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Daħla

Il-funzjoni ewlenija tal-istituzzjoni tal-Ombudsman hija li jinvestiga ilmenti 
magħmula minn persuni li jħossu li ġew trattati ħażin minħabba azzjonijiet 
mill-amministrazzjoni pubblika u fejn meħtieġ, l-Ombudsman u l-Kummissarji 
jwettqu investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħhom biex jiġu indirizzati nuqqasijiet 
sistemiċi. Dawn l-investigazzjonijiet jistgħu biss ikunu kredibbli u effettivi jekk 
isiru bir-reqqa, b’mod effiċjenti u ekwu u jkunu ispirati minn tliet virtujiet bażiċi 
ta’ integrità, imparzjalità u kunfidenzjalità. Virtujiet li jissarrfu fi prinċipji li huma 
s-sisien tal-għanijiet tal-Ombudsman u l-Kummissarji li jaġixxu bħala d-difensuri 
taċ-ċittadin u l-kuxjenza tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-mira tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju tiegħi hija dik li jiġu identifikati 
l-inġustizzji u jirrakkomanda rimedju, kif ukoll li jidentifika u janalizza nuqqasijiet 
amministrattivi u jissuġġerixxi miżuri xierqa biex jiġu rettifikati nuqqasijiet 
fil-proċessi u l-proċeduri amministrattivi. Huwa r-rwol tal-Ombudsman u 
l-Kummissarji li meta jinvestigaw jaġixxu bħala medjaturi bejn iċ-ċittadin u 
l-amministrazzjoni pubblika, u b’hekk jevitaw litigazzjoni u proċeduri ġudizzjarji.

F’dan il-kuntest, il-prinċipju ta’ kunfidenzjalità huwa importanti ferm. Il-
kunfidenzjalità hija essenzjali biex titnissel il-fiduċja. Dan huwa element bażiku 
biex tiddakkar fiċ-ċittadin il-konvinzjoni illi l-istituzzjoni tal-Ombudsman 
tiffunzjona bl-akbar integrità u imparzjalità. L-Ombudsman u l-Kummissarji la 
huma l-avukati tal-persuni li jilmentaw u lanqas tal-amministrazzjoni pubblika. 
Għalhekk għandhom jagħmlu ħilithom biex jiksbu u jrawwmu l-fiduċja mhux 
biss ta’ min ilmenta iżda wkoll tal-amministrazzjoni pubblika kontra min ikun 
ressaq l-ilment.
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Il-kunfidenzjalità hija element vitali għal investigazzjoni effettiva. Hija meħtieġa 
sabiex tnissel u tippromwovi l-konvinzjoni illi l-istituzzjoni tal-Ombudsman hija 
mezz validu u affidabbli biex jinkiseb rimedju xieraq kontra l-inġustizzja.

Huma magħruf sew li fejn prattikabbli, fl-ewwel lok l-Ombudsman u l-Kummissarji 
jipprovaw jaġixxu ta’ medjaturi bejn iċ-ċittadin u l-amministrazzjoni. Fil-proċess 
tal-medjazzjoni hemm ċans akbar li wieħed jasal għall-ftehim jekk il-partijiet 
iħossuhom liberi li jistgħu jagħtu l-informazzjoni u jinnegozjaw b’mod miftuħ iżda 
kunfidenzjali u mingħajr ma jikkommettu ruħhom pubblikament. 

L-esperjenza wriet illi l-investigazzjonijiet li jitmexxew b’dan l-ispirtu, jikkuntrasta 
sew mal-proċedura kontradittorja u l-pubbliċità meħtieġa fi proċedimenti 
ġudizzjarji u spiss jiġri illi tagħti r-riżultat mixtieq għall-benefiċċju ta’ kulħadd. 
Huwa preċiżament għal din ir-raġuni illi l-Att dwar l-Ombudsman jesiġi illi kull 
investigazzjoni tal-Ombudsman titwettaq b’mod privat.

Barra minn hekk, l-uffiċjali u l-impjegati tal-Uffiċċju tal-Ombudsman huma 
mitluba li qabel ma jingħataw il-ħatra, jieħdu ġurament amministrat mill-
Ombudsman, li ser jaqdu d-dmirijiet kollha mogħtija lilhom b’mod imparzjali u 
leali u li ma jiżvelaw ebda informazzjoni miġbura waqt il-qadi tad-doveri tagħhom. 
Oltre dan, l-informazzjoni miksuba mill-Ombudsman, mill-Kummissarji tiegħu u 
minn kull persuna li taħdem f’dan l-Uffiċċju, li tkun inkisbet fil-proċess jew bil-
għan tal-investigazzjoni, ma tistax tiġi żvelata ħlief jekk hekk ikun meħtieġ waqt 
l-investigazzjoni u/jew fil-każ ta’ xi rapport li jsir.

Minn meta twaqqaf l-Uffiċċju tiegħu, l-Ombudsman osserva b’mod strett id-dmir 
tiegħu illi jittratta kull informazzjoni relatata mal-investigazzjonijiet, mwettqa 
minnu u mill-Kummissarji, bl-aktar mod kunfidenzjali u bl-ogħla diskrezzjoni. 
Huma jikkunsidraw lilhom infushom bħala l-kustodji tal-informazzjoni, tad-data 
u tad-dokumenti miġbura. Jieħdu ħsieb illi jikkonservawhom b’mod possessiv u 
jiżvelaw biss dak li hu strettament meħtieġ fil-proċess tal-investigazzjoni.

Il-prinċipji tal-privatezza u kunfidenzjalità jiġu applikati mhux biss b’rispett 
lejn min jilmenta iżda wkoll b’rispett lejn id-dipartiment, aġenzija pubblika jew 
awtorità li tkun qed tiġi investigata. Dawn il-prinċipji jinfirxu wkoll fl-attivitajiet 
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tal-istituzzjoni tal-Ombudsman u jestendu għall-attivitajiet ta’ outreach li l-Uffiċċju 
jkun jeħtieġlu jorganizza biex ikun hemm aktar għarfien dwaru maċ-ċittadini.

Fil-quċċata ta’ dawn l-attivitajiet insibu l-pubblikazzjoni perjodika tal-Kazijiet fil-
Qosor. Pubblikazzjoni li l-għan tagħha huwa li tagħti ħarsa lejn l-investigazzjoni 
tal-ilmenti li l-Ombudsman u l-Kummissarji jistħarrġu, il-kunsiderazzjonijiet li 
jagħmlu u li fuqhom tkun ibbażata l-opinjoni finali, kif ukoll lejn ir-rimedji li jiġu 
rakkomandati. Sa mill-ewwel pubblikazzjoni ta’ tnejn u għoxrin sena ilu, sar kull 
sforz sabiex l-identità tal-persuna li tkun ressqet l-ilment tiġi kemm jista’ jkun 
protetta u jinżammu mistura ċ-ċirkostanzi partikolari li jistgħu jidentifikaw lil 
min ilmenta mal-pubbliku ġenerali. F’każijiet eċċezzjonali dan ma jkunx possibbli 
għaliex f’pajjiż daqshekk żgħir bħal tagħna, fejn is-soċjetà hija tant minsuġa f’kollox 
u ma’ kulħadd, kif ukoll in-natura partikolari ta’ ilment jagħmluha verament diffiċli 
li tostor l-identità ta’ min jilmenta.

Il-qarrejja regolari ta’ dawn il-Każijiet fil-Qosor ser jintebħu illi f’din il-pubblikazzjoni 
iddeċidejna illi neliminaw ukoll ir-referenza tan-numru tal-każ li jikkorrispondi 
mal-file tal-Uffiċċju għal kull ilment. Dan effettivament ineħħi kull rabta li seta’ 
kien hemm bejn il-każijiet fil-qosor ippubblikati u l-investigazzjoni li tkun qed issir 
referenza għaliha. Sabiex titħares aħjar l-identità tal-complainant qed isir xi tibdil 
fl-editjar ta’ dawn is-siltiet. Dan biex jiġu sa fejn possibbli, mneħħija kompletament 
d-data personali w informazzjoni oħra bħal ma huma l-isem u s-sess u ta’ min 
jilmenta, l-lokalità fejn seħħ l-ilment u fejn hu possibli dettalji dwar l-awtorità jew 
dipartiment involut u l-isem tal-awtorità jew d-dipartiment involut. 

L-Uffiċċju jippretendi illi l-awtoritajiet pubbliċi u l-amministrazzjoni pubblika 
in ġenerali għandhom japprezzaw l-importanza li jirrispettaw u josservaw il-
provvedimenti tal-Att dwar l-Ombudsman li jipprovdu li l-investigazzjonijiet 
għandhom isiru fil-privat u b’mod kunfidenzjali. Huma mistennija illi jkunu konxji 
tal-importanza ta’ dawn il-provvedimenti. Għaldaqstant, għandhom joqgħodu 
attenti li ma jagħmlu xejn li jista’ jippreġudika l-investigazzjoni nnifisha jew 
d-drittijiet tal-privatezza ta’ min jilmenta. Dan għaliex il-persuni li jkunu irrikorrew 
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman ikunu għamlu dan għaliex ikunu konvinti illi l-identità 
u n-natura tal-ilment tagħhom ser ikunu kemm jista’ jkun imħarsa minn pubbliċità 
mhux meħtieġa u lanqas mixtieqa.
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Sfortunatament, l-awtoritajiet pubbliċi mhux dejjem apprezzaw l-importanza ta’ 
dawn il-prinċipji ta’ kunfidenzjalità u privatezza illi jsawru l-proċess investigattiv 
tal-Ombudsman u l-Kummissarji tiegħu. Riċentement kien hemm drabi fejn id-data 
personali u tagħrif dwar in-natura tal-ilmenti u l-progress li sar fl-investigazzjoni, 
kif ukoll in-numru tal-każ, ġew żvelati f’pubblikazzjonijiet uffiċjali. Tali żviluppi 
m’humiex mixtieqa u għandhom jiġu evitati.

Bħas-soltu l-għan ta’ din il-pubblikazzjoni hu li nirrappurtaw l-każijiet li huma ta’ 
interess ġenerali u li jagħtu ħarsa lejn il-firxa ta’ ilmenti li jiġu investigati minni u mill-
Kummissarji. Il-Każijiet fil-Qosor huma qosra u faċli biex jinqraw. Is-siltiet jiġbru 
fihom l-elementi prinċipali tal-kunsiderazzjonijiet li wasslu għall-opinjoni finali. 
Ingħatat attenzjoni sabiex jiġi indikat li fil-każijiet li ġew rapportati, fejn possibbli u 
xieraq, ġew riprodotti kemm l-eżitu kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet li saru.

Jeħtieġ li jiġi enfasizzat punt wieħed. Numru minn dawn l-opinjonijiet finali 
intbagħtu lill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati wara li l-Ombudsman irċieva tweġiba 
negattiva mill-awtoritajiet pubbliċi għat-talbiet tiegħu biex jiġu implimentati 
r-rakkomandazzjonijiet. Ġie indikat ukoll illi sal-lum ebda wieħed minn dawn il-
każijiet li ġew riferuti ma ġew ikkunsidrati b’mod attiv mill-Kamra. Ma kien hemm 
assolutament l-ebda reazzjoni. Għaldaqstant wieħed jista’ jasal għall-konklużjoni 
li din il-proċedura statutorja fl-Att dwar l-Ombudsman, maħsuba sabiex tassigura 
li jingħata rimedju kontra l-inġustizzja liċ-ċittadini li jintlaqtu ħażin, m’hijiex qed 
tkun effettiva. Għalhekk jeħtieġ li tiġi rimedjata. 

Anthony C. Mifsud
Parliamentary Ombudsman

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 ressqet l-ilment kinitx mara 
jew raġel. Dan il-kumment qiegħed isir sabiex titħares kemm jista’ jkun l-anonimità ta’ min ressaq l-ilment.
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Forzi Armati ta’ Malta

Il-proċess tal-għażla ta’ Uffiċjali 
tal-Armata kien wieħed difettuż. 
Il-complainants sofrew inġustizzja

L-ilment
Sitt uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta (il-complainants) ħassew li ġew trattati 
ħażin waqt proċess tal-għażla li sar f’Awwissu 2013 meta ma ġewx promossi għall-
grad ta’ Logutenent Kurunell.  Huma allegaw illi l-proċess tal-għażla kien wieħed 
diskriminatorju u kien inġust fil-konfront tagħhom. Dan għaliex kienu tal-fehma li 
l-kwalitajiet tagħhom kemm professjonali kif ukoll akkademiċi ma kienux ingħataw 
il-mertu u l-kunsiderazzjoni xierqa li kien jistħoqqilhom.

Il-fatti
L-uffiċjali kienu eliġibbli illi japplikaw għall-promozzjoni fil-grad li jmiss. Il-
complainants allegaw illi kienu jimmeritaw il-promozzjoni għaliex l-uffiċjali 
magħżula fil-fatt kienu l-juniors tagħhom, jiġifieri, kellhom anqas snin ta’ esperjenza 
u servizz, jew kienu anqas kwalifikati. Huma allegaw ukoll illi l-proċess tal-għażla 
kien wieħed preġudikat, li l-kriterji suġġettivi setgħu faċilment jiġu manipulati biex 
jinkiseb ir-riżultat mixtieq.

L-Ombudsman talab biex jingħata informazzjoni mingħand l-Armata u mill-
Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. It-tweġiba li ngħata kienet illi 
l-Ombudsman ma kellux ġurisdizzjoni li jinvestiga dawn l-ilmenti għaliex 
l-uffiċjali li ilmentaw ma kienux segwew il-proċedura stabbilita fl-Att dwar il-
Forzi Armati (MAFA).
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Il-MAFA jistabbilixxi l-proċeduri li jeħtieġ li jiġu segwiti meta uffiċjali jew suldati 
jkunu jixtiequ jressqu ilment. L-uffiċjali huma mitluba li mal-ilment tagħhom iressqu 
petizzjoni lill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati (AFM). Jekk l-uffiċjal ikkonċernat ma 
jkunx sodisfatt bir-rimedju jista’ jitlob illi l-ilment tiegħu jinġieb għall-attenzjoni 
tal-President ta’ Malta permezz tal-Ministru responsabbli għall-Armata.

Il-pożizzjoni li ħadu l-Armata u l-Ministeru responsabbli minnha kienet illi 
ladarba l-uffiċjali ma kienux ressqu petizzjoni quddiem il-President ta’ Malta, 
ma kienux eżawrew ir-rimedji interni li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
u konsegwentement, l-Ombudsman ma kellux il-ġurisdizzjoni meħtieġa 
sabiex jinvestiga dawn l-ilmenti. Għalhekk l-informazzjoni mitluba minnu ma 
ġietx provduta. 

L-Artikolu 13(3) tal-Att dwar l-Ombudsman jesiġi illi kull min ikun ressaq ilment 
għandu jkun għamel użu mill-mezzi kollha li għandu disponibbli. L-Ombudsman 
huwa l-aħħar mezz li wieħed għandu jirrikorri għalih sabiex jikseb rimedju. Il-mezzi 
l-oħra disponibbli bħal ma huma xi liġi jew regolament, iridu jkunu ġew eżawriti 
qabel ma wieħed jista’ jressaq ilment quddiem l-Ombudsman. Madanakollu, l-liġi 
tipprovdi ukoll eċċezzjoni għaliex fil-fatt l-Ombudsman jista’ juża d-diskrezzjoni 
tiegħu u jinvestiga jekk hekk ikun meħtieġ u jara li hemm raġunijiet raġonevoli 
għaliex min ressaq l-ilment ma setax jeżawrixxi l-mezzi kollha disponibbli. 

Fil-fatt l-Ombudsman ikkunsidra illi l-insistenza tal-amministrazzjoni li l-uffiċjali 
li ilmentaw kellhom l-ewwel lok, jagħmlu petizzjoni lill-President qabel ma jressqu 
ilment quddiemu bħala waħda inġusta u dan għar-raġunijiet segwenti:
•	 Il-President, bil-Kostituzzjoni, kien marbut illi jaqbel mal-parir 

mogħti mill-Ministru.
•	 Iċ-ċittadini ma kellhomx ikunu mċaħħda mill-protezzjoni tal-Ombudsman 

jew isofru minn xi restrizzjoni fil-proċess tal-ilment.
•	 L-Ombudsman ma kellux is-setgħa illi jinvestiga l-ebda deċiżjoni meħuda 

mill-President.
•	 L-Armata ma kinitx qiegħda tirrispetta General Order maħruġa fl-2011 li 

kienet tippermetti li l-uffiċjali setgħu jressqu ilment quddiem l-Ombudsman 
jew jagħmlu petizzjoni lill-President, jiġifieri l-uffiċjali ma kinux obbligati illi 
jirrikorru għand il-President.
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Din is-sitwazzjoni baqgħet tippersisti. Għaldaqstant l-Ombudsman iddeċieda 
illi għandu jipproċedi billi jiftaħ kawża fil-Qrati Ċivili. F’dan il-każ huwa talab li 
l-Qorti tintervjeni u tiddikjara illi l-Ombudsman kien bil-liġi intitolat illi jirċievi 
l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-Amministrazzjoni sabiex ikun f’qagħda li 
jinvestiga l-allegazzjonijiet tal-ilmenti.

