Il-konsulent tal-persuna li ilmentat sostna li 
t-talba għal din l-insulina partikolari saret minħabba li l-pazjenta kienet żviluppat 
reazzjonijiet severi wara li ngħatat il-kura bit-tliet tipi l-oħra ta’ insulina disponibbli.

Ta’ min jinnota li minkejja li l-pazjenta kienet f’riskju ta’ kumplikazzjonijiet serji, 
għaddiet sena mid-data tal-approvazzjoni mogħtija mill-Exceptional Medicinal 
Treatment Committe (EMTC) u Uffiċjal Mediku Ewlieni sal-kunsinna proprja tal-
insulina lill-pazjenta.

Il-kwistjoni tal-mediċini tad-ditta
Mill-investigazzjoni irriżulta li s-CPSU fil-proċess tal-akkwist minbarra dawk 
statutorji kien daħħal regolamenti oħra magħmula minnu. Dawn ir-regolamenti 
qed ifixklu l-operat ta’ din it-taqsima għad-detriment tal-pazjenti. Is-CPSU għadu 
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qed jirreżisti li jipprovdi mediċini tad-ditta lill-pazjenti, anke fl-aktar każijiet 
ġenwini. Għalkemm il-Kummissarju għas-Saħħa jaqbel mal-użu ta’ mediċini 
ġeneriċi, ma jistax jiġi miċħud li xi pazjenti għandhom diffikultà għaliex dawn il-
mediċini ma jaqblux magħhom u jikkawżawlhom reazzjonijiet ħżiena. Li ħaġa 
waħda tkun tgħodd għal kulħadd jew qies wieħed għal kulħadd mhuwiex korrett u 
lanqas huwa s-soluzzjoni.

Il-kwistjoni tal-mediċini tad-ditta diġà tqajmet mad-Direttur Ġenerali tal-Kuntratti 
tlett snin ilu, li ta parir li l-mediċini tad-ditta jistgħu jiġu akkwistati b’direct order 
f’każijiet eċċezzjonali. Li hu żgur hu li jrid ikun hemm modi leġittimi biex tittieħed 
azzjoni f’ċirkostanzi bħal dawn.

Is-CPSU stqarr li ma setax isib fornitur għal din l-insulina partikolari. Madanakollu, 
l-investigazzjoni żvelat li l-fornitur magħżul qatt ma ġie ikkuntattjat, u kien biss 
wara l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman li nstab fornitur.

Rakkomandazzjonijiet
Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet u l-fatti kollha li ħarġu minn din l-investigazzjoni, 
il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda:
a. Li ssir laqgħa urġenti bejn iż-żewġ Ministri rispettivi, jiġifieri, dak responsabbli 

mis-Saħħa u dak responsabbli mill-Awtorità tal-Mediċini, flimkien mal-
Uffiċjal Mediku Ewlieni, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, iċ-Chairman 
tal-Awtorità tal-Mediċini, u d-Direttur Maniġerjali tas-CPSU biex jinstab 
mod biex tiġi issimplifikata l-proċedura, speċjalment għal mediċini li huma 
meħtieġa b’mod urġenti.

b. Wara li mediċina tad-ditta tkun għaddiet mill-proċeduri stretti li diġà jeżistu 
u finalment tiġi approvata mis-CMO, is-CPSU għandu jipproċedi bl-akkwist. 
Is-CPSU m’għandux jitħalla jtawwal il-proċess bħal f’dan il-każ, kemm jekk 
l-akkwist isir fuq bażi tal-isem tal-pazjent jew skont l-Artikolu 20.

ċ. Is-CPSU jeħtieġ li jkun aktar miftuħ u disponibbli għall-ħtiġijiet tal-pazjenti.