Il-Qorti Ċivili sostniet illi ladarba l-Ombudsman kien sodisfatt illi l-uffiċjali li 
ilmentaw ma setgħux jiksbu rimedju xieraq jekk iressqu petizzjoni lill-President ta’ 
Malta, l-ilment tagħhom kellu jiġi investigat mill-Ombudsman. Il-Qorti stabbiliet 
illi dan ir-rimedju ma kienx fil-fatt wieħed effettiv u għaldaqstant ma setgħetx issir 
ġustizzja jekk l-Amministrazzjoni ma tipprovdix id-dokumentazzjoni meħtieġa 
sabiex l-Ombudsman ikun jista’ jinvestiga. L-Amministrazzjoni kienet mitluba 
sabiex jikkonformaw mat-talbiet tal-Ombudsman għaliex kellu l-ġurisdizzjoni li 
jwettaq tali investigazzjonijiet.

L-Amministrazzjoni appellat. Fil-qosor il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Appell 
kienet tittratta dwar il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman. Il-Qorti sostniet illi 
l-Amministrazzjoni kienet qiegħda tipprova timpedixxi lill-Ombudsman milli 
jinvestiga dan il-proċess tal-għażla. L-Amministrazzjoni ma setgħetx targumenta 
illi l-uffiċjali setgħu jirrikorru għand il-President għaliex dan kien ifisser li kienu ser 
jiġu mċaħħdin mid-dritt tagħhom li jressqu ilment lill-Ombudsman.

Il-Qorti tal-Appell qablet mal-ewwel Qorti, li l-Ombudsman kellu l-ġurisdizzjoni 
illi jinvestiga ilmenti mressqa minn uffiċjali tal-Armata u konsegwentement 
l-Amministrazzjoni kienet obbligata bil-liġi illi tipprovdi kull informazzjoni li 
jeħtieġ l-Ombudsman biex jinvestiga l-ilmenti.

Wara dawn iż-żewġ sentenzi tal-Qorti l-Ombudsman beda jirċievi l-informazzjoni 
dwar l-ilmenti. Waqt l-investigazzjoni saru diversi laqgħat ma’ membri tal-Bord tal-
Għażla, mal-complainants u persuni oħra li setgħu jitfgħu dawl fuq din il-kwistjoni. 
Ġew eżaminati wkoll numru ta’ files u dokumenti oħra relevanti u dan skont id-
deċiżjoni tal-Qorti u l-proċeduri stabbiliti minn dan l-Uffiċċju.

L-investigazzjoni
Il-promozzjoni tal-uffiċjali fil-Forzi Armati ta’ Malta hija regolata minn leġislazzjoni 
sussidjarja speċifika, imsejjħa ‘Regolament dwar in-Nomini u l-Kundizzjonijiet tas-
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Servizz tal-Forza Regolari tal-Forzi Armati ta’ Malta’ maħruġa fl-Avviż Legali tad-
29 ta’ Settembru 1970 li sussegwentement ġew emendati. Kull vakanza fil-grad ta’ 
uffiċjal jeħtieġ li timtela wara li ssir rakkomandazzjoni ibbażata fuq l-effiċjenza, in-
numru ta’ snin fis-servizz (seniority) u eliġibilità għall-pożizzjoni. 

Fid-9 ta’ Frar 2011, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien ħareġ policy bl-għan speċifiku 
li jiddeterminaw kif kellhom jiġu proċessati l-promozzjonijiet fil-gradi tal-uffiċjali 
speċifikament fil-każ ta’ dawk fil-grad ta’ Maġġur għall-grad ta’ Logutenent 
Kurunell. Il-policy kien fiha diversi taqsimiet iżda kienet maqsuma f’parti objettiva 
li tinkludi fiha eżamijiet bil-miktub, u parti suġġettiva li kienet tinkludi l-intervista. 
Sabiex l-uffiċjali setgħu jipparteċipaw fil-proċess tal-għażla kien jeħtieġ ukoll illi 
jkollhom ċertu rekwiżiti. L-għażla kienet fdata f’idejn bord ġdid imwaqqaf għal dan 
il-għan li kien jissejjaħ Senior Ranks Appointments Advisory Committee (SRAAC). 
Parti importanti minn dan il-proċess kien il-fatt illi biex persuna tiġi promossa, kien 
jeħtieġ li jkun hemm vakanza disponibbli biex tingħata l-ħatra.

Din il-proċedura l-ġdida ntużat fl-2011 fejn diversi maġġuri issottomettew 
ruħhom għal-proċess tal-għażla għal erba’ postijiet vakanti biex jimtlew fil-grad ta’ 
Logutenent Kurunell. It-tlett kriterji li fuqhom kienu ser jiġu evalwati l-kandidati 
biex jimlew il-vakanza kienu: Effiċjenza, Seniority, u l-Kwalitajiet għall-Għażla. 

L-ewwel kriterju kien jikkonsisti fi preparazzjoni ta’ dokumenti bil-miktub li 
kienu jagħtu dawl fuq kemm persuna kellu għarfien militari, il-kwalifiki militari, 
l-esperjenza fit-tmexxija ta’ taqsimiet u tal-istaff, kwalifiki edukattivi ċivili u taħriġ 
f’operazzjonijiet barra minn Malta.

It-tieni kriterju kien dak tas-seniority (in-numru ta’ snin ta’ esperjenza fis-servizz).

It-tielet kriterju kien dak tal-għażla biex timtela l-vakanza li prinċipalment kienet 
tikkonsisti mill-kwalitajiet personali, motivazzjoni u kwalifiki akkademiċi.

Dan ifisser illi l-proċess tal-għażla tal-2011 kellu taħlita ta’ kriterji objettivi bħalma 
huwa l-eżami bil-kitba u l-kwalifiki akkademiċi, u l-kriterji suġġettivi bħal ma huma 
l-kwalitajiet personali.
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L-eżerċizzju tal-promozzjoni ta’ wara, li permezz tiegħu wieħed seta’ javvanza 
għall-grad ta’ Logutenent Kurunell, sar f’Awwissu 2013. Il-kriterji stabbiliti fil-
policy il-ġdida kienu kompletament soġġetti għall-ġudizzju suġġettiv tal-SRAAC, li 
kien kostitwit ferm differenti minn dak tal-2011 u li fih kellu element ċivili qawwi. 
Biżżejjed jingħad illi tnejn mill-Membri tal-Bord kienu persuni ta’ fiduċja (persons 
of trust) li kienu impjegati fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. 

Konklużjonijiet
L-għan tal-investigazzjoni tal-Ombudsman kienet illi titfa’ dawl dwar jekk dan il-
proċess tal-għażla kienx sar b’mod ġust. L-istħarriġ kellu jistabbilixxi jekk realment 
kienux jeżistu l-vakanzi għall-promozzjonijiet li finalment ingħataw il-grad ta’ 
Logutenent Kurunell. Mill-investigazzjoni irriżulta illi fil-bidu kien hemm żewġ 
vakanzi fil-grad ta’ Logutenent Kurunell, iżda, din il-vakanza ta’ żewġ postijiet 
ipproduċiet il-promozzjoni ta’ tmien maġġuri għall-grad ta’ Logutenent Kurunell. 

Il-bord tal-għażla kien kostitwit differenti minn dak tal-2011 u dan għaliex fost il-
membri tal-bord kien hemm uffiċjal militari wieħed, filwaqt li kien hemm żewġ 
uffiċjali pubbliċi u żewġ persuni li kellhom pożizzjoni ta’ fiduċja (positions of trust). 
Din il-kompożizzjoni tal-bord kienet pjuttost stramba għaliex l-għażla kienet 
tikkonċerna pożizzjonijiet speċjalizzati u għaldaqstant il-kompitu tagħhom kien 
jitlob li, ftit jew wisq, persuna jkollha għarfien militari. Fuq dan il-bord kien hemm 
erba’ membri li ma kienux familjari mal-kwistjonijiet militari u għaldaqstant wieħed 
jista’ jintebaħ kemm seta’ kellhom il-ħiliet neċessarji sabiex jevalwaw u jagħżlu 
l-aktar uffiċjali idoneji għall-promozzjoni. Fil-fatt dawn il-persuni ammettew illi 
ma kellhom ebda esperjenza fuq kwistjonijiet militari.

Il-proċess tal-għażla, jiġifieri l-intervisti li saru lill-kandidati, kien wieħed fjakk. 
Għall-kuntrarju tal-proċess li kien sar fl-2011, il-kandidati lanqas kienu mgħarrfa 
x’kien mistenni minnhom. Ma ngħataw ebda indikazzjoni ta’ x’kienu eżattament 
il-kwalitajiet li kienu qed jevalwaw fil-proċess tal-għażla u x’kien ser jiġi eżaminat. 
Man-notifika tal-istess proċess ma ngħatat ebda informazzjoni ta’ sustanza.

Il-kriterji tal-għażla kienu s-snin ta’ esperjenza (seniority), effiċjenza u kemm 
wieħed kien idoneju biex jimla din il-vakanza. Dwar l-ewwel kriterju l-Ombudsman 
ma sab xejn ħażin għaliex l-punti għas-seniority ingħataw bħala punt għal kull sena 
fil-grad ta’ Maġġur. 
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L-aħħar kriterju kien diviż kif ġej: Ħiliet fil-kommunikazzjoni, Dehra, Esperjenza 
u Motivazzjoni. Dan il-kriterju kien purament suġġettiv. L-element suġġettiv f’dan 
l-eżerċizzju kien ukoll evidenti fil-fatt illi l-SRAAC ma kienx qabel eżattament 
f’hiex kienu jikkonsistu l-ħiliet, id-dehra, l-esperjenza u l-motivazzjoni. Fil-fatt 
mill-investigazzjoni irriżulta illi l-membri tal-bord ma kellhomx koordinament 
u armonija fil-mod kif kienu ser jevalwaw il-kriterji li stabbilixxew huma stess. 
Madanakollu, il-membri kienu ġew mogħtija dokument (dossier) dwar il-kwalitajiet, 
il-merti u l-karatteristiċi ta’ kull uffiċjal kandidat mill-Kap Kmandant tal-Armata. 
Iżda minkejja dan, il-bord ftit li xejn għamel użu minnu meta ngħataw il-marki. 

Mill-istħarriġ jidher ukoll illi ma kienx hemm ebda koordinazzjoni biex jiġi stabbilit 
mod uniformi ta’ kif għandhom jingħataw il-marki. Barra minn hekk irriżulta 
wkoll illi kien hemm indikazzjonijiet illi wħud mill-membri tal-bord kienu ġew 
influwenzati minn struzzjonijiet li ngħatawlhom mis-superjuri politiċi tagħhom.

L-eżitu 
L-Ombudsman sab li dan il-proċess tal-għażla kien wieħed difettuż u li 
l-complainants kienu sofrew inġustizzja minħabba att ta’ amministrazzjoni ħażina. 
Hu irrakkomanda li jittieħdu l-passi meħtieġa biex din l-inġustizzja tiġi indirizzata.

L-Ombudsman irrakkomanda wkoll illi l-Ministeru kellu jieħu ħsieb illi jerġa’ jara 
u jirrevedi b’mod radikali l-proċeduri eżistenti dwar l-għażla u l-promozzjoni. Il-
proċess għandu jkun wieħed trasparenti, verifikabbli u ibbażat fuq il-kwalifiki, 
meritokrazija u kemm persuna hija idoneja għall-pożizzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman dwar dawn il-każijiet ma ġietx aċċettata 
mill-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Għal din ir-raġuni r-rapport 
intbagħat lill-Prim Ministru u dan min-naħa tiegħu sostna d-deċiżjoni tal-Ministru. 
Għaldaqstant, l-Ombudsman, skont kif jipprovdi l-Att dwar l-Ombudsman, bagħat 
ir-rapport tiegħu lill-Parlament.
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People and Standards Division – Uffiċċju tal-Prim Ministru

Uffiċjali fiċ-ċivil jiġu iddiskriminati

L-ilment
Żewġ spetturi tal-pulizija (il-complainants) li temmew l-impjieg tagħhom fil-korp 
tal-pulizija, ilmentaw li l-People and Standards Division kienet iddiskriminat kontra 
tagħhom b’mod inġust meta irrifjutat li tirrikonoxxi d-dritt tagħhom li jiġu mħallsa 
għall-vacation leave li ma ħadux.

Il-fatti 
Meta kienu ser itemmu l-impjieg tagħhom bħala spetturi tal-pulizija, dawn 
l-ispetturi talbu li jirċievu l-ħlas dovut għall-ġranet ta’ leave li ma ġewx utilizzati 
minnhom skont il-provvedimenti tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet 
Industrijali. Madanakollu, l-People and Standards Division informathom li ma 
kienux intitolati li jirċievu din l-allowance għaliex dik il-liġi ma kinitx tapplika għall-
uffiċjali fis-servizz pubbliku. Il-complainants sostnew li l-mod kif id-Diviżjoni kienet 
qed tinterpreta l-liġi kienet qed tiddiskrimina bejn l-impjegati fis-settur privat u 
l-impjegati fis-servizz ċivili. Dan kien qed jikser id-Direttivi tal-Unjoni Ewropeja.

L-investigazzjoni
L-People and Standards Division fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sostniet li 
skont l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (ERA), il-provvedimenti 
ta’ dak l-Att ma kienux applikabbli għall-membri ta’ forzi dixxiplinarji fis-servizz 
pubbliku sakemm din ma tkunx saret applikabbli għalihom permezz ta’ Avviż Legali. 
Din l-ispjegazzjoni kienet essenzjalment korretta għaliex is-sub artikolu 48(1) tal-
Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jistabbilixxi illi “Il-Prim Ministru 
jkollu s-setgħa li jippreskrivi permezz ta’ regolamenti l-applikabilità ta’ kull artikolu 
jew subartikolu tat-Titolu I u tat-Titolu II ta’ dan l-Att għal servizz mal-gvern u għal 
membri ta’ forza dixxiplinarja.”
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Madanakollu l-Ombudsman kien tal-fehma li f’dan il-każ dan il-provvediment 
biss ma kienx jiġġustifika n-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-amministrazzjoni. Il-
leġislazzjoni Ewropeja kienet tistipula b’mod ċar illi persuna li ma tkunx utilizzat 
il-vacation leave tagħha u għal xi raġuni jew oħra l-impjieg tagħha jkun ġie 
terminat għandha tiġi ikkumpensata. Kienet tipprovdi ukoll li meta l-impjieg ikun 
ikklassifikat bħala wieħed part time, il-kumpens għandu jkun pro rata. Fl-opinjoni 
tal-Ombudsman f’dan il-każ kellu japplika l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/88/EC. 
Din id-Direttiva, magħrufa aħjar bħala l-Working Time Directive kienet tirrigwarda 
wħud mill-aspetti tal-organizzazzjoni tal-“working time”.

L-Artikolu 7 tad-Direttiva jistabilixxi illi: 
1. “L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli 

jassiguraw li kull ħaddiem ikun intitolat għal-leave annwali bil-ħlas 
ta’ mill-anqas erba’ ġimgħat b’konformità mal-kundizzjonijiet għall-
intitolament għal, u l-għoti ta’, leave bħal dan stabbilit bil-leġislazzjoni 
nazzjonali u/jew bil-prattika. 

2. Il-perjodu minimu ta’ leave annwali bil-ħlas ma jistax ikun mibdul 
b’pagament ta’ benefiċċji bħala kumpens, apparti minn meta 
r-relazzjoni ta’ l-impjieg tkun ġiet itterminata.”

 
Għaldaqstant id-Direttiva kienet tistabbilixxi żewġ prinċipji importanti dwar il-
leave annwali; (1) li l-impjegati kienu intitolati għal mill-anqas erba’ ġimgħat leave 
fis-sena bil-ħlas, u (2) dan il-leave ma setax jiġi mibdul f’pagament ħlief meta 
l-impjieg jiġi terminat. Din id-Direttiva ġiet trasposta fil-liġi ta’ Malta permezz tal-
Avviż Legali 247 tal-2003 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol.

Ir-regolament 8 tal-L.S. 452.87, jipprovdi illi “Kull ħaddiem għandu jkun intitolat 
għal leave bi ħlas kull sena li mill-inqas ikun ekwivalenti f ’għadd ta’ sigħat għal erba’ 
ġimgħat u tnejn u tletin siegħa ...... minn dan id-dritt ta’ leave li jingħata kull sena, 
perjodu minimu ekwivalenti għal erba’ ġimgħat ma jistax jinbidel ma’ allowance li 
tingħata minflok, minbarra meta r-relazzjoni ta’ impjieg tkun itterminata, u kull 
ftehim kuntrarju għal dan għandu jkun null u invalidu”. Għaldaqstant dan ifisser 
li kull terminazzjoni ta’ impjieg li jkollu leave pendenti, huwa intitolat li jingħata 
kumpens bi ħlas ta’ dak il-leave.