L-eżitu
L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti assigura lill-Kummissarju li l-pazjenta ser 
tkompli tirċievi l-kura għal żmien indefinit mingħajr aktar problemi. Huma wegħdu 
wkoll illi ser jimpenjaw ruħhom sabiex ikomplu jaqdu lil dawk kollha li jagħmlu użu 
mis-servizz tas-saħħa pubblika bl-aħjar mod possibbli.
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Dipartiment tas-Saħħa

L-intervent ta’ pazjent ma jsirx 
minħabba nuqqas ta’ fondi

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva ilment mingħand pazjent li kellu bżonn 
operazzjoni fil-moħħ minn newrokirurgu mir-Renju Unit li kien se jinġieb Malta 
mill-Ministeru għas-Saħħa biex jopera fuq numru ta’ pazjenti.

Il-pazjent sostna li hu kien għadda mill-investigazzjonijiet kollha meħtieġa qabel 
l-operazzjoni, iżda 15-il jum qabel id-data stabbilita tal-operazzjoni, ġie infurmat li 
l-operazzjoni kellha tiġi ikkanċellata minħabba nuqqas ta’ fondi.

Il-pazjent spjega li, minbarra d-diffikultajiet mediċi,  il-fatt li l-operazzjoni li kienet 
ser tiġi ikkanċellata ikkawża tbatija psikoloġika.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman irrefera l-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa għall-investigazzjoni. 
Il-Kummissarju għas-Saħħa talab spjegazzjoni mingħand il-Ministeru għas-Saħħa, 
li stqarr li r-raġuni għalfejn tħassret l-operazzjoni ma kinitx minħabba nuqqas ta’ 
fondi iżda pjuttost minħabba diffikultà fl-akkwist ta’ impjanti u materjal ieħor. 
Madanakollu, l-Ministeru, ikkonferma li l-operazzjoni ser issir kif ippjanat.

L-eżitu
Wara l-istħarriġ li sar mill-Kummissarju għas-Saħħa, l-operazzjoni saret kif ippjanat. 
Il-Kummissarju innota li d-Dipartiment tas-Saħħa kellu jobsor li kienet ser tinqala’ 
l-kwistjoni tal-akkwist u messu ħa azzjoni immedjata biex isolvi l-problema.
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Ministeru għas-Saħħa

L-ilment
Fin-Noti dwar il-Każijiet tal-2019, il-Kummissarju għas-Saħħa ippubblika nota dwar 
ilment ta’  impjegat tas-saħħa pubblika li kien sospiż mix-xogħol u tressaq il-Qorti 
wara rapport li ġie ippreżentat lill-pulizija dwar kwistjoni relatata mad-dmirijiet 
tiegħu. Waqt li kienet għaddejja l-Kawża fil-Qorti, dan l-impjegat kien jinsab fuq 
nofs paga. Il-Qorti ħelset lill-individwu li ressaq l-ilment mill-akkużi kollha, u wara 
għaxar xhur, reġa’ daħal lura għax-xogħol.

Dan l-uffiċjal li għamel l-ilment talab lid-Dipartiment tas-Saħħa sabiex iħallsu 
wkoll dawk il-ħlasijiet li kieku kien jirċievi għax-xogħol  fil-Ħdud, il-festi pubbliċi, u 
s-sahra waqt li kien sospiż.

Il-fatti
Wara s-sentenza tal-qorti, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Kura tas-Saħħa Primarja 
informa lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li fid-dawl tad-deċiżjoni 
tal-qorti, l-azzjoni dixxiplinarja (kontra l-persuna li ressqet l-ilment) mhux se 
tibqa’ tiġi segwita.

Barra minn hekk, il-People and Standards Division (P&SD) fl-Uffiċċju tal-Prim 
Ministru infurmat lill-Ministeru għas-Saħħa li nofs is-salarju miżmum matul il-
perjodu ta’ sospensjoni kawtelatorja sabiex jingħata/jitħallas lura.

Il-Kummissarju għas-Saħħa, li kien qed jinvestiga l-każ, talab ir-reazzjoni tal-P&SD 
– OPM dwar il-kwistjoni tal-ħlasijiet l-oħra. Fit-tweġiba tagħhom, il-P&SD – OPM 
għamlu referenza għar-Regolamenti Dixxiplinarji tal-PSC 2017 u l-Manwal tal-

Iċ-ċaħda inġusta mill-ħlas tal-
allowances u s-sahra minkejja l-impenn 
tas-Segretarju Permanenti Ewlieni
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Allowances u affermaw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom li “l-allowances jitħallsu 
biss għax-xogħol li attwalment jitwettaq”.