Uffiċċju tal-Ombudsman18

Barra minn hekk, għalkemm l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/88/EC jipprovdi 
illi l-Istati Membri setgħu jitolbu derogi f’xi wħud mill-provvedimenti ta’ din id-
Direttiva, ma setgħet issir ebda deroga fir-rigward tal-Artikolu 7. Id-Direttiva 
tippermetti biss li wieħed seta’ jagħżel l-ammont ta’ sigħat ta’ ħidma iżda mhux 
id-dritt għal-leave annwali. F’dan l-aspett l-Istati Membri ma kellhom ebda dritt 
jitolbu deroga. Id-Direttivi tal-UE kellhom effett dirett fuq kull ċittadin tal-UE li 
seta’ jitlob li jibbenefika minn dawn il-provvedimenti anke jekk l-Istat Membru ma 
kienx ħa l-passi meħtieġa biex dawn jiġu trasposti fil-liġi lokali.

L-Ombudsman irrikonoxxa li l-membri tal-forzi dixxiplinarji f’Malta, bħal f’pajjiżi 
oħra, kienu meqjusa bħala kategorija speċjali ta’ ħaddiema. Uħud mil-liġijiet Ewropej, 
bħal ma huwa r-regolament stipulat fid-Direttiva li ebda ħaddiem ma jista’ jaħdem 
aktar minn 48 siegħa, ma kienux japplikaw għalihom. Madanakollu, l-kwistjoni tal-
leave annwali kienet differenti. Kulħadd, mingħajr ebda eċċezzjoni, kien intitolat 
għal-leave annwali. Id-Direttiva fil-fatt tmur oltre għaliex tipprovdi li meta jintemm 
impjieg u jkun għad fadal leave annwali pendenti, l-impjegat irid jiġi ikkumpensat 
għalih. Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman għamel referenza għal diversi 
sentenzi ta’ Qrati tal-Ġustizzja Ewropej biex jissostanzja l-kunsiderazzjonijiet tiegħu.1 

Konklużjonijiet
L-Ombudsman ikkonkluda li mill-investigazzjoni ħareġ biċ-ċar li l-complainants 
qatt ma kellhom l-opportunità li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-kumpens 
għal-leave mhux meħud u li dan kien qed jiġi miċħud. Id-Direttiva kienet tgħid 
b’mod espliċitu li:
a) l-provvedimenti tagħha kienu japplikaw mingħajr diskriminazzjoni għall-

ħaddiema kollha irrispettivament min-natura jew l-istatus tal-impjieg tagħhom. 
Kienet tinkludi l-ħaddiema kollha kemm jekk jaħdmu mal-privat kif ukoll dawk 
fis-settur pubbliku. Ma kinitx teskludi lill-forzi dixxiplinarji u lanqas oħrajn. Bis-
saħħa mogħtija b’din id-Direttiva, li llum hija parti mil-liġi Maltija, kulħadd huwa 
intitolat għal dan il-perijodu ta’ leave annwali. Ebda liġi tal-pajjiż jew regolament 
ma setgħu jċaħħdu lill-ħaddiema milli jkunu intitolati għal dan il-leave. Setgħu 
biss jistabbilixxu kundizzjonijiet biex wieħed ikun intitolat għalih;

1 Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropeja - Każ C341/15. Hans Maschek vs Magistratsdirektion der Stadt Wien 
- Personalstelle Wiender Stadtwerker. (Luxembourg, 20 ta’ Lulju 2016).

 Qorti tal-Ġustizzja - Każ C214/10. KHS AG vs Winfried Schulte - Sentenza tal-Qorti (Grand Chamber, 22 ta’ 
Novembru 2011). 
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b) l-complainants kienu korretti meta ġibdu l-attenzjoni tal-People and Standards 
Division li huma kienu intitolati għal dan il-leave annwali. Minkejja dan it-
tweġiba għal din it-talba kienet li l-liġi ma kinitx tapplika għall-impjegati fiċ-ċivil;

ċ) meta l-Ombudsman talab lid-Diviżjoni sabiex tagħti l-veduti tagħha dwar 
dan l-ilment, id-Diviżjoni baqgħet ma tatx ġustifikazzjoni għaliex ħadet din il-
pożizzjoni. Naturalment ma setgħetx tiddefendi d-deċiżjoni tagħha abbażi ta’ 
xi deroga mid-Direttiva għaliex ma kienx hemm u lanqas seta’ jkun hemm ebda 
deroga. Lanqas ma setgħet tiribatti illi l-ħaddiema fiċ-ċivil ma kienux ħaddiema 
u għaldaqstant ma kienux intitolati li jibbenefikaw minn din id-Direttiva;

d) kien totalment inaċċettabbli li wieħed jipprova jevita jew jinnewtralizza 
Direttiva tal-UE, li kienet ġiet trasposta fil-liġi Maltija u li għalhekk kienet 
applikabbli għall-ħaddiema kollha tal-pajjiż. Lanqas ma kien aċċettabbli li 
l-amministrazzjoni tinjora kompletament it-talbiet ripetuti tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman li kien jeħtieġ li jkun konformi ma’ provvediment fil-liġi mingħajr 
ma tiġġustifika l-azzjonijiet tagħha; u finalment

e) id-Diviżjoni ippruvat issib soluzzjoni billi tat parir lill-complainant li jagħmlu 
arranġament mal-management li jippostponu d-data tat-tmiem tal-impjieg 
tagħhom bin-numru ta’ ġranet u sigħat skont l-ammont ta’ leave annwali 
pendenti. Dan l-aġir kien wieħed tal-mistħija u ta’ min jistmerru. Kien tentattiv 
sabiex jitgħatta jew jinħeba l-ksur tad-Direttiva tal-UE. L-Ombudsman 
jiċċensura dan it-tentattiv.

Rakkomandazzjoni  
L-Ombudsman għalhekk ikkonkluda li l-complainants kellhom jiġu ikkumpensati 
u jitħallsu għal-leave annwali li ma tteħidx minnhom sa tmiem l-impjieg tagħhom. 
L-Ombudsman irrakkomanda li f’dan il-każ kien meħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-
liġi Maltija tkun konformi mar-regolamenti tal-UE u l-impjegati taċ-ċivil jiġu trattati 
bl-istess mod bħall-impjegati fis-settur privat. Jekk dan ma jseħħx l-Ombudsman 
kien ser jirrakkomanda jittieħdu passi fir-rigward ta’ dan il-ksur u jinġieb għall-
attenzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropeja inkluż l-Ombudsman Ewropew.

L-eżitu 
L-Ombudsman baqa’ jsegwi l-proċess għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjoni tiegħu. Fil-bidu l-People and Standards Division sostniet li biex 
tkun f’qagħda li tieħu deċiżjoni dwar dan il-każ, jeħtieġ li jsiru konsultazzjonijiet 
interni ma’ kull min hu ikkonċernat. Dan kien neċessarju biex jiġi assigurat li dan 
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il-każ jiġi analizzat minn perspettiva komprensiva u b’hekk id-deċiżjoni li jaslu 
għaliha tkun waħda informata. Id-Diviżjoni iddikjarat li sadanittant kienet qed 
tevalwa l-pożizzjoni preżenti u l-implikazzjonijiet li ġġib magħha bidla fil-prattiċi 
kurrenti u għalhekk iddeċidiet li l-pożizzjoni attwali ma tinbidilx.

Ma sar ebda progress fir-rigward ta’ dan il-każ u għaldaqstant, kif provdut bl-Att 
dwar l-Ombudsman il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru. Permezz tas-Segretarju 
Permanenti Ewlieni, il-Prim Ministru informa lill-Ombudsman li l-Uffiċċju tiegħu 
kien reġa’ analizza l-każ in kwistjoni u ikkonkluda li d-deċiżjoni li kienet ittieħdet u 
ġiet komunikata lilu permezz tal-ittra datata 10 ta’ Mejju 2017 mingħand id-Direttur 
Ġenerali (People & Standards) ma tinbidilx.

L-Ombudsman kien tal-fehma li din il-kwistjoni kellha tinġieb għall-attenzjoni 
tal-Kamra tad-Deputati. Peress li kien każ ta’ diskriminazzjoni improprja 
bejn l-impjegati taċ-ċivil u dawk fis-settur privat u li dan kien bi ksur ċar 
tal-leġislazzjoni applikabbli. Għalhekk hu għadda kopja tal-Opinjoni Finali 
flimkien mal-korrispondenza relevanti lill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati 
skont il-provvedimenti tal-Artikolu 22(4) tal-Att dwar l-Ombudsman u talab li 
r-rakkomandazzjoni tiegħu tiġi implimentata u li tittieħed azzjoni sabiex il-liġi 
Maltija tkun konformi ma’ dik Ewropeja.

Fis-7 ta’ Frar 2018, l-iSpeaker qiegħed l-Opinjoni Finali fuq il-Mejda tal-Kamra iżda 
sa llum ma kien hemm l-ebda żvilupp.
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Korp tal-Pulizija

Talba għal rimedju wara nuqqas 
ta’ azzjoni mill-Pulizija

L-ilment
Il-persuna li ressaq l-ilment, il-complainant qiegħed jitlob li l-pulizija jagħmlu 
tajjeb għall-ħsarat li ġarrab fil-karrozza tiegħu waqt li kienet ipparkjata fi triq fiż-
Żejtun. Huwa sostna li l-pulizija naqset milli tieħu l-azzjoni meħtieġa u fi żmien 
opportun sabiex tassigura li l-provi essenzjali li jistabbilixxu r-responsabbiltà ta’ 
terzi jiġu mħarsa/priservati.

Il-fatti
Kien ġie stabbilit li l-complainant kien jipparkja l-vettura tiegħu quddiem banka 
tal-lottu regolarment. Sakemm kien qiegħed fil-ħanut, vann misjuq minn terza 
persuna laqat il-vettura tiegħu. Il-complainant mar mill-ewwel jirrapporta dan 
l-inċident lill-pulizija. Il-pulizija talbuh jivverifika mal-banka tal-lottu jekk kellhomx 
kameras tas-sigurtà. Is-sid tal-banka tal-lottu informatu li l-kameras tagħhom 
kienu irrekordjaw l-inċident u fil-fatt kien jidher ċar li l-vann kien laqat il-karozza 
tiegħu, però setgħat tagħti kopja tal-filmat lill-pulizija biss.

Għalhekk il-complainant mar lura l-għassa tal-pulizija u talab lill-kuntistabbli 
sabiex jiġbor dak il-filmat. Il-kuntistabbli min-naħa tiegħu qallu biex iħalli f’idejh. 
Madanakollu l-complainant baqa’ jinsisti u ċempel kemm-il darba lill-pulizija sabiex 
jivverifika jekk kienux ġabru l-filmat tal-inċident, iżda kien biss tlett ġimgħat wara 
li l-pulizija marret għand is-sid tal-banka tal-lottu. Sadanittant is-sid informathom 
li kien tard wisq għaliex il-filmat sa dakinhar kien laħaq tħassar b’mod awtomatiku.
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Il-complainant sostna li minħabba f’dan il-fatt, ma kienx hemm evidenza tal-
inċident kif seħħ. Ma setax jipprova l-ħtija ta’ terzi li kienu daħlu fih u għaldaqstant 
dan tal-aħħar kien baqa’ sejjer qisu qatt ma ġara xejn. Għalhekk hu kellu jbati 
l-konsegwenzi tal-ħsarat li ġarrab u jidħol fi spiża. Il-complainant kien qiegħed 
jinsisti mal-Kummissarju tal-Pulizija li kellu jintervjeni sabiex jitħallas tal-ħsarat li 
sofra billi xi ħadd jerfa’ r-responsabbiltà ta’ għemilu, jew il-pulizija tal-għassa jew 
il-korp stess. 

L-investigazzjoni
Mill-istħarriġ ġie stabbilit li l-uffiċjal li kellu d-dover jaqdi dmiru u jiġbor il-
filmat tal-kamera tas-sigurtà tal-ħanut naqas milli jagħmel dan. Ta’ min jiġbed 
l-attenzjoni wkoll għall-fatt li din il-banka tal-lottu tinsab qrib l-Għassa tal-Pulizija 
taż-Żejtun. Għal din ir-raġuni l-identità tal-persuna li ħoloq l-inċident ma setgħetx 
tiġi identifikata u ma setgħux jittieħdu passi kontriha. Dan ifisser li l-persuna 
responsabbli mill-inċident kienet ħatja ta’ każ ta’ hit and run. Dawn il-fatti ġew 
ikkonfermati fil-laqgħat li l-uffiċjal investigatur kellu mas-sid tal-banka tal-lottu. 

Ir-reazzjoni tal-Pulizija
L-Ombudsman ġie informat mill-awtoritajiet tal-pulizija li kienet saret 
investigazzjoni interna u ġie stabbilit li l-pulizija naqas mid-dover tiegħu li jiġbor 
il-filmat tas-CCTV fil-ħin u li l-każ kien tressaq quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija 
sabiex tittieħed azzjoni dixxiplinarja kontrih. Madanakollu, dawn il-proċeduri ma 
setgħux jinbdew minħabba l-fatt li l-Kummissarju ma kienx għadu irrefera l-każ lill-
Bord tad-Dixxiplina. L-inċident seħħ fis-26 ta’ Lulju 2016 u għaddew kważi sentejn 
sakemm il-każ tressaq quddiem il-Bord tad-Dixxiplina fi Frar tal-2018.

Aktar tard l-Ombudsman ġie informat li l-Bord tal-Pulizija ma setax jaqdi 
l-funzjonijiet tiegħu għaliex, minħabba li kien hemm tibdil fil-liġi, l-Ministeru kien 
għadu ma iffinalizzax il-proċeduri formali. Għalhekk l-Ombudsman iddeċieda li 
jibqa’ għaddej bl-investigazzjoni tiegħu.

Il-Kummissarju tal-Pulizija ġie informat mill-Ombudsman li hu kien tal-fehma 
li dan il-każ seta’ ġie investigat b’mod aktar professjonali, u li b’konsegwenza 
tal-aġir negliġenti tal-uffiċjal inkarigat, il-complainant kellu jbati l-ispejjeż biex 
isewwi l-ħsarat fil-karozza tiegħu. L-Ombudsman għaldaqstant irrakkomanda li 
l-awtoritajiet tal-pulizija jerġgħu jinvestigaw dan l-inċident u jekk jinsab li l-aġir 
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tal-pulizija kien negliġenti minħabba d-dewmien biex jiġbru l-filmat tas-CCTV, il-
complainant kellu jiġi ikkumpensat billi jitħallas l-ispiża tal-ħsarat li ġarrab.

L-eżitu tal-investigazzjoni
Il-complainant informa lill-Ombudsman li hu ma kellu l-ebda interess li tittieħed 
azzjoni dixxiplinarja kontra l-uffiċjal tal-pulizija wara li saret l-investigazzjoni 
interna. L-uniku interess tiegħu kien li jiġbor l-ispejjeż tad-danni.

Min-naħa tagħhom l-awtoritajiet tal-pulizija informaw lill-Ombudsman li huma 
kienu talbu parir lill-Avukat Ġenerali u dan kien stabbilixxa li strettament il-
Kummissarju tal-Pulizija ma kienx obbligat li jħallas il-ħsarat. L-Avukat Ġenerali 
irrakkomanda li ssir investigazzjoni ulterjuri sabiex tiġi identifikata l-persuna li hija 
responsabbli għall-ħsarat tal-karozza tal-complainant. Il-Pulizija informat ukoll 
lill-Ombudsman li dawn l-investigazzjonijiet kienu qed isiru iżda ma kellhomx 
eżitu pożittiv.

Kunsiderazzjonijiet
Fiċ-ċirkostanzi, l-Ombudsman ħass li indipendentement mill-fatt jekk kienx qed 
jaqbel mal-parir mogħti mill-Avukat Ġenerali, xorta waħda kellu jħeġġeġ lill-
Kummissarju sabiex jerġa’ jikkonsidra d-deċiżjoni tiegħu u jagħti kumpens lill-
complainant billi jħallsu għall-ħsarat li ġarrab.  Il-prinċipji tal-amministrazzjoni 
pubblika tajba, speċjalment dawk tal-ġustizzja w ekwità, jesiġu illi meta dipartiment 
jew entità pubblika jew xi uffiċjal ta’ dak id-dipartiment jew entità jonqsu milli jaqdu 
dmirijiethom bir-reqqa meħtieġa, iċ-ċittadin li jkun bata minħabba dan in-nuqqas 
m’għandux iġorr il-konsegwenzi ta’ tali azzjoni jew nuqqas tagħha min-naħa tal-
uffiċjal ikkonċernat. Iċ-ċittadin għandu jingħata kumpens mid-dipartiment jew 
entità għall-ħsara jew telf li jkun sofra.