Il-Kummissarju wieġeb lura li r-Regolamenti Dixxiplinarji tal-PSC ma jsemmu l-ebda 
allowance li impjegat seta’ kien qed jirċievi. Huwa biss is-salarju li jissemma. Fil-
fehma tiegħu l-Kummissarju deherlu li min ressaq l-ilment għandu wkoll jingħata 
lura l-flus dovuti lilu skont id-dmirijiet tiegħu, peress li m’għandux isofri inġustizzja 
minħabba xi ħaġa li l-Qorti ma kinitx sabitu ħati għaliha. Il-Kummissarju kompla li 
l-impjegat ingħata u tħallas is-salarju sħiħ minkejja li ma kienx qed jaħdem.

Barra minn hekk, il-Manwal tal-Allowances jgħid li l-allowances awtomatiċi u fissi 
kollha li huma speċifikament inkorporati fil-pakkett tal-pagi mhux ser jitnaqqsu.
Wara l-insistenza li saret mill-Kummissarju, il-P&SD – OPM qablet li min ilmenta 
m’għandux jitlef il-Class Allowances li ġew miżmuma matul il-perjodu ta’ 
sospensjoni kawtelatorja.

Il-Kummissarju żied jgħid li matul il-perjodu tas-sospensjoni tiegħu, dan 
l-individwu kieku kien ser jaħdem tnejn u għoxrin Ħadd u ħames festi pubbliċi.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Wara li evalwa l-fatti u t-tagħrif kollu li ħareġ waqt l-investigazzjoni w ikkonsulta 
d-diversi manwali li jirregolaw is-servizz pubbliku, il-Kummissarju għas-
Saħħa ikkonkluda li:
i. għalkemm il-Ministeru għas-Saħħa ħassu ġustifikat li jipproċedi b’sospensjoni 

kawtelatorja, ladarba l-impjegat ma nstabx ħati mill-Qorti Kriminali, m’għandux 
ibati l-ebda konsegwenzi u jiġi mċaħħad mid-dħul regolari tiegħu f’termini ta’ 
allowances, xogħol bix-xift, u sahra;

ii. l-Qorti eżonerat lill-impjegat minn kull azzjoni ħażina. Għalhekk, li jċaħħdu 
mir-remunerazzjoni sħiħa tiegħu jkun ifisser li l-Gvern ikun qed imur kontra 
d-deċiżjoni tal-qorti billi jimponi piena oħra;

iii. m’hemmx dubju li f’każijiet bħal dawn, l-impjegat għandu jitqiegħed fl-istess 
sitwazzjoni li kien fiha qabel is-sospensjoni tiegħu, jiġifieri m’għandux isofri 
l-konsegwenzi ta’ azzjonijiet inġusti meħuda mis-superjuri tiegħu. Tali azzjoni, 
jiġifieri, sospensjoni mix-xogħol, instabet mill-Qorti Kriminali li ma kinitx 
ġustifikata għax kien meħlus mill-akkużi kollha;
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iv. l-impjegat mhux talli m’għandux jitlef nofs is-salarju tiegħu, iżda wkoll 
m’għandux jitlef xi ħlasijiet oħra li kien qed jirċievi regolarment qabel is-
sospensjoni tiegħu;

v. l-impjegat u l-familja tiegħu għaddew minn żmien iebes għal għaxar xhur sħaħ 
biex ilaħħqu b’nofs is-salarju. Min ilmenta stqarr li ibnu kellu jwaqqaf l-istudji 
tiegħu biex isib impjieg u jgħin lill-familja; u

vi. s-sospensjoni mix-xogħol hija azzjoni dixxiplinarja severa u għandha tittieħed 
biss wara eżami bir-reqqa taċ-ċirkostanzi tar-reat allegat.