Dan il-kunċett għandu ukoll jiġi applikat fil-każ taħt eżami, meta l-complainant, li 
hu ċittadin li josserva l-liġi, kien wera l-fiduċja tiegħu fil-korp billi mill-ewwel irrefera 
l-inċident lill-għassa tal-pulizija u għall-perjodu ta’ żmien baqa’ jiġri wara l-uffiċjali 
sabiex tittieħed l-azzjoni neċessarja fuq il-każ tiegħu. L-Ombudsman ikkunsidra 
l-fatt li l-uffiċjali pubbliċi kollha, inkluż il-membri tal-korp tal-pulizija, li huma 
fid-dmir li jħarsu u jipproteġu l-popolazzjoni ċivili, jeħtieġ li jaqdu dmirijiethom 
b’responsabbiltà w integrità u għaldaqstant huma mitluba li meta jirċievu rapporti 
miċ-ċittadini jieħdu azzjoni fil-pront.
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Wieħed kien jistenna li meta uffiċjal tal-pulizija jiġi informat minn persuna ċivili 
li jeżistu provi dwar inċident li jkun seħħ, huwa fl-interess pubbliku li mill-ewwel 
jieħu l-passi meħtieġa biex jiġbor u jippreserva dik l-evidenza.

L-eżitu
Minkejja li l-Ombudsman ta l-Opinjoni Finali tiegħu u għamel rakkomandazzjoni 
lill-awtoritajiet tal-pulizija sabiex jikkunsidraw li jħallsu lill-complainant tal-ħsarat 
li ġarrab, il-Kummissarju tal-Pulizija informa lill-Ombudsman li hu kien ser jibqa’ 
fuq il-parir li ngħatalu mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u li l-complainant seta’ 
jikseb rimedju permezz tal-Qrati. Ladarba l-awtoritajiet tal-pulizija baqgħu jinsistu 
li jkomplu jirrifjutaw li jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni tiegħu, l-Ombudsman 
skont il-provvedimenti tal-Att dwar l-Ombudsman, bagħat kopja tal-opinjoni 
flimkien mal-korrispondenza relevanti li fil-fehma tiegħu tiġġustifika l-ilment lill-
Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.

Dan il-każ intbagħat għall-kunsiderazzjoni tal-Ministru f’Awwissu 2018 u sa llum 
għad ma kien hemm l-ebda reazzjoni mill-Ministeru.
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Awtorità tad-Djar 

L-Awtorità tad-Djar tirrispetta 
l-istituzzjoni tal-Ombudsman

L-ilment
Persuna li hija impjegata tal-Awtorità tad-Djar (il-complainant) ħassitha li ġiet 
trattata ħażin mill-Bord tal-Għażla waqt intervista għall-pożizzjoni ta’ Administration 
Officer - Investigations and Eviction, li kien skwalifikaha għaliex instab li ma kinitx 
eliġibbli biex tapplika. Dan għaliex fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti 
kien jeħtieġ li jkollhom tal-anqas għaxar snin esperjenza bħala surġent tal-pulizija. 
Il-complainant allega illi l-Awtorità tad-Djar ma kinitx qed titratta b’mod ugwali lill-
applikanti prospettivi inkluż lilu. Dan għaliex il-kriterji stabbiliti għal din il-vakanza 
kienu magħmula sabiex jiffavorixxu persuna partikolari.

Il-fatti
Il-complainant qiegħed jibbaża l-allegazzjoni tiegħu fuq dawn il-fatti:
1. Fis-sejħa għall-applikazzjonijiet tat-23 ta’ Diċembru 2014 għall-pożizzjoni ta’ 

Administration Officer fi ħdan l-Awtorità tad-Djar sabiex persuna tkun eliġibbli 
kien jeħtieġ illi jkollha tlett snin esperjenza fl-investigazzjonijiet u tlett snin fil-
kariga ta’ Officer II. Dak iż-żmien l-Awtorità kienet tikkunsidra l-esperjenza fl-
investigazzjoni bħala vantaġġ.

2. Fis-sejħa għall-applikazzjonijiet tas-17 ta’ Marzu 2016 għall-pożizzjoni ta’ 
Officer II Investigations and Evictions waħda mill-kriterji stabbiliti kienet dik ta’ 
għaxar (10) snin esperjenza bħala Surġent tal-Pulizija. Ġara illi persuna minn 
barra s-servizz ċivili kienet inħatret f’dik il-pożizzjoni billi wara li saret sejħa 
interna, l-ebda impjegat ma kien applika.

3. Fit-3 ta’ Ottubru 2017 ħarġet sejħa oħra għall-applikazzjonijiet ta’ Administration 
Officer - Investigations and Evictions u kuntrarju għas-sejħiet ta’ qabel, ma saret 
ebda referenza għall-fatt li l-applikanti għandhom ikunu fil-grad ta’ Officer II. 
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Minflok l-applikanti kienu jeħtieġu li jkollhom għaxar (10) snin esperjenza 
bħala Surġent tal-Pulizija u tal-anqas sena (1) esperjenza “in investigations 
and evictions”.

4. L-ipproċessar ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet sar fi żmien qasir u 
l-persuna li s-sena ta’ qabel inħatret Officer II - Investigations and Evictions 
laħqet Administration Officer abbażi tal-fatt li kellha l-esperjenza meħtieġa 
bħala Surġent tal-Pulizija.

Ir-reazzjoni tal-Awtorità tad-Djar
Meta l-Awtorità tad-Djar intalbet mill-Ombudsman sabiex tagħti r-raġuni għat-
tibdil fil-kriterji biex applikanti jkunu eliġibbli fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet 
għall-istess grad, l-Awtorità insistiet illi l-Gvern kien qiegħed jagħmel ħiltu 
sabiex inaqqas il-lista tal-applikanti li jeħtiegu akkomodazzjoni soċjali. Dan 
billi tissalvagwardja l-assi tagħha mill-abbuż ta’ dawk li għandhom hija mikrija 
l-proprjetà (il-kerrejja) tal-Gvern jew oħrajn. Għal dan il-għan l-Awtorità kienet 
iddeċidiet illi ssaħħaħ it-taqsima investigattiva biex tassigura li jsir il-monitoraġġ 
meħtieġ kontra l-possibilità ta’ xi abbuż.

Għalhekk inħasset il-ħtieġa li tinħoloq pożizzjoni ġdida ta’ Administration Officer 
- Investigations and Evictions. Minħabba li wħud mill-investigazzjonijiet ikunu 
komplessi ġie deċiż li titwaqqaf taqsima ġdida li fiha jkun hemm uffiċjali li huma 
kwalifikati u għandhom l-esperjenza li tista’ tiġi akkwistata biss minn persuni li 
jkunu servew għal żmien twil fis-servizz tal-korp tal-pulizija. Kienet għal din ir-
raġuni li l-applikanti kien jeħtieġ li jkollhom esperjenza bħala Surġent tal-Pulizija li 
jkun imħarreġ fl-investigazzjoni tal-każijiet u fil-ġlieda kontra l-kriminalità.

Fil-fatt l-Awtorità kienet nidiet programm intensiv ta’ spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet għal kull proprjetà mikrija. L-Awtorità kienet qed tkun proattiva 
u fl-ewwel ħames xhur saru 2400 spezzjoni filwaqt li qabel, fl-istess ammont ta’ 
żmien kienu saru 1500 spezzjoni. Uħud minn dawn l-investigazzjonijiet taw il-
frott billi sar żgumbrament u l-Awtorità irnexxielha terġa’ tikseb il-pussess ta’ 
proprjetà battala.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman
L-Ombudsman ikkunsidra li mill-investigazzjoni irriżulta illi matul dawn l-aħħar 
snin kienet prassi regolari illi fis-sejħa għall-applikazzjonijiet għal uffiċjali 



Każijiet fil-Qosor 2018 27

amministrattivi fit-taqsimiet varji tal-Awtorità tad-Djar l-applikanti kienu jeħtieġu 
livell ta’ kwalifika fil-Livell 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF) jew ogħla jew 
inkella esperjenza ta’ numru ta’ snin bħala Administration Officer II li kien ivarja 
minn sitta, erbgħa jew saħansitra sentejn. Dan minbarra l-esperjenza ta’ numru 
ta’ snin li fihom jitwettqu d-dmirijiet imsemmija fil-kariga li għaliha tkun ħarġet 
is-sejħa għall-applikazzjonijiet. Kien fl-2017 li l-kwalifika tal-livell akkademiku 
ġiet imnaqqsa għal-livell 4. Barra minn hekk, kienet biss f’din is-sejħa għall-
applikazzjonijiet li bħala alternattiva ma kinitx meħtieġa l-kwalifika akkademika u/
jew l-esperjenza ta’ snin bħala Officer II mal-Awtorità.

Fis-sejħa għall-applikazzjonijiet ta’ Administration Officer - Investigation and 
Evictions kien sorprendenti u kuntrastanti l-fatt illi biex wieħed ikun eliġibbli, ma 
saret ebda referenza għal xi kwalifika kemm mandatorja jew bħala alternattiva.  Barra 
minn hekk, il-ħtieġa ta’ esperjenza speċifika fl-investigazzjonijiet u l-iżgumbrar 
tnaqqset għal minimu ta’ sena waħda.

Mill-banda l-oħra, iddaħħlet kwalifika mandatorja ġdida, jiġifieri dik ta’ għaxar snin 
esperjenza bħala surġent tal-pulizija. Dawn it-tibdiliet saru fil-kuntest ta’ applikant 
li ġie magħżul u li kien impjegat tal-Awtorità u kien ilu jwettaq dawn id-doveri għal 
ftit aktar minn sena, meta kien inħatar Officer II u meta ddaħħlet ukoll il-ħtieġa li 
wieħed ikollu esperjenza bħala surġent tal-pulizija.

L-Ombudsman ikkunsidra illi kienet il-prerogattiva tal-management li jiddeċiedi 
xi kwalitajiet kienu meħtieġa sabiex persuna tokkupa l-pożizzjoni u għaldaqstant 
li jiddeċiedi liema kwalifiki u esperjenzi kien jeħtieġ li jkollu applikant sabiex 
ikun eliġibbli. Madanakollu, din il-prerogattiva kienet awtomatikament titlob illi 
tali deċiżjoni tkun waħda ġusta, trasparenti u ekwa. Kellu jsir kull sforz biex jiġi 
assigurat li s-sejħa għall-applikazzjonijiet ma tagħtix lok għal suspetti ġustifikati 
illi l-applikazzjoni tkun saret b’mod u manjiera, li b’mod speċifiku tiġi aġevolata 
persuna a skapitu ta’ oħrajn li, b’intenzjoni, jiġu skartati u esklużi.

F’dan il-każ tali esklużjoni kienet tinteressa impjegati oħra fi ħdan l-Awtorità tad-
Djar li skont il-prassi stabbiliti kellhom kull dritt li jippretendu li jingħataw iċ-ċans li 
japplikaw għaliex kellhom snin ta’ esperjenza. Dan anke jekk mhux neċessarjament 
ifisser li kienu ser jintgħażlu. Kien id-dover sagrosant tal-management illi jassigura 
kompetizzjoni ġusta u li jħares l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-impjegati tiegħu.
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L-Ombudsman ikkonkluda illi f’dan il-każ il-management kien għażel illi jiddevja 
kompletament mill-prassi stabbilita illi kienet normalment issegwi l-Awtorità tad-
Djar fis-sejħiet għall-applikazzjoni ta’ Administration Officers. Wara li ikkunsidra kif 
il-policy addottata mill-Awtorità kienet iffavorixxiet lill-kandidat li eventwalment 
ġie magħżul u ippreġudikat lill-complainant u lill-applikanti l-oħra, l-Ombudsman 
kien tal-fehma illi seta’ biss jasal għall-konklużjoni waħda. Dik illi s-sejħa għall-
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Administration Officer - Investigations 
and Evictions, kienet magħmula b’mod li taġevola applikant partikolari u b’hekk 
jiġu esklużi l-uffiċjali l-oħra tal-Awtorità li kellhom snin twal ta’ esperjenza fl-
ispezzjonijiet u l-iżgumbrar. Fil-fatt l-applikant li ntgħażel kien l-uniku kandidat li 
kien eliġibbli.

L-Ombudsman enfasizza illi l-opinjoni tiegħu bl-ebda mod ma kienet tirrifletti 
ħażin fuq l-uffiċjal li fil-fatt intgħażel. Il-persuna li ngħatat il-ħatra ma kinitx involuta 
b’mod personali fl-investigazzjoni li wettaq dan l-Uffiċċju. L-investigazzjoni kienet 
tikkonċerna biss l-azzjonijiet tal-management.

Finalment, l-Ombudsman ikkunsidra jekk is-sejħa għall-applikazzjonijiet, li kien 
ċar li saret bi skop, setgħet xorta waħda kienet ġustifikata minħabba l-esiġenzi 
ġenwini tal-Awtorità u anke għaliex ma kienx hemm alternattiva. L-Awtorità saħqet 
illi kienet taqbel li fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, tiddaħħal il-kundizzjoni li 
persuna jkollha għaxar (10) snin esperjenza bħala surġent tal-pulizija għaliex kien 
hemm il-ħtieġa li jitnaqqsu n-numru ta’ applikanti li jeħtieġu akkomodazzjoni 
soċjali. L-Awtorità riedet illi ssaħħaħ it-taqsima tal-investigazzjoni u tassigura li 
l-abbuż jiġi ikkontrollat, billi jkollha nies kwalifikati u kompetenti b’esperjenza fil-
ġlieda kontra l-kriminalità.

L-Ombudsman kien tal-fehma illi dawn ir-raġunijiet ma kienux biżżejjed biex 
jiġġustifikaw il-fatt li s-sejħa għall-applikazzjonijiet ġiet limitata b’mod drastiku 
għal persuna waħda biss, u b’hekk eskludiet lill-uffiċjali l-oħra tal-Awtorità milli 
japplikaw. Dan meta kellhom esperjenza twila f’dan it-tip ta’ xogħol u, skont il-
prassi li kienu ġew adottati qabel, kellhom l-aspettattiva li jaspiraw li jilħqu f’din 
il-pożizzjoni. 
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Konklużjoni 
L-Ombudsman ikkonkluda illi fl-opinjoni tiegħu s-sejħa għall-applikazzjonijiet 
għall-pożizzjoni ta’ Office Administrator - Investigations and Evictions, ħareġ biċ-
ċar illi ġiet imfassla apposta u għaldaqstant dan kien każ ta’ amministrazzjoni 
ħażina. Is-sejħa kienet trattat ħażin lill-impjegati tal-Awtorità, u dan kien jinkludi 
lill-complainant. Għalhekk l-ilment kien ġustifikat u l-Ombudsman irrakkomanda 
illi l-complainant, li kien sofra inġustizzja, kellu jirċievi bħala kumpens 
l-ammont ta’ €2000.

L-eżitu
L-Awtorità tad-Djar baqgħet issostni l-pożizzjoni oriġinali tagħha illi l-ilment 
ma kienx ġustifikat. Għalhekk ma kinitx f’pożizzjoni illi taqbel la mal-ilment u 
lanqas mal-Opinjoni Finali tal-Ombudsman. Iżda minkejja dan, u purament 
minħabba r-rispett li kellha lejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-Awtorità tad-
Djar kienet lesta li taġixxi bl-aħjar mod u għaldaqstant kienet preparata illi 
timplimenta r-rakkomandazzjoni finali tal-Ombudsman. Dan bil-kundizzjoni illi 
dan il-pagament ikun wieħed finali. Il-complainant ġie informat bid-deċiżjoni tal-
Awtorità tad-Djar. 



Uffiċċju tal-Ombudsman30

Id-dmir tal-Istat li jagħti każ - 
jaċċetta r-responsabbiltà  
għall-ħsarat li sofrew terzi

Taqsiriet
MFIN - Ministeru għall-Finanzi; AFM - Forzi Armati ta’ Malta; PCF - Protection and 
Compensation Fund; MIB - Motor Insurance Bureau

L-ilment
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) hija s-sid ta’ karozza Suzuki Alto, li 
kienet involuta f’inċident tat-traffiku f’Ħal Qormi ma’ Land Rover Defender tal-
Forzi Armati.  Il-vettura tal-complainant sostniet ħsarat u t-tiswija tagħhom laħqet 
is-somma ta’ €1477. Minħabba l-fatt li s-sid tal-vettura ma kienx kopert b’polza tal-
assigurazzjoni li kienet tkopri kull eventwalità u l-vettura tiegħu kienet ħabtet ma’ 
vettura tal-AFM, li kienet eżenti milli jkollha polza tal-assigurazzjoni, l-complainant 
ressaq talba għall-kumpens mal-Fond għal Protezzjoni u Kumpens (Protection 
and Compensation Fund (PCF)). Il-Motor Insurance Bureau li jimmaniġġja dan 
il-Fond aċċetta u ħallas għall-ħsara li bata l-complainant, ħlief għall-ammont ta’ 
€466, li kienet intitolata li żżomm bħala excess skont l-arranġamenti eżistenti. Il-
complainant ġie informat li hu seta’ jitlob li jitħallas l-ammont miżmum mingħand 
il-Gvern ta’ Malta. Madanakollu, minkejja diversi tentattivi biex jipprova jingħata 
l-ħlas dovut għall-excess huwa baqa’ ma rċieva l-ebda pagament.

L-investigazzjoni
Mill-investigazzjoni ta’ dan l-ilment irriżultaw numru ta’ punti interessanti li huma 
ta’ interess ġenerali.
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a) L-AFM tirrifjuta li tħallas - L-aġenzija tal-assigurazzjoni li magħha kienet 
assigurata l-vettura tal-complainant ikkomunikat direttament mal-AFM fejn din 
tal-aħħar intalbet sabiex tħallas l-ammont dovut. L-aġenzija tal-assigurazzjoni ma 
kellha l-ebda dubju li r-responsabbiltà għall-ħsarat kellha tintrefa’ esklussivament 
mill-persuna li kienet qed issuq il-vettura tal-AFM. Peress li l-awtoritajiet tal-
AFM naqsu milli jwieġbu għad-diversi talbiet li sarulhom saret talba lill-PCF. 
Eventwalment, l-AFM wieġbet lill-aġenzija tal-assigurazzjoni u għarrfitha li ma 
kinitx qed taċċetta r-responsabbiltà għall-ħabta u allegat li din kienet seħħet 
kawża ta’ manuvra perikoluża li wettaq is-sewwieq tal-vettura tal-complainant. 
Għalkemm l-ilment ma kienx jinvolvi direttament lill-AFM iżda kien qed jipprova 
jikseb rimedju mingħand il-Ministeru għall-Finanzi, l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
xorta waħda ħass li ladarba l-ħabta kienet tinvolvi waħda mill-vetturi tagħha, kien 
ġust li l-AFM tingħata l-opportunità li tagħti l-kummenti tagħha. L-AFM wieġbet 
lill-Ombudsman li l-Att dwar l-Ombudsman kien japplika għall-Forzi Armati ta’ 
Malta fir-rigward biss ta’ ħatriet, promozzjonijiet, salarju u drittijiet għall-pensjoni 
ta’ uffiċjali u membri tal-Forza. L-AFM sostniet li l-persuna li ressqet l-ilment ma 
kinitx membru tagħha u li l-Att dwar l-Ombudsman ma kienx japplika fejn jidħlu 
inċidenti tat-traffiku li għalihom kienu japplikaw rimedji ordinarji speċifiċi. L-AFM 
naqset milli tagħti l-veduti u kummenti tagħha fuq il-merti tal-inċident. Ladarba 
l-AFM ma kinitx tifforma parti mill-ilment, l-Uffiċjal Investigatur ġustament 
injorat ir-reazzjoni tagħha. Dan anke jekk deher biċ-ċar li n-nuqqas tal-AFM li 
tittratta din il-kwistjoni b’mod korrett u fil-pront kien qiegħed jippreġudika d-dritt 
tagħha li tikkontesta din it-talba.

b) Ir-reazzjoni tal-Ministeru għall-Finanzi - L-Uffiċċju tal-Ombudsman ġie 
informat mill-Ministeru għall-Finanzi li talbiet lill-PCF, bħal dik li tressqet 
min-naħa tal-complainant, jiġu ipproċessati skont il-Ftehim tal-2009. Ftehim 
li kien ġie milħuq bejn il-PCF u l-Gvern ta’ Malta, li huwa rappreżentat mill-
MFIN. Dan il-Ftehim intlaħaq wara li saret rakkomandazzjoni bis-saħħa tad-
Direttiva Ewropeja 2009/103/EC (Fifth Motor Directive) li tesiġi li jkun hemm 
istituzzjoni indipendenti li tevalwa talbiet kontra vetturi li kienu eżenti milli 
jkunu koperti minn assigurazzjoni2. MIB min-naħa tagħha laħqet ftehim mal-
PCF biex tipproċessa dawn it-talbiet. L-għan kien li jiġi faċilitat il-proċess tat-
talbiet imressqa minn ċittadini privati.

2 Recital 14 u 44 u l-Artikoli 5 u 10 tad-Direttiva 2009/103/EC dwar l-assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur u 
r-responsabbiltà marbuta magħhom.
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 Dan il-Ftehim intlaħaq għall-perijodu ta’ tliet snin, iżda wara li skada fl-
2012, kien ġie maqbul mill-partijiet kollha ikkonċernati li kellu jibqa’ validu 
sakemm jintlaħaq ftehim ġdid jew sakemm ma jiġix terminat minn xi wieħed 
mill-partijiet.

 Skont ma jitlob dan il-ftehim, l-MIB bagħtet notifika formali lill-Ministeru 
għall-Finanzi, flimkien ma’ talba għall-ħlas tad-danni, rapport dwar l-inċident 
tat-traffiku u r-rapport tas-survey. F’din in-notifika l-MIB sostniet li t-talba 
kienet ġiet determinata abbażi tar-rapport tal-pulizija li kien attribwixxa 
r-responsabbiltà tal-inċident lix-xufier tal-vettura tal-AFM li ħoloq l-inċident 
waqt li kien qed jaqleb minn karreġjata għall-oħra. Il-Fond għalhekk ippropona 
li jħallas lit-terzi l-ħsarat li kienu jammontaw għal madwar €1,011, filwaqt li 
t-terzi, f’dan il-każ il-complainant, jirriserva d-dritt tiegħu għall-kumpens tal-
excess li baqa’ ma tħallasx tiegħu, liema tnaqqis fil-ħlas kien jammonta għal €466.

ċ) L-AFM hija awtomatikament responsabbli - L-Uffiċjal Investigatur eżaminat 
il-Klawsola 2(f) u (ġ) tal-Ftehim. Hi ikkonkludiet li kien ċar li jekk is-sid tal-
vettura li kienet eżenti milli jkollha polza tal-assigurazzjoni, f’dan il-każ l-AFM, 
ma ressqitx oġġezzjoni bil-miktub fi żmien tletin ġurnata minn meta rċeviet 
l-avviż,  wieħed kellu għalhekk jassumi li qablet mal-ħlas tal-ħsarat reklamati 
fit-talba. Wieħed jifhem li din il-klawsola ddaħħlet proprju sabiex jiġi assigurat 
li ċittadini privati jkollhom forma ta’ ċertezza legali u jibbenefikaw billi jiksbu 
rimedju. Klawsola 2(d) kienet ukoll tipprovdi li l-excess għal kull talba kienet 
ġiet determinata bħala €466. Dan l-ammont ma kien ibbażat fuq l-ebda kalkolu 
u kien jinżamm irrispettivament minn kemm kien il-valur tat-talba. 

d) In-nuqqas tal-AFM li twieġeb - l-MFIN informa lill-Ombudsman li kull darba 
li titressaq talba mal-MIB fir-rigward ta’ karrozza tal-Gvern li m’hijiex koperta 
b’polza tal-assigurazzjoni, il-Ministeru jiġi informat permezz ta’ avviż uffiċjali. 
Dan isir għaliex l-MFIN kien il-firmatarju tal-Ftehim għan-nom tal-Gvern, 
u ħafna drabi l-MIB ma kienx ikun informat dwar liema dipartiment huwa 
s-sid tal-vettura involuta fl-inċident. L-avviż imbagħad kien jintbagħat lid-
dipartiment jew entità ikkonċernata. Ir-risposti jew kontestazzjonijiet kienu 
jintbagħtu lill-MFIN u dan min-naħa tiegħu jgħaddihom lill-MIB.
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 Għaldaqstant, skont il-proċedura stabbilita, l-avviż formali ntbagħat lill-AFM 
fejn inġibdet l-attenzjoni għall-fatt importanti li t-tweġiba jeħtieġ li tintbagħat 
fi żmien tletin ġurnata. L-AFM rċeviet ukoll nota biex titfakkar li kien għadha 
ma ntbagħtet l-ebda tweġiba, iżda lanqas għal din ma bagħtet risposta. It-
talba għalhekk ġiet milqugħa bis-saħħa tad-Discharge Release Form maħruġa 
mill-MIB għan-nom tal-PCF li ġiet iffirmata mill-complainant. F’din il-formola 
kien hemm imniżżel li l-complainant, wara li jitnaqqas l-excess, kellu jirċievi 
l-ammont ta’ danni ta’ €1,011. Din id-Discharge Release Form ikkonfermat li 
l-complainant kellu d-dritt li jitlob li jingħata l-ħlas lura tal-excess mill-Gvern 
ta’ Malta u/jew mingħand ix-xufier tal-vettura tal-AFM. L-MFIN ressaq din il-
kwistjoni tal-ħlas tal-excess lill-AFM. Intbagħtulha diversi ittri biex jiġbdulha 
l-attenzjoni dwar dan il-każ, kien biss xhur wara li l-AFM irrifjutat li taċċetta 
r-responsabbiltà u baqgħet tinsisti li x-xufier tagħha ma kienx responsabbli 
għall-inċident.

e) Il-Ftehim jeħtieġ li jiġi irfinut - Il-Ftehim tal-2009 bejn il-PCF u l-Gvern ta’ 
Malta huwa strutturat b’tali mod illi jeħtieġ li l-parti li ssofri d-danni kellha 
fl-ewwel lok tapplika mal-PCF u din tal-aħħar tiddeċiedi fuq it-talba li 
ssirilha. Sussegwentement, il-persuna milquta kellha tressaq talba separata 
lid-dipartiment tal-Gvern, sid il-vettura, biex tiġbor il-ħlas tal-excess. Din il-
proċedura żgur li ma jistax jingħad li hija sempliċi u, barra minn hekk, il-parti 
li ssofri d-danni trid tieħu diversi miżuri u proċeduri sabiex tikseb rimedju, 
jiġifieri dak li titħallas għall-ħsara li ġarrbet. Dan il-proċess kollu jaf jieħu 
żmien fit-tul, apparti l-fatt li wieħed jista’ jkollu jidħol ukoll f’aktar spejjeż 
biex jiġbor l-ispiża kollha. L-Uffiċċju kien tal-fehma li l-proċedura stabbilita 
fil-Ftehim, li tippermetti li l-PCF iżomm bħala excess l-ammont ta’ €466 
irrispettivament minn kemm tkun it-talba għall-ħlas, hija waħda inġusta fuq il-
parti milquta ħażin f’inċident tat-traffiku ma’ vettura eżenti milli jkollha polza 
tal-assigurazzjoni. L-MFIN informa lill-Ombudsman li kien qiegħed jitħejja 
Ftehim ġdid li kien jeskludi ż-żamma tal-excess mill-PCF, iżda dan il-Ftehim 
kien għad irid jiġi finalizzat.

L-Ombudsman irrikonoxxa u apprezza l-isforzi tal-partijiet kollha ikkonċernati 
sabiex din is-sitwazzjoni tiġi riżolta. Madanakollu fl-opinjoni tiegħu kien jeħtieġ 
azzjoni deċiżiva sabiex din il-kwistjoni tiġi solvuta b’mod konklussiv.
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Konklużjoni
Mill-istħarriġ irriżulta li l-pagament għad-danni għal din it-talba sar għal żewġ 
raġunijiet. L-ewwel kienet li l-PCF għamel analiżi tar-rapport tal-pulizija li jidher li 
ta t-tort lix-xufier tal-AFM. It-tieni kien il-fatt li l-AFM naqqset li tibgħat l-oġġezzjoni 
tagħha sabiex tħallas għad-danni abbażi tal-Klawsola 2(ġ) tal-Ftehim. Għaldaqstant 
ġie preżunt li s-sid tal-vettura, eżenti milli jkollha polza tal-assigurazzjoni, qabel 
li jħallas għad-danni mitluba. Jidher li l-AFM naqset milli tressaq il-kummenti 
tagħha wara li ġiet avżata mill-MFIN u għalhekk l-MFIN ma seta’ jressaq ebda 
oġġezzjoni għat-talba magħmula. Dan wassal biex b’mod awtomatiku, tiġi aċċettata 
r-responsabbiltà.

L-Ombudsman ikkonkluda li l-prinċipji li jsawru amministrazzjoni tajba jesiġu li 
emails bejn dipartiment u ministeri differenti jeħtieġ li jiġu mwieġba fi żmien kemm 
jista’ jkun malajr, aktar u aktar meta dawn ikunu jittrattaw id-drittijiet taċ- ċittadini. 
Li kieku kellu tort il-complainant, kien fl-interess tal-AFM li tikkontesta t-talba 
għall-ħlas fiż-żmien stipulat skont dak li kien ġie maqbul fil-Ftehim mill-Gvern. 
L-aċċettazzjoni tar-responsabbiltà kienet konsegwenza tal-allegata azzjoni li wettaq 
ix-xufier tal-AFM flimkien man-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-AFM u l-MFIN.

Ladarba l-Gvern aċċetta r-responsabbiltà, l-ħlas għad-danni kellu jsir b’mod sħiħ 
skont it-talba magħmula. Iċ-ċittadin privat m’għandux ibati konsegwenzi minħabba 
nuqqas ta’ kommunikazzjoni bejn ministeru/dipartiment u ieħor. Il-fatt li l-MFIN 
aċċetta r-responsabbiltà għan-nom tal-Gvern u l-complainant kien ressaq talba 
diretta lill-MFIN biex jitħallas għall-excess, l-Ombudsman kien tal-fehma li l-ħlas 
għas-somma kollha mitluba kellu jsir mill-MFIN. Imbagħad il-Ministeru kellu jieħu 
ħsieb li min-naħa tiegħu, juża l-mekkaniżmi interni disponibbli sabiex jiġbor dan 
l-ammont mingħand l-AFM.

L-eżitu
Wara li sar ir-rapport tal-Ombudsman, il-complainant informa lil dan l-Uffiċċju li 
hu kien irċieva l-pagament tal-ammont tal-excess. Hu irringrazzja lill-Uffiċċju tal-
investigazzjoni li wettaq fl-ilment tiegħu kif ukoll għar-riżultat pożittiv.
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Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

Il-jedd tal-uffiċjali fis-servizz ċivili 
li jiġu informati u d-dmir tagħhom 
li jżommu ruħhom informati

L-ilment
Persuna li ressqet l-ilment (il-complainant), hija impjegata bħala General Hand 
fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Hi sostniet illi l-progress fil-karriera tagħha ġiet 
affettwata b’mod negattiv għaliex ma setgħetx tapplika għall-pożizzjoni ta’ Messaġġier 
minħabba li ta’ fuqha naqas milli jinformaha, (verbalment jew mod ieħor), dwar il-
pubblikazzjoni tas-sejħa għall-applikazzjonijiet relattivi. Il-complainant tenniet illi 
ċ-Ċirkolari ma kinitx tqiegħdet fuq in-Notice Board tad-Dipartiment u li hi saret taf 
b’dawn il-vakanzi wara li kienet skadiet id-data tal-għeluq tas-sejħa. Fil-fatt saret taf 
biha mingħand kollegi oħra li jaħdmu f’Dipartimenti oħra.

Il-fatti
1. Il-complainant allegat li ħadd ma kien informaha dwar is-sejħa għall-

applikazzjonijiet. Il-Kap tagħha ma kien informa lil ħadd mill-ħaddiema 
li kienet ħarġet is-sejħa u lanqas ma kien qiegħed kopja tas-sejħa għall-
applikazzjonijiet fuq in-Notice Board kif hu mistenni li jsir bil-liġi.

2. Il-complainant ikkonfrontat il-Kap tagħha u ipprotestat li kien id-dmir tiegħu 
li jinforma lill-istaff biċ-ċirkolarijiet li kienu jikkonċernaw l-impjieg tagħhom, 
iżda ma kinitx sodisfatta bir-risposti li ngħatat. Hi sostniet li minħabba 
l-attitudni negattiva tal-Kap tagħha u l-amministrazzjoni ħażina tiegħu, hi 
kienet tilfet opportunità li tikseb promozzjoni li kienet ilha snin taspira għaliha.

3. Meta l-complainant ma rnexxilhiex tikseb rimedju mid-Dipartiment, irrikorriet 
għand il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) u talbitha tinvestiga il-
każ u tieħu l-passi neċessarji biex tingħata ċ-ċans li ssirilha l-intervista. B’hekk 
kien ikollha l-opportunità illi tiġi ikkunsidrata għall-promozzjoni.
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4. Wara li l-PSC eżaminat il-każ, kienet tal-fehma illi l-proċess tal-għażla ma setax 
jerġa’ jinfetaħ ladarba kienu saru l-ħatriet għall-pożizzjoni u l-proċess kien ġie 
finalizzat. Il-Kummissjoni innotat ukoll illi skont it-termini ta’ dik iċ-Ċirkolari, 
ippubblikata f’Lulju 2016, l-applikazzjonijiet kellhom jaslu sa Awwissu ta’ dik 
is-sena. Madanakollu, it-talba tal-complainant biex il-każ jerġa’ jiġi eżaminat 
kienet intbagħtet ħafna aktar tard. Fil-fatt il-proċess tal-għażla kien ġie konkluż 
u kienu ġew maħtura l-persuni magħżula. 

5. Il-complainant għalhekk ilmentat mal-Ombudsman għaliex deherilha illi 
l-Kummissjoni kienet tatha tweġiba li kienet ovvja għaliex hi qatt ma kienet ser 
tagħmel it-talba li kieku l-proċess tal-għażla ma kienx ġie konkluż.