Minħabba dawn il-konklużjonijiet, il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda li:
i. l-individwu li ilmenta għandu jitħallas għall-Ħdud u l-btajjel pubbliċi kollha u 

s-sahra li kien jaħdem kieku ma kienx sospiż għal 293 jum;
ii. meta impjegat jiġi sospiż u jingħata nofs is-salarju tiegħu, għandu jiġi aċċertat li 

n-nofs paga tkun mill-inqas ekwivalenti għall-Paga Minima Nazzjonali;
iii. l-Manwal tal-Proċedura Dixxiplinarji jiġi emendat biex jaqra “ir-rifużjoni/il-ħlas 

lura tal-ammont sħiħ ta’ remunerazzjoni li normalment ikun jaqla’”; u
iv. qabel ma tiġi deċiża li wieħed jitqiegħed fuq sospensjoni kawtelatorja, 

l-impjegat għandu l-ewwel jiġi sospiż b’mod sommarju għal massimu ta’ tmint’ 
ijiem tax-xogħol li matulhom id-dipartiment għandu jikseb kemm jista’ jkun 
provi w evidenza possibbli sabiex jiġġustifika s-sospensjoni kawtelatorja. Huwa 
irrakkomandat ukoll li l-Bord Investigattiv ikun magħmul minn tliet impjegati 
għolja taċ-Ċivil.

L-eżitu
Wara r-rakkomandazzjonijiet (2019) tal-Kummissarju għas-Saħħa, il-P&SD tal-
Uffiċċju tal-Prim Ministru infurmat kemm lill-individwu li ilmenta kif ukoll lill-
Kummissarju li kienu qed jikkunsidraw dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
 
Wara xi żmien, il-P&SD informa lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li ma kienx jaqbel 
mar-rakkomandazzjonijiet. Għalhekk, il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru skont l-Att 
dwar l-Ombudsman.

Il-Kummissarju għas-Saħħa ma irċieva l-ebda risposta mingħand il-Prim Ministru. 
Madanakollu, l-individwu li ressaq l-ilment irnexxielu jkellem lis-Segretarju 
Permanenti Ewlieni (PPS) ta’ dak iż-żmien fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan 
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tal-aħħar qabel li min ilmenta għandu jingħata lura l-flus li kien jaqla’ kieku 
ma ġiex sospiż.

Fil-fatt, il-PPS kiteb lill-individwu f’dan ir-rigward u informah li wara proċess ta’ 
diskussjonijiet interni, il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku kellha temenda 
l-kodiċi ta’ dixxiplina tagħha permezz ta’ avviż legali. Din il-policy kellha tidħol fis-
seħħ mid-data meta l-Avviż Legali jiġi ippubblikat, però din il-policy kellha wkoll 
tinkludi dawk l-individwi li fittxew rimedju quddiem xi istituzzjoni stabbilita bħall-
Qorti, tribunal jew Ombudsman.

Wara l-impenn tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, il-Kummissarju talab lill-
P&SD biex tinforma lid-Dipartiment tas-Saħħa bid-deċiżjoni, iżda P&SD, wara li 
ikkonsultat mal-Avukat tal-Istat, irrifjutat din it-talba.

Il-Kummissarju għas-Saħħa għadu qed isegwi dan il-każ mal-
awtoritajiet ikkonċernati.



Każijiet fil-Qosor 2022 97

Dipartiment tas-Saħħa

Professjonisti fil-Kura tas-Saħħa 
jitolbu li jiġu rikonoxxuti 
fil-Qasam tal-Kejl Fiżjoloġiku

L-ilment
L-individwu li ressaq l-ilment huwa professjonist fil-kura tas-saħħa li jaħdem fis-
settur tas-saħħa pubblika bħala uffiċjal fil-qasam tal-Kejl Fiżjoloġiku. Huwa talab 
li l-professjoni ta’ Kejl Fiżjoloġiku Kliniku (Clinical Physiological Measurement) tiġi 
aċċettata għar-reġistrazzjoni mal-Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-
Mediċina (CPCM). Dan l-individwu allega li l-proċess kien qed jittawwal/jittardja 
bla bżonn, għad-detriment tas-sigurtà tal-pazjent.