Ir-reazzjoni uffiċjali
L-Assistent Direttur responsabbli enfasizza li hu ma kienx is-superjur dirett tal-
complainant, iżda ma ikkontestax il-fatt li ċ-Ċirkolari ma kinitx tqiegħdet fuq in-
notice board. Fil-fatt hu ikkonferma li dak iż-żmien dik it-taqsima lanqas biss kellha 
notice board. Madanakollu, hu sostna li l-istaff kollu kellu aċċess għaċ-ċirkolarijiet 
dipartimentali għaliex dawn kienu jinżammu fuq l-iskrivanija fejn l-istaff kienu 
jiffirmaw il-karti tal-attendenza, u dawn kienu jinżammu hemm għal xahar sħiħ. Hu 
żied jgħid illi għalkemm dan il-mod kif tinxtered l-informazzjoni huwa kemmxejn 
primittiv, xorta jibqa’ l-fatt illi kien improbabbli li l-istaff f’dawn il-gradi ma kienux 
informati b’din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

L-Assistent Direttur insista illi l-complainant setgħet evitat dan kollu billi żammet 
kuntatt mal-kollegi tagħha fit-taqsima tar-riżorsi umani. Hu sostna illi din il-
persuna kienet qed tipprova titfa’ l-ħtija fuq oħrajn meta hi stess naqset milli turi 
interess serju fil-kwistjonijiet li kienu jikkonċernawha u ma utilizzatx l-għodda tal-
informazzjoni disponibbli. Barra minn hekk hu informa lill-Ombudsman li kienu 
ttieħdu l-passi meħtieġa sabiex titwaħħal Notice Board u l-minor staff issa huma 
mitluba li jiffirmaw fuq kull ċirkolari dipartimentali li tiġi ippubblikata.

Id-Direttur (People Resourcing and Compliance) issottometta illi l-complainant 
kellha tikkuntattja lill-PSC malli saret taf bis-sejħa għall-applikazzjonijiet fil-grad 
ta’ Messaġġier. Il-proċess tal-għażla kien ġie konkluż u l-vakanzi kienu mtlew 
għaliex il-Kummissjoni kellha tassigura illi l-proċessi tal-għażla jiġu finalizzati 
kemm jista’ jkun malajr.
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Kunsiderazzjonijiet
Fil-kunsiderazzjonijiet tiegħu l-Ombudsman ikkonkluda illi ma setax jikkritika 
d-deċiżjoni tal-PSC li ma tilqax it-talba tal-complainant li tingħata ċ-ċans li tiġi 
intervistata aktar tard. Wieħed ma setax jippretendi illi l-Kummissjoni terġa’ 
tiftaħ il-proċess tal-għażla wara li dan kien ġie finalizzat mill-Bord tal-Għażla. 
L-investigazzjoni tal-petizzjonijiet kienet saret u meta kienu ġew konklużi, 
l-amministrazzjoni kienet ġiet informatha li setgħet toħroġ il-ħatriet Il-Kummissjoni 
kellha l-ġurisdizzjoni illi tirrakkomanda lill-Prim Ministru dwar il-ħatriet ta’ uffiċjali 
pubbliċi, u kellha tassigura li l-proċessi tal-għażla jiġu konklużi mill-aktar fis u ma 
jibqgħux pendenti indefinittivament.

Madanakollu, l-complainant kienet qed tippretendi li tiġi ikkumpensata għall-allegata 
inġustizzja minħabba li hi kienet qed issostni illi l-progress fil-karriera tagħha ġie 
ostakolat minħabba n-negliġenza tal-Kap tad-Dipartiment tagħha. Fl-opinjoni tiegħu 
l-Ombudsman għamel referenza għall-Paragrafu 5.1.1 tal-Public Service Management 
Code (PSMC) li permezz tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika dan il-Kodiċi bil-
manwali tiegħu ngħata l-istatus ta’ Direttiva u għaldaqstant kien jorbot lis-Servizz 
Pubbliku u jagħti definizzjoni u jirregola d-drittijiet u l-obbligi tal-impjegati.

Dan il-paragrafu kien jistabbilixxi illi l-impjegati pubbliċi kollha għandu jkollhom 
aċċess ugwali għall-informazzjoni. Kien id-dover tal-impjegati illi jżommu 
ruħhom aġġornati u informati filwaqt illi s-Segretarji Permanenti, d-Diretturi 
u l-Kapijiet tad-Dipartimenti tal-organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku kienu 
obbligati illi jassiguraw li ċ-ċirkolarijiet kollha jiġu ċirkolati lill-impjegati kollha 
li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Dan il-paragrafu jelenka l-mod kif tali 
informazzjoni għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-impjegati. Dawn il-proċeduri 
huma addizzjonali għal dawk il-proċeduri speċifiċi li jirrigwardjaw is-sejħiet għall-
applikazzjonijiet li jinsabu fil-‘Manual on Resourcing Policies and Procedures’.

Fil-paragrafi 2.11.1 u 2.11.3 tal-manwal hemm imniżżel fid-dettal mhux biss kif tali 
sejħiet jistgħu jiġu aċċessati mill-Malta Public Service Online Recruitment Portal u 
kif l-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu, iżda wkoll jipprovdi illi kien importanti li 
dawn is-sejħiet għall-applikazzjonijiet, kemm jekk l-avviż isir permezz ta’ ċirkolari 
jew sejħa pubblika, kien jeħtieġ li jkunu mifruxa u reklamati b’mod wiesgħa. Kienet 
ir-responsabbiltà tad-Diretturi li jassiguraw li jkun hemm mekkaniżmi xierqa biex is-
sejħiet għall-applikazzjonijiet jintwerew u jkunu disponibbli fil-ħin u f’post prominenti.
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L-Ombudsman innota li l-għan tal-proċeduri huwa li jassigura li l-istaff kollu jkun 
konxju tal-kontentut taċ-ċirkolarijiet u l-memoranda, l-linji gwida u l-ordnijiet 
maħruġa mill-amministrazzjoni, u li l-applikanti jiġu mgħarrfa bil-vakanzi 
prospettivi. Hu ikkonkluda li f’dan il-każ, il-metodu utilizzat mill-Kap tad-
Dipartiment, inkluż il-fatt li ċ-ċirkolarijiet jitpoġġew għal xi xahar fuq l-iskrivanija 
fejn l-impjegati jiffirmaw il-karti tal-attendenza, ma kienx mezz adegwat u ma kienx 
jissodisfa r-rekwiżit li ċ-ċirkolarijiet u l-avviżi kellhom jitqiegħdu f’post prominenti.

Dan il-metodu la kien jassigura illi l-avviż fejn kien hemm is-sejħa għall-
applikazzjonijiet jibqa’ disponibbli għall-istaff kollu biex ikunu jistgħu jikkonsultawh 
f’liema ħin iridu u lanqas ma kien jissodisfa r-rekwiżit tal-PSMC li jistabbilixxi li 
kopja taċ-ċirkolarijiet interni kien jeħtieġ li tiġi ċirkolata, kif ukoll li dawk il-persuni 
li ma kellhomx email account kien jeħtieġ li jiffirmaw għaliha u b’dan il-mod 
jikkonfermaw li rawha u qrawha.

Għalkemm l-Assistent Direttur ma kienx is-superjur dirett tal-complainant, 
m’hemm ebda dubju li hu kien il-persuna responsabbli biex jassigura li 
ċ-ċirkolarijiet u s-sejħiet għall-applikazzjonijiet jiġu mifruxa u reklamati b’mod 
adegwat u li skont ir-regolamenti, dawn jinġiebu għall-attenzjoni tal-istaff 
fil-ħin. L-Ombudsman ikkunsidra li l-management kien mistenni illi jaġixxi 
bl-ogħla livell ta’ responsabbiltà professjonali u li jkun konxju mill-policies u 
l-proċeduri stabbiliti.

F’dan il-każ id-dipartiment kien naqas li josserva l-proċeduri kif stabbiliti fil-PSMC 
u l-manwali tiegħu. L-Ombudsman ikkritika wkoll in-nuqqas ta’ azzjoni tal-uffiċjal 
fid-Diviżjoni tal-People and Standards (P&SD) li kellu l-obbligu li jittratta t-talba 
tal-complainant. L-ittra tal-complainant li fiha kienet qed issir talba sabiex tiġi 
iggwidata ma ġietx indirizzata b’effiċjenza, ekwità, imparzjalità u integrità. Jidher 
illi ġiet injorata u skartata mill-uffiċjal li kellu l-kompitu li jittratta l-korrispondenza 
li tirċievi d-Diviżjoni.
 
Il-complainant min-naħa tagħha naqset ukoll. L-Ombudsman innota li 
l-complainant ma kinitx segwiet b’mod diliġenti l-korrispondenza li hi stess 
bagħtet lid-Direttur (People Resoursing and Compliance). Hi ikkuntattjat biss lid-
Dipartiment (P&SD), xi ġranet wara li ma rċeviet ebda tweġiba la verbali u lanqas 
bil-miktub mingħand is-superjuri tagħha. Barra minn hekk talbet l-intervent tal-
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Ombudsman aktar minn xahrejn wara. Hi kienet ipprovat titfa’ r-responsabbiltà 
kollha fuq ta’ fuqha meta hi stess kienet naqset li tassigura li żżomm ruħha 
informatha sew dwar il-vakanzi li setgħu jinterressawha. Il-PSMC kien jesiġi illi 
l-uffiċjali pubbliċi għandhom ikunu proattivi - jżommu ruħhom informati u jieħdu 
ħsieb illi jiċċekkjaw regolarment l-websites uffiċjali tal-gvern, il-websites tas-servizz 
pubbliku u l-intranet tal-gvern.

Il-complainant ma jidhirx li fl-uffiċċju kellha aċċess għall-internet jew li kellha 
email account tal-uffiċċju fejn setgħet tirċievi ċ-ċirkolarijiet relattivi. Madankollu, 
setgħet tieħu l-inizzjattiva illi tivverifika fuq bażi regolari mar-riżorsi umani tad-
dipartiment tal-uffiċċju tagħha dwar l-applikazzjonijiet li jkunu ġew ippubblikati. 
B’dan il-mod kienet tkun f’qagħda li tibgħat l-applikazzjoni tagħha fil-ħin għal kull 
pożizzjoni li setgħet tinteressaha. L-Ombudsman innota wkoll illi l-complainant 
ma jidhirx li kienet familjari mal-PSMC jew il-manwali tiegħu anke jekk dawn kienu 
jħaddnu fihom il-policies bażiċi, r-regoli u l-prattiċi li jirregolaw l-aġir, id-drittijiet 
u l-obbligi tal-uffiċjali pubbliċi. L-Uffiċjali pubbliċi huma mistennija illi jkunu 
konxji tar-regoli f’dawn id-dokumenti għaliex dawn jirregolaw ir-relazzjoni bejn 
l-amministrazzjoni - min jimpjega - u l-impjegat.

Konklużjoni
Filwaqt li l-Ombudsman kien ikkritika n-nuqqasijiet tal-amministrazzjoni u 
n-nuqqas li jinforma lill-complainant dwar bis-sejħiet għall-applikazzjonijiet li 
setgħu joffrulha mezz kif tikseb promozzjoni skont ir-regolamenti applikabbli, ma 
setax isostni t-talba tagħha għaliex hu ikkunsidra li hi stess naqset mill-inizjattiva 
li ssegwi bir-reqqa s-sitwazzjoni li qed tilmenta dwarha. Min-naħa tagħha 
l-complainant ippretendiet li s-superjuri tagħha jinformawha bil-pubblikazzjoni 
tas-sejħiet għall-applikazzjonijiet iżda hi kienet naqset li tkun proattiva u tivverifika 
fuq bażi regolari mar-Riżorsi Umani tad-Dipartiment dwar il-vakanzi li kien hemm.

Il-complainant naqset li taġixxi b’mod diliġenti u tara jekk kienx hemm żvilupp dwar 
il-korrispondenza li kienet bagħtet lill-People and Standards Division. Hi kienet 
konxja tal-fatt li ż-żmien kien kruċjali għaliex il-kollegi l-oħra kienu informawha 
li diġà kienu qed isiru l-intervisti. Għaldaqstant l-Ombudsman ikkonkluda li fiċ-
ċirkostanzi, ma setax isostni l-ilment tagħha.
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Kunsill Lokali – Birkirkara

Il-Kunsilli Lokali  
huma responsabbli  
għall-manutenzjoni tat-toroq

L-ilment
Persuna li ressqet ilment (il-complainant), talbet lill-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara 
sabiex iħallasha għall-ħsarat li ġarrbet il-karrozza tagħha meta kienet għaddejja 
minn Notabile Road, f’Birkirkara ġejja mid-direzzjoni ta’ Fleur-de-Lys għal Ħ’Attard. 
Minkejja li l-complainant bagħat diversi ittri baqa’ ma rċieva ebda tweġiba għall-
korrispondenza tiegħu u għalhekk talab l-intervent tal-Ombudsman biex jikseb 
rimedju adegwat mill-Kunsill.

L-investigazzjoni
Minkejja li t-talba għall-ħlas kienet tinvolvi ammont pjuttost żgħir, uħud mill-
kwistjonijiet li tqajmu waqt l-istħarriġ huma importanti u ta’ interess ġenerali. Ġie 
stabbilit li t-triq fejn seħħ l-inċident kienet taqa’ fil-ġurisdizzjoni tal-Kunsill Lokali 
ta’ Birkirkara. Il-Kunsill informa lill-complainant li t-talba tiegħu kienet waħda 
infondata kemm mil-lat legali kif ukoll mil-lat ta’ fatti. Dan għaliex il-Kunsill Lokali 
kien assigura li l-parti tat-triq li qed issir referenza għaliha u li fiha seħħ l-inċident 
ma kinitx perikoluża għat-traffiku skont il-provvediment tar-Regolament 8 tal-
Leġislazzjoni Sussidjarja 499.57 tal-Liġijiet ta’ Malta.

L-Uffiċjal Investigatur tal-Uffiċċju tal-Ombudsman mar fuq il-post fejn seħħ 
l-inċident u stabbilixxa li r-ritratti li ressaq il-complainant fl-ilment tiegħu kienu 
meħuda propju fejn ġara l-inċident. Ġie innotat ukoll li għalkemm il-ħofra kienet 
ġiet asfaltata, fir-ritratt kien jidher ċar l-istat ħażin li fih kienet tinsab it-triq meta 
ġara l-inċident.
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Il-Kunsill Lokali baqa’ jinsisti li ma kienx ser jaċċetta r-responsabbiltà anke meta 
ippreżentat bil-provi tal-istat li kienet tinsab fih it-triq, għaliex hu kien issodisfa 
l-obbligi imposti mir-Regolament 8. Kieku kellu jerfa’ responsabbiltà għall-każijiet 
simili żgur li ħafna Kunsilli Lokali kienu jispiċċaw ifallu. Il-Kunsill saħaq ukoll li 
għalkemm Triq l-Imdina, Triq Fleur-de-Lys, Triq il-Wied u Triq Mannarino kollha 
kellhom karatteristiċi ta’ toroq arterjali, kienu kollha ikkunsidrati li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-Kunsill ta’ Birkirkara. Il-manutenzjoni ta’ dawn it-toroq kienet 
qed tgħabbi lill-Kunsill Lokali b’responsabbiltà enormi u li l-istess Kunsill ma kienx 
jiflaħ tali spiża finanzjarja daqshekk kbira għat-tiswijiet tagħhom.

Il-linja tad-difiża
1. Il-Kunsill Lokali permezz tal-konsulent legali tiegħu qajjem numru 

ta’ kwistjonijiet biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu fosthom dwar jekk 
l-Ombudsman setax jinvestiga tali każijiet. Il-konsulent legali tal-Kunsill 
poġġa fid-dubju l-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman li jinvestiga ilmenti li jistgħu 
jinkludu rakkomandazzjonijiet għall-ħlas ta’ danni. Hu esprima l-opinjoni li 
talbiet għall-ħlas ta’ ħsarat għandhom jiġu riferuti lill-Qrati u Tribunali fejn 
ikunu jistgħu jinġiebu l-provi u jitressqu x-xhieda. Waqt laqgħa li saret, il-
konsulent legali tal-Kunsill irrimarka wkoll li kellu l-impressjoni li l-Uffiċċju 
kien jiffavorixxi lill-complainants.

2. Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman sostna li hu kien Uffiċjal indipendenti 
tal-Parlament li kellu l-funzjoni sabiex jinvestiga ilmenti dwar allegati 
inġustizzji u amministrazzjoni ħażina mill-amministrazzjoni pubblika li kienet 
tinkludi l-kunsilli lokali, l-uffiċjali u l-impjegati tagħhom. Hu kellu d-dritt li 
meta jinstab li ilment ikun ġustifikat jirrakkomanda forma ta’ rimedju sabiex 
tiġi indirizzata l-inġustizzja.

3. Matul is-snin l-Ombudsman dejjem sar aktar meqjus bħala istituzzjoni li 
tippromwovi d-dritt fundamentali tal-persuni għall-amministrazzjoni tajba 
u tħares liċ-ċittadini kontra l-amministrazzjoni ħażina, l-abbuż tal-poter 
u diskriminazzjoni improprja. Madanakollu, dan ma jfissirx li l-Uffiċċju 
jiffavorixxi jew huwa favur il-persuni li jħossuhom li ġew trattati ħażin mill-
azzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika.

4. Meta l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikun qiegħed jinvestiga l-ilmenti jagħmel 
dan b’mod imparzjali u newtrali. L-Ombudsman ma jżommx ma’ naħa jew 
ma’ oħra u ma jaġixxix bħala l-protettur ta’ min iressaq l-ilment jew ta’ dawk 
li kontrihom ikun tressaq l-ilment, inklużi d-dipartimenti jew il-kunsilli 
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lokali. L-investigazzjonijiet isiru b’mod imparzjali u oġġettiv u ż-żewġ partijiet 
jingħataw l-opportunità li jissottomettu l-opinjonijiet u l-kummenti tagħhom 
dwar il-każ. L-Ombudsman jikkunsidra u jevalwa bir-reqqa l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha miġbura mingħand il-partijiet ikkonċernati sabiex 
kemm jista’ jkun jasal għal soluzzjoni li hija ġusta u ekwa.

5. L-Ombudsman irribatta wkoll id-dikjarazzjoni tal-Kunsill Lokali li kienu biss il-
Qrati u t-Tribunal għat-Talbiet iż-Żgħar li setgħu jiddeterminaw ilmenti dwar 
ħlasijiet jew pagamenti għad-danni sofferti b’konsegwenza ta’ amministrazzjoni 
ħażina. L-Ombudsman ħa ħsieb li jagħti lill-Kunsill kull opportunità sabiex ikun 
jista’ jipprovdi l-provi meħtieġa biex jikkontesta dak li sostna l-complainant fil-
każ tiegħu, kemm dak li ntqal fl-ittra tal-ilment kif ukoll fir-rapport tal-pulizija 
jekk kellu dubju dwar il-kontenut u l-veraċità tagħhom. Fil-fatt ingħatatlu kull 
opportunità sabiex ikun jista’ jeżonora lilu nnifsu mir-responsabbiltà.

6. L-Ombudsman iċċara l-punt dwar il-funzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
li jaġixxi ta’ medjatur bejn il-persuna li qed tħoss li ġiet trattata ħażin u 
l-amministrazzjoni pubblika.   Wieħed ma jistax jippretendi li persuna li tħoss 
li ġiet milquta ħażin minħabba azzjoni jew in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ awtorità 
pubblika tirrikorri lejn il-Qrati jew Tribunal u b’hekk tidħol f’aktar spejjeż, meta 
l-leġislatur ipprovda mezz alternattiv kif wieħed jista’ jikseb rimedju. L-użu tal-
qrati jew tat-tribunal għandu jitqies bħala rimedju straordinarju. L-Uffiċċju tal-
Ombudsman dejjem kien tal-fehma li m’huwiex amministrattivament korrett 
l-aġir tal-amministrazzjoni pubblika u tal-kunsilli lokali li jifformaw parti minnu, 
li jippretendu li ċittadin li jħoss li ġie trattat ħażin għandu jmur il-Qorti meta l-istess 
leġislatur kien ipprovda mod ieħor kif seta’ jinkiseb rimedju. L-Ombudsman ġie 
mogħni mil-leġislatur bis-setgħa li jinvestiga ilmenti u jirrakkomanda rimedju 
fejn ikun hekk meħtieġ li jsir. Rimedju li jkun jista’ jiġi kwantifikat skont il-ħsarat 
li wieħed ikun ġarrab. Fil-fatt dan l-ilment li ġie investigat kien jaqa’ preċiżament 
fil-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman li l-funzjonijiet u l-ġurisdizzjoni tiegħu huma 
regolati biss mill-provvedimenti tal-Att dwar l-Ombudsman. Għaldaqstant is-
sottomissjonijiet tal-Kunsill Lokali f’dan il-każ ma kienux aċċettabbli.

Ir-responsabbiltà tal-Kunsilli Lokali
Huwa stabbilit illi l-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f’Malta jipprovdi li l-kunsilli lokali 
huma legalment responsabbli għall-manutenzjoni u ż-żamma f’kundizzjoni tajba ta’ 
kull triq li ma kinitx taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Transport Malta. Barra minn hekk, 
ir-Regolament 3(1) tar-Regolamenti dwar Toroq Ġodda u Xogħlijiet f’Toroq li kien 
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jirrigwarda l-manutenzjoni tat-toroq, jistipula illi t-toroq li m’humiex meqjusa bħala 
toroq arterjali jew distributorji ma kienux jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ Transport 
Malta u kien jeħtieġ li x-xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni, jsiru mill-kunsilli lokali. 
Dan l-Att kien jipprovdi li l-kunsilli lokali kienu legalment marbuta li jieħdu ħsieb il-
lokalità, it-toroq tagħha, l-bankini u l-mogħdijiet kollha f’kundizzjoni tajba għall-ġid 
ta’ kullħadd. Għaldaqstant il-kunsilli lokali ma setgħux jaħarbu mir-responsabbiltajiet 
tagħhom billi sempliċiment ma jaċċettawx li jerfgħu tali responsabbiltà mingħajr 
raġuni ġustifikata. Skont l-Att triq jew mogħdija li kienu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 
ta’ kunsill kien jeħtieġ li jinżammu f’kundizzjoni tajba. Il-kunsill kien legalment 
responsabbli li jagħmel dan ħlief meta t-triq jew il-mogħdija kien jeħtieġ li jinbnew 
mill-ġdid. L-investigazzjoni stabbiliet illi l-post fejn il-vettura tal-complainant ġarrbet 
il-ħsara kien jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara.

Il-Kunsill Lokali ħa l-passi meħtieġa
Il-Kunsill finalment, biex jiddefendi ruħu, sostna illi hu kien osserva r-Regolament 8(1) 
tar-Regolamenti dwar Toroq Ġodda u Xogħol f’Toroq li kien jistipula li Kunsill seta’ 
jiddefendi ruħu kontra talba għall-ħlas ta’ danni li ssirlu minn min ikun uża t-triq 
u jallega nuqqas ta’ manutenzjoni fit-triq u l-istess Kunsill kellu jipprovdi l-provi li 
l-awtorità jew kunsilli lokali ħadu l-passi meħtieġa, kif mistenni f’ċirkostanzi ordinarji, 
sabiex raġonevolment jassigura li dik il-parti tat-triq li dwarha qed issir kontestazzjoni, 
ma kinitx ta’ periklu għat-traffiku. Is-Sub-artikolu (2) ta’ dan ir-Regolament jelenka 
numru ta’ elementi li l-qorti għandha tikkunsidra biex tara jekk l-azzjoni tal-Kunsill 
tkun ġustifikata. L-Ombudsman ħa kunsiderazzjoni tat-tweġibiet li bagħat il-Kunsill 
u d-dokumentazzjoni disponibbli, b’mod partikolari r-ritratti li ttieħdu meta sar 
l-inċident. Fil-fehma tal-Ombudsman il-Kunsill naqas milli jressaq il-provi meħtieġa 
kif mitlub skont ir-Regolament 8(1), li kien eżerċita d-diliġenza dovuta u li kien ħa l-passi 
kollha meħtieġa bħala awtorità pubblika li kienet fdata bil-manutenzjoni tat-toroq fi 
ħdan il-lokalità, sabiex jassigura li t-triq in kwistjoni ma kinitx perikoluża għat-traffiku.

Mir-ritratti li ġew provduti mill-complainant wara li l-vettura tiegħu għaddiet minn 
fuq il-ħofra fit-triq, kien jidher ċar l-istat ħażin ta’ dik il-parti tat-triq fejn seħħ 
l-inċident, li hija waħda mit-toroq arterjali taż-żona ċentrali u li minnha ta’ kuljum 
jgħaddu bla waqfien mijiet ta’ karozzi. Hu kemmxejn impossibbli li wieħed jasal 
jaħseb li din il-ħofra fit-triq saret fi żmien qasir u li ma kienx previst mill-Kunsill. 
Jidher illi t-triq in kwistjoni ma kinitx qed tinżamm f’kundizzjoni tajba kif huwa 
raġonevolment mistenni minn triq ewlenija.
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Konklużjoni
L-Ombudsman ikkonkluda li l-Kunsill seta’ jiddikjara li kellu nuqqas ta’ fondi u li 
l-manutenzjoni ta’ toroq ewlenin li kienu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-lokalità 
tiegħu kien qed jaffettwa b’mod negattiv il-baġit allokat lill-kunsill. Madanakollu, 
dan ma kienx suffiċjenti sabiex jeżonora ruħu mir-responsabbiltà tal-inċident li 
seħħ fi triq li kienet taqa’ fil-ġurisdizzjoni tiegħu. Ir-responsabbiltà tal-Kunsill 
Lokali kienet tinkludi li titnaqqas l-inkonvenjenza tal-persuni li joqgħodu u 
jaħdmu fil-lokalità u għal kull min jagħmel użu minnha. Il-Kunsill kellu jassigura 
li ċ-ċittadini ma jidħlux fi spejjeż bla bżonn minħabba xi negliġenza ta’ xogħol 
imwettaq ħażin fuq it-toroq li l-Kunsill stess kien responsabbli għalihom. 
Bir-raġun kull ċittadin li jħallas it-taxxi kien jippretendi li seta’ juża t-toroq 
pubbliċi għaliex dawn kienu siguri u meta jagħmel hekk ma kienx ser jidħol fi 
spejjeż addizzjonali u jinkwieta li seta’ jinqalgħalu xi inċident. Għaldaqstant 
l-Ombudsman sostna l-ilment.

L-eżitu
Il-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara irrifjuta li jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-
Ombudsman. L-Ombudsman għalhekk irrefera l-kwistjoni lid-Direttur tal-Gvern 
Lokali, Monitoraġġ u Sapport fi ħdan id-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex 
jintervjeni mal-Kunsill Lokali u tiġi riżolta l-kwistjoni u tkun tista’ tittieħed azzjoni 
immedjata sabiex il-complainant jingħata rimedju.

F’Novembru 2017 l-Ombudsman ġie informat mid-Direttur tad-Dipartiment 
illi hu irrakkomanda lill-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara li dan għandu jimplimenta 
r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman, anke jekk jirrikonoxxi l-awtonomija tal-
Kunsill Lokali iżda l-Kunsill Lokali baqa’ jirrifjuta li jagħmel dan. L-Ombudsman 
permezz tas-setgħa mogħtija lilu mill-Att dwar l-Ombudsman, fil-5 ta’ Marzu 2018, 
irrefera l-każ għall-attenzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. 
Wara diversi komunikazzjonijiet mill-Ombudsman, il-Ministeru fl-aħħar wieġeb 
illi kien segwa l-kwistjoni ta’ dan il-każ mal-Kunsill Lokali ikkonċernat dwar ir-
rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. Madanakollu, sostna li jeħtieġ li jiġi innotat 
li l-indipendenza tal-kunsill lokali hija tali li l-azzjoni li jiddeċiedu dwarha hija 
finalment deċiżjoni tagħhom. F’dan il-każ il-Kunsill Lokali huwa deċiż li ma jħallasx 
il-kumpens mitlub u jekk meħtieġ il-complainant għandu jipproċedi biex jieħu 
l-passi legali neċessarji. 
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Wara din it-tweġiba, l-Ombudsman ressaq l-Opinjoni Finali tiegħu flimkien mad-
dokumentazzjoni relevanti lill-iSpeaker sabiex din titqiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra. Dan seħħ fl-4 ta’ Ottubru 2018. Sal-ġurnata tal-lum ma sar ebda progress 
biex il-complainant jingħata r-rimedju li jistħoqqlu.
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Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku

 
Il-prinċipji li fuqhom huma 
msejsa r-relazzjonijiet bejn 
l-Ombudsman u l-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku

L-ilment
Il-complainant ħasset li ġiet trattata ħażin meta irċeviet it-tweġiba dwar il-
petizzjoni li ressqet dwar intervista li kellha għall-pożizzjoni ta’ Uffiċjal Eżekuttiv 
fi ħdan is-Servizz Pubbliku Malti. Hi kienet oġġezzjonat għar-riżultat tal-
intervista iżda minkejja li kienet issottomettiet provi biex turi l-ħiliet tagħha, il-
Kummissjoni ma sabet xejn li jindika li kien hemm bażi biex il-marki mogħtija lilha 
oriġinarjament jinbidlu.

L-investigazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman stħarreġ il-każ tagħha fid-dawl tas-sottomissjonijiet 
li saru mill-bord tal-għażla lill-Kummissjoni u dawk li saru mill-complainant li 
fihom fliet fid-dettal il-marki mogħtija lilha fil-kriterji varji li fuqhom ġew assessjati 
l-kandidati kollha. 

Konklużjoni
Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Ombudsman kien tal-fehma illi l-Uffiċċju tiegħu ma 
kellux dubju dwar id-dedikazzjoni tal-complainant lejn id-doveri tagħha u r-rispett 
li kellha għall-obbligi tagħha fuq il-post tax-xogħol u l-mod effiċjenti kif kienet 
twettaq dmirijietha li kienu jiġġustifikaw l-aspirazzjonijiet tagħha li tavvanza 
fi grad ogħla. L-Ombudsman sostna li l-Uffiċċju tiegħu mhux bilfors kien ser 
jaqbel mal-mod kif ġew interpretati l-kriterji waqt il-proċess tal-għażla. Fil-fatt 



Każijiet fil-Qosor 2018 47

hu ikkunsidra li tal-anqas interpretazzjoni fuq wieħed mill-kriterji kienet żbaljata. 
Madanakollu, fin-nuqqas ta’ provi li l-Bord kien applika interpretazzjoni differenti 
mal-kandidati ikkonċernati, l-Uffiċċju ma kienx f’pożizzjoni illi jikkonkludi li 
kienet saret xi diskriminazzjoni improprja kontra l-complainant jew li ssir reviżjoni 
tal-marki tagħha.

Il-marki kienu ngħataw skont it-tweġibiet mogħtija waqt l-intervista u dan 
finalment kien jiddependi mill-interpretazzjoni suġġettiva tal-membri tal-bord tal-
għażla dak il-ħin li kienet qed issir l-intervista. Din l-interpretazzjoni ma setgħetx 
tiġi ikkontestata mill-Ombudsman. Għaldaqstant l-Ombudsman ikkonkluda li fil-
każ taħt eżami hu ma kienx f’qagħda li jassisti lill-complainant aktar biex issir ir-
reviżjoni tal-marki kif talbet hi.

Kunsiderazzjonijiet importanti
Fil-kummenti dwar l-investigazzjoni li wettaq u l-limitazzjonijiet tiegħu 
l-Ombudsman għamel dawn il-kunsiderazzjonijiet interessanti dwar ir-relazzjoni 
bejn l-Uffiċċju tiegħu u l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Fl-ewwel lok hu 
ġibed l-attenzjoni li:
a) l-Uffiċċju tiegħu seta’ biss jinvestiga każijiet li kienu jinvolvu l-Kummissjoni 

dwar is-Servizz Pubbliku jekk ikun sodisfatt li realment il-complainant ikun 
irrikorra bla suċċess għand il-Kummissjoni biex jikseb rimedju; u 

b) l-Ombudsman ma setax jirrakkomanda li tinbidel id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku jekk il-petizzjoni tal-complainant tkun ġiet trattata 
b’mod ġust, jiġifieri:
l-Kummissjoni tkun fliet bir-reqqa l-punti li jkunu tqajmu fil-petizzjoni;
ii.  l-informazzjoni relevanti tkun ġiet ikkunsidrata; u
iii. li ma kien hemm xejn fil-proċess tad-deliberazzjoni tal-petizzjoni li jista’ 

jwassal lill-Ombudsman sabiex jikkonkludi li xi provvediment tal-Artiklu 
22 tal-Att dwar l-Ombudsman kien japplika fil-każ tal-complainant.

Dawn il-provvedimenti kienu relevanti għal kull deċiżjoni, rakkomandazzjoni, att 
jew omissjoni li:
i. jidhru li kienu kontra l-liġi; jew
ii.  kienu irraġonevoli, inġusti, oppressivi, improprjament diskriminatorji; u
iii.  kienu ibbażati b’mod sħiħ jew parzjalment fuq żball ta’ liġi jew fatt, 

jew kienet ħażina.
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Dan ifisser li l-funzjoni tal-Ombudsman ma kinitx illi jinvestiga aspetti ta’ ilment 
li ma kienux fl-ewwel lok tressqu f’petizzjoni lill-Kummissjoni dwar is-Servizz 
Pubbliku. Lanqas ma jista’ jikkonkludi li r-riżultat ta’ intervista kien żbaljat, 
diskriminatorju, mhux ekwu jew b’xi mod inġust meta jirriżulta li l-proċess tal-
għażla kien wieħed validu u ma kienx hemm xi provi oġġettivi ċari li jindikaw li 
l-proċess kien tmexxa b’mod inġust jew li ma kienx skont il-kriterji stabbiliti.

L-Ombudsman ma kellux jiddeċiedi jew jikkummenta kif dawn il-kriterji kienu ġew 
stabbiliti anke jekk għall-grazzja tal-argument hu ma kienx jaqbel mal-kriterji jew 
sub-kriterji li ġew applikati fil-proċess tal-għażla. Dan sakemm ma jirriżultax illi 
dawn il-kriterji kienu minn qabel intiżi sabiex jiffavorixxu xi kandidat partikolari 
u għaldaqstant ma kienux qed jiddiskriminaw b’mod improprju. L-Ombudsman 
lanqas mhu ser jikkritika l-mod kif dawn il-kriterji jiġu applikati sakemm ma 
jirriżultalux li dan ma sarx b’mod uniformi. 