Il-fatti u investigazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa beda l-istħarriġ tiegħu f’dan il-każ billi talab il-
kummenti mingħand l-awtoritajiet tas-Saħħa. Id-Dipartiment tas-Saħħa informa 
lill-Kummissarju li t-twaqqif ta’ reġistru għall-Kejl Fiżjoloġiku kien fil-proċess u 
jinsab pendenti sakemm issir bidla fil-leġiżlazzjoni. Is-settur tas-saħħa pubblika jista’ 
biss jimpjega professjonisti tal-kura tas-saħħa li jispeċjalizzaw fil-Kejl Fiżjoloġiku 
permezz ta’ Sejħa għall-Applikazzjonijiet għall-Post of Electrocardiogram (ECG) 
Technician, minkejja li r-rwoli huma kompletament differenti. Inċidentalment, 
anke l-ECG Technicians għadhom mhumiex reġistrati mas-CPCM.

Il-Kummissarju spjega li r-rwoli fil-fatt huma żewġ okkupazzjonijiet distinti li 
jeħtieġu speċjalizzazzjonijiet differenti. Fil-fatt, il-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza 
u t-Teknoloġija (MCAST) joffri kors ta’ tliet snin li jwassal għal grad ta’ BSc fil-
Kejl Fiżjoloġiku.

Ix-xogħol tal-ECG Technician kif definit mis-Society of Cardiological Science and 
Technology tar-Renju Unit hu li dan l-individwu għandu jkun kapaċi li mhux biss 
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jagħmel ‘12-lead testing electrocardiogram’ imma wkoll li jkun kapaċi jinterpreta 
l-fatturi li jiddistingwu elettrokardjogramma normali minn waħda mhux normali 
(ECG).  Is-Society of Cardiological Science and Technology hija l-entità responsabbli 
sabiex tiċċertifika l-kompetenza. Min-naħa l-oħra, ir-rwol ta’ Technician fil-Kejl 
Fiżjoloġiku jikkonċerna studji diversi ta’ organi oħra, tal-moħħ, per eżempju 
Electroencephalogram (EEG), Electromyography (EMG), studji li għandhom 
x’jaqsmu mad-disturbi fl-irqad u monitoraġġ tal-korda spinali, fost oħrajn.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Wara sensiela ta’ skambju ta’ korrispondenza, il-Kummissarju irrakkomanda li fl-
interess tas-sigurtà tal-pazjent, iż-żewġ professjonijiet għandhom jiġu reġistrati 
mas-CPCM u li tinħareġ Sejħa għall-Applikazzjonijiet għall-Uffiċjali Xjentifiċi 
b’mod espliċitu għal dawk li jispeċjalizzaw fil-Kejl Fiżjoloġiku.

L-eżitu
Il-Kummissarju kien infurmat li l-Kunsill kien qed jikkunsidra b’mod attiv din il-
kwistjoni. Jekk il-Kunsill japprova, allura s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika jkun 
meħtieġ illi jħejji Proportionality Study, li jiġi riferut lill-Unjoni Ewropea għall-
approvazzjoni. Wara din l-approvazzjoni, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika 
joħroġ Avviż Legali, u s-CPCM ikun jista’ jipproċedi bir-Reġistrazzjoni.
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Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo

In-nuqqas ta’ flessibiltà tal-unions 
iwassal għal nuqqas ta’ qbil mad-
Dipartiment tal-Outpatients 
taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir 
Anthony Mamo

L-ilment
Professjonista fil-kura tas-saħħa fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo 
(SAMOC) ressqet ilment mal-Ombudsman, fejn allegat li ma kinitx qed titħalla 
tagħmel sahra fid-Dipartiment tal-Outpatients SAMOC. Il-persuna li ilmentat 
stqarret li kienet qed tiġi diskriminata, peress li kollegi bi dmirijiet identiċi kienu 
qed jiġu mitluba jagħmlu s-sahra.

L-investigazzjoni
Peress li l-każ kien dwar is-settur tas-saħħa pubblika, l-Ombudsman talab lill-
Kummissarju għas-Saħħa biex jinvestiga l-ilment. Il-Kummissarju talab lis-
Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa sabiex tingħata l-informazzjoni 
meħtieġa u jagħti l-kummenti dwar il-kwistjoni.

Il-Kummissarju għas-Saħħa irċieva email mingħand il-President ta’ union li 
tirrappreżenta s-settur ta’ professjonisti fil-kura tas-saħħa inkwistjoni.  Hu spjega 
r-raġunament wara l-allokazzjoni tas-sahra, li din il-prattika ilha tintuża s-snin, fejn 
il-prijorità għas-sahra tingħata lill-ħaddiema li jaħdmu f’dik it-taqsima partikolari. 
Meta ħadd ma jkun disponibbli biex jaħdem is-sahra, din tiġi offruta lill-membri 
tal-istaff ta’ sezzjonijiet/taqsimiet oħra.
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Minn investigazzjonijiet ulterjuri l-Kummissarju sab li hemm ħames impjegati fis-
SAMOC b’pożizzjoni simili bħal dik ta’ min ilmenta, li tnejn minnhom jaħdmu fis-
swali u tlieta fl-Outpatient Clinic. It-tnejn li jaħdmu fis-swali jispiċċaw xogħolhom 
kmieni ħafna filgħodu u qed jitolbu li jkomplu dmirijiethom fl-Outpatient 
Clinic. Madanakollu, l-istaff tal-Outpatient Clinic ma qabilx ma’ dan. Matul 
l-investigazzjoni, l-union li tirrappreżenta lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa 
involuti ħarġet direttiva lill-membru tagħha. Il-union l-oħra li tirrappreżenta lil 
min ressaq l-ilment allegat li d-direttiva maħruġa kienet ekwivalenti għal bullying u 
kontra l-interess tal-membru tagħhom.

Il-Kummissarju informa lis-CEO ta’ Mater Dei li n-nuqqas ta’ qbil bejn iż-żewġ 
unions ma jaqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Madanakollu, 
fl-interess tas-servizz, appella biex tinstab soluzzjoni.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
Għalhekk il-Kummissarju irrakkomanda li ż-żewġ professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, wara li jlestu x-xogħol tagħhom fis-swali ta’ SAMOC, jkomplu 
dmirijiethom fl-Isptar Mater Dei, fejn is-servizzi tagħhom huma tant meħtieġa. 
Bl-istess mod, il-Kummissarju irrakkomanda li t-tliet membri tal-istaff fl-
Outpatient Clinic għandhom ukoll jaqdu dmirijiethom fl-Isptar Mater Dei malli 
jlestu x-xogħol tagħhom. 

L-eżitu
Ir-rakkomandazzjonijiet ġew irrifjutati bil-qawwa mill-unions li jirrappreżentaw 
lil dawn l-impjegati. Waħda mill-unions stqarret li taqbel, sakemm iż-żewġ 
professjonisti tal-kura tas-saħħa l-oħra jaqblu li jmorru, mentri l-union l-oħra 
oġġezzjonat għax qalet li l-Isptar Mater Dei ċeda għat-theddid tal-union l-oħra.

Is-sitwazzjoni baqgħet l-istess: il-ħames impjegati mhumiex jingħataw okkupazzjoni 
sħiħa, u minħabba f’hekk, minħabba n-nuqqas ta’ flessibiltà min-naħa tal-unions, 
l-isptar ma jistax jużahom skont l-esiġenzi tas-servizz. L-amministrazzjoni tal-
Isptar Mater Dei hija mħeġġa biex issolvi din il-problema kemm jista’ jkun malajr.

L-amministrazzjoni tal-isptar m’għandhiex tkun suġġetta għat-theddid tat-trade 
unions li jippretendu li jistgħu jiddettaw x’isir u ma jsirx fuq il-post tax-xogħol.
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