Finalment, jeħtieġ li jiġi enfasizzat illi l-Ombudsman mhuwiex ser jissostitwixxi 
evalwazzjoni jew deċiżjoni suġġettiva li tkun meħuda minn bord tal-għażla. Għal 
din ir-raġuni m’hemmx lok li l-Ombudsman ikollu opinjoni differenti, sakemm ma 
jkunx hemm provi ċari li juri li kien hemm xi irregolarità fil-proċess, jew li xi azzjoni 
jew deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla kienet manifestament żbaljata fir-rigward tal-
intervista tal-kandidati involuti.

L-Ombudsman ikkonkluda li f’dan il-każ ma kienx hemm evidenza li l-bord tal-
għażla ma kienx evalwa lill-kandidati għal din il-kariga skont il-kriterji u s-sub 
kriterji li kienu ġew stabbiliti minn qabel u li dawn kien applikahom b’mod uniformi 
mal-kandidati kollha.
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Kummissarju għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika

Konflitt f’liġijiet dwar il-korruzzjoni

L-ilment
L-Ombudsman ġie mitlub jinvestiga anomalija li l-complainant deherlu li teżisti bejn 
l-Artikolu 14 tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika li ma kienx jippermetti lill-
Kummissarju għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika li jinvestiga xi allegazzjoni dwar xi att 
li ġara qabel it-30 ta’ Ottubru 2018, id-data li fiha daħal fis-seħħ l-Att, u s-sub-artikolu 
2 tal-Artikolu 115 tal-Kodiċi Kriminali. Dan l-artikolu tal-aħħar huwa intiż biex il-
preskrizzjoni ma tibqax tapplika f’każ ta’ offiża ta’ korruzzjoni meta din titwettaq 
minn persuni eletti f’uffiċċju pubbliku u sabiex timplimenta aktar il-provvedimenti 
tal-Konvenzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-Liġi Kriminali dwar il-Korruzzjoni. 

Il-kwistjoni
Il-kwistjoni tqajmet wara li l-Kummissarju għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika 
iddikjara li hu ma setax jieħu azzjoni u ma setax jinvestiga offiżi li allegatament 
twettqu minn xi Membru Parlamentari jew tal-Gvern qabel it-30 ta’ Ottubru 
2018. Il-complainant sostna li jekk dik l-istqarrija hija korretta, allura l-Att dwar 
Standards fil-Ħajja Pubblika jmur fid-direzzjoni opposta ta’ emenda fil-Kodiċi 
Kriminali li saret riċentement u kien għalhekk qiegħed iċaħħad liċ-ċittadini Maltin 
milli jiksbu rimedju ġudizzjarju kontra politiċi li allegatament ikunu abbużaw mill-
pożizzjoni tagħhom.

Opinjoni
Fl-opinjoni tiegħu l-Ombudsman spjega li ma kinitx il-funzjoni tal-Ombudsman illi 
jinvestiga l-aġir tal-poter leġislattiv jew li jissindika jekk liġi kinitx korretta, adegwata 
u konsistenti ma’ liġijiet oħra. Għandu l-jedd biss illi jirrakkomanda li xi liġi tiġi 
ikkunsidrata mill-ġdid jekk ikun tal-fehma li l-att jew ommissjoni investigata tkun 
twettqet b’xi setgħa diskrezzjonali għal xi għan mhux tajjeb jew b’xi mod improprju 
diskriminatorju.



Uffiċċju tal-Ombudsman50

Fil-fehma tal-Ombudsman il-complainant kien qiegħed jitolbu biex jinvestiga 
inkonsistenza ta’ atti tal-leġislatur li jolqtu negattivament liċ-ċittadin lil hinn minn 
kull investigazzjoni dwar aġir amministrattiv. Dan ma jaqax taħt il-funzjonijiet 
tiegħu iżda jekk wieħed iqis l-ilment fid-dawl tal-jedd taċ-ċittadini li l-Istat għandu 
jiggarantilu amministrazzjoni pubblika tajba, kien utli li jiġi notat li:
i. l-limitazzjoni fl-Att dwar l-iStandards fil-Ħajja Pubblika li tesiġi li l-Kummissarju 

m’għandux jinvestiga kull allegazzjoni jew att li jkunu saru qabel id-data li 
fiha daħal fis-seħħ l-istess Att, bl-ebda mod ma jxxellef jew idgħajjef l-effetti 
tal-emenda riċenti li saret fil-Kodiċi Kriminali li neħħiet l-applikabilità tal-
preskrizzjoni għall-offiża ta’ korruzzjoni magħmula minn persuni eletti 
għall-uffiċċju pubbliku. Il-kelma ‘eletti’ għandha sinjifikat preċiż li tirrestrinġi 
l-applikabilità tal-emenda għall-persuni maħtura b’kariga permezz ta’ proċess 
elettiv. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu l-Kummissarju tal-iStandards fil-
Ħajja Pubblika għandu skrutinju ta’ firxa ta’ uffiċjali pubbliċi ferm usa minn dik 
li għalihom l-emenda tal-Kodiċi Kriminali ma tapplikax;

ii. hija l-prerogattiva tal-leġislatur li jistabbilixxi f’liema data liġi għandha tidħol 
fis-seħħ. Huwa meqjus ukoll korrett il-fatt illi liġi li tkun ser timponi miżura 
ta’ skrutinju jew piż finanzjarju jew xorta oħra ma tingħatax, bħala regola, 
effett retroattiv;

iii. fil-fatt meta daħal fis-seħħ l-Att dwar l-Ombudsman, li fuqu kienet ġiet imfassla 
l-liġi dwar l-iStandards fil-Ħajja Pubblika, kienet iddaħħlet klawsola simili; u 

iv. l-fatt li l-Kummissarju ma jistax jinvestiga allegazzjoni dwar att li jkun twettaq 
qabel ma daħal fis-seħħ l-Att, ma jfissirx li ma jistax jistħarreġ allegazzjoni 
ta’ att li għadu għaddej b’mod kontinwu jew jekk il-persuna li allegatament 
wettqet dan l-att kienet għadha tgawdi minn xi benefiċċju wara d-data li fiha 
l-Att daħal fis-seħħ.

Konklużjoni
L-Ombudsman għaldaqstant ikkonkluda li, għalkemm il-complainant kien intitolat 
għall-opinjoni tiegħu fuq il-liġi dwar l-iStandards fil-Ħajja Pubblika li skont hu, 
kienet qiegħda ċċaħħad liċ-ċittadini mid-dritt għall-ġustizzja, mill-banda l-oħra ma 
kienx korrett li jgħid li l-liġi kienet sfaċċatament qed tmur kontra l-provvediment 
tal-Kodiċi Kriminali li abolixxa l-preskrizzjoni fir-rigward ta’ reati ta’ korruzzjoni 
mwettqa minn persuni eletti għall-uffiċċju pubbliku.
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Air Malta 

Diskriminazzjoni 
improprja mill-Air Malta

L-ilment
Numru ta’ impjegati tal-Air Malta (il-complainants) ressqu ilment quddiem 
l-Ombudsman għaliex ħassew li l-kumpanija li kienet impjegathom kienet qed 
tiddiskrimina kontrihom b’mod improprju meta irrifjutat li tħallashom l-arretrati 
li kienu dovuti lilhom skont il-Ftehim Kollettiv. Impjegati oħra li kienu fl-istess 
sitwazzjoni u li kienu ressqu l-ilment tagħhom quddiem il-Grievances Unit li 
twaqqfet apposta mill-istess kumpanija kienu ngħataw il-ħlas dovut.

Il-fatti
Matul l-investigazzjoni tal-ilment l-Ombudsman stabbilixxa li fl-2003 l-impjegati 
tal-Air Malta kienu ivvutaw favur moratorium fir-rigward tal-Ftehim Kollettiv 
tagħhom. Madanakollu, kien ġie maqbul li meta jiġi iffirmat il-ftehim kollettiv 
ġdid dan kellu jkun effettiv mill-1 ta’ April 2004. Eventwalment, il-persuni li ressqu 
l-ilment saru jafu li ex-impjegati li kienu telqu mill-kumpanija u li kellhom l-istess 
ftehim u kundizzjonijiet bħal tagħhom, kienu irċevew l-arretrati li kienu dovuti 
lilhom wara li dawn kienu ressqu ilment quddiem il-Grievances Unit li waqfet l-Air 
Malta sabiex tikkunsidra ilmenti bħal dawn.

Il-complainants talbu lill-Air Malta sabiex tagħtihom l-istess trattament u 
tħallashom l-arretrati. Il-kumpanija ċaħdet din it-talba u spjegatilhom illi kienet 
qed tħallas biss dawk it-talbiet li jiġu deċiżi mill-Greivances Board. Għalkemm il-
complainants ippruvaw b’diversi modi li jitolbu li l-każ tagħhom jiġi ikkunsidrat 
mill-Bord, it-talba tagħhom ma ntlaqgħetx.
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L-investigazzjoni 
Kwistjonijiet preliminari
Fl-ewwel lok l-Uffiċċju tal-Ombudsman kellu jiddisponi min-numru ta’ 
kwistjonijiet preliminari li tqajmu mill-konsulent legali tal-Air Malta li interpreta 
b’mod skorrett il-provvedimenti tal-Att dwar l-Ombudsman. Barra minn hekk kien 
jidher li ma kienx hemm għarfien biżżejjed dwar l-istituzzjoni tal-Ombudsman u 
l-funzjonijiet tiegħu. Fuq kollox dan l-Uffiċċju ġie indirizzat b’ton li xejn ma jixraq 
u lanqas jirrifletti rispett lejn l-Ombudsman li huwa awtorità kostituzzjonali. 
Fost dawn insibu:
a) li l-Ombudsman m’għandux jinvestiga aktar ilmenti li essenzjalment jittrattaw 

talbiet għall-ħlas ta’ flus għaliex min iressaq l-ilment għandu bil-liġi rimedji 
oħra fejn jista’ jirrikorri biex jagħmel dan. Din l-istqarrija hija waħda żbaljata 
għaliex il-funzjoni tal-Ombudsman hija proprju li jinvestiga inġustizzja 
amministrattiva irrispettivament min-natura tagħha u dan sabiex jevita li 
l-persuni li jiġu affettwati ħażin ma jkollhomx għalfejn jirrikorru għall-qrati 
biex jiksbu rimedju;

b) li l-ilmenti kienu preskritti għaliex tressqu quddiem l-Ombudsman wara li 
kienu għaddew aktar minn sitt xhur mid-data minn meta seħħet l-allegata 
inġustizzja. L-Artikolu 14(2) tal-Att dwar l-Ombudsman jagħti s-setgħa lill-
Ombudsman li jista’ jiddisponi miż-żmien preskritt jekk fil-fehma tiegħu “jkun 
hemm ċirkostanzi speċjali li jkunu jiġġustifikaw li ssir dik l-investigazzjoni”. 
Minflok ma nġibdet l-attenzjoni b’mod rispettuż u ntqal li l-Ombudsman seta’ 
jikkunsidra li ma jkomplix jinvestiga dawn l-ilmenti, il-konsulent legali tal-
kumpanija iddeċieda li tali ċirkostanzi ma kienux jeżistu meta din il-kwistjoni 
kienet bil-liġi riservata biss għad-diskrezzjoni esklussiva tal-Ombudsman; u

ċ) li l-complainants ressqu l-ilment tagħhom quddiem il-Grievances Unit 
xhur wara li setgħu jagħmlu dan u l-Unit għaldaqstant ċaħdet li tikkunsidra 
l-ilment tagħhom. 

Finalment, l-Ombudsman oġġezzjona bil-qawwa għas-sottomissjonijiet li saru 
mill-Air Malta li l-investigazzjoni dwar dawn l-ilmenti kellha titwaqqaf għaliex 
kienet irregolari u qed titwettaq b’mod kapriċċuż u li kważi tat x’jifhem li l-istħarriġ 
kien wieħed preġudikat u jxaqleb lejn il-complainants.
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Dwar il-merti
L-Ombudsman ikkunsidra li l-Grievances Unit li twaqqfet mill-Air Malta sabiex 
tinvestiga ilmenti ta’ allegati inġustizzji kienet irċeviet numru ta’ ilmenti minn 
impjegati li kienu fl-istess sitwazzjoni tal-complainants u tathom raġun. Il-
Grievances Unit ikkonkludiet li l-ilmenti tagħhom kienu ġustifikati għaliex l-Iskema 
tal-2011 kienet ħolqot anomalija li permezz tagħha ippreġudikat dawn l-impjegati 
u li għaldaqstant kellhom jiġu ikkumpensati.

Ta’ min jinnota li huwa ferm relevanti għall-ilment investigat mill-Ombudsman, 
il-fatt li l-Unit ikkunsidrat li l-prinċipju tal-proporzjonalità ma kienx ġie osservat 
meta ttrattaw il-każ ta’ dawn l-impjegati. Wieħed irid jiftakar li dawn l-impjegati 
kienu parti mill-istess ħaddiema li batew il-konsegwenzi li ġabet magħha l-iffriżar 
tal-pagi u l-fatt li ma sarx tiġdid tal-ftehim kollettiv mill-2004 sal-2011. Jekk il-
kumpanija u r-rappreżentanti tal-ħaddiema injoraw dan il-prinċipju ma kellhomx 
ibatu l-ħaddiema. Kien proprju abbażi ta’ dan li l-Unit sabet ġustifikati l-ilmenti 
li kienu tressqu quddiemha u irrakkomandat li l-ħaddiema jiġu ikkumpensati billi 
jingħataw l-arretrati dovuti u fejn meħtieġ, isir l-aġġustament fil-pensjonijiet.

L-ilmenti investigati mill-Ombudsman kienu identiċi għal dawk li ikkunsidrat il-
Grievances Unit u l-istess raġunijiet validi li abbażi tagħhom il-Unit waslet għad-
deċiżjoni li kienet saret inġustizzja kontra dawk l-impjegati kien japplika b’mod 
intier għall-complainants. L-unika differenza kienet li l-complainants ma kienux 
ressqu t-talba tagħhom quddiem il-Grievances Unit tal-Air Malta fi żmien stipulat. 
Dan il-fatt kien ikkonfermat.

Madanakollu, l-complainants sostnew li huma ma kienux mgħarrfa li kien twaqqaf 
Bord, u x’kellhom jagħmlu biex iressqu talba quddiemu u jekk kellhomx jagħmlu 
dan mal-Air Malta sabiex ikunu jistgħu jirkupraw dak li kien dovut lilhom. Mill-
istħarriġ ġie verifikat li dawn il-complainants kienu laħqu rtiraw mill-Air Malta 
sakemm ġie negozjat il-Ftehim Kollettiv il-ġdid. Huma stqarrew ukoll li kienet ukoll 
għal din ir-raġuni li ma kienux jafu bid-drittijiet tagħhom u li kien jeħtieġ li jressqu 
talba quddiem il-Grievances Unit. Ma nġabet ebda prova kuntrarja li tikkontesta 
din l-evidenza.
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Konklużjoni
Għaldaqstant l-Ombudsman ikkonkluda li jekk dawn il-complainants ma jingħatawx 
l-istess kumpens li ngħataw il-kollegi tagħhom li kienu f’ċirkustanzi identiċi għal 
tagħhom, il-complainants ikunu qed jiġu soġġetti għal diskriminazzjoni improprja. 
Għalhekk, l-Ombudsman irrakkomanda li l-complainants għandhom jiġu trattati 
bl-istess mod bħall-impjegati l-oħra fosthom dawk li kienu rtiraw mill-Air Malta 
bl-istess ftehim u li eventwalment kienu ser jirċievu, jew kienu waslu biex jirċievu 
kumpens mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru.

L-eżitu
L-Air Malta irrifjutat li taċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman u għalhekk 
l-Ombudsman ikkomunika din il-kwistjoni mas-Segretarju Permanenti tal-
Ministeru għat-Turiżmu. Wara tmien xhur ta’ skambju ta’ noti u telefonati 
s-Segretarju Permanenti ikkonferma d-deċiżjoni tal-Air Malta u li kien ser isegwi 
l-parir mogħti mill-Konsulent legali li enfasizza l-fatt li ż-żewġ complainants ma 
kienux resqu t-talba tagħhom fi żmien stipulat u li l-każ tagħhom kien qiegħed 
jitqies bħala preskritt.

Wara r-risposta tas-Segretarju Permanenti l-Ombudsman irrefera l-Opinjoni Finali 
tiegħu lill-Ministru għat-Turiżmu iżda s-Segretarju Permanenti għat-Turiżmu 
informah illi l-Ministeru kien tal-fehma li ż-żewġ complainants naqsu milli jagħmlu 
użu mill-opportunitajiet adegwati li kienu għad-dispożizzjoni tagħhom biex iressqu 
t-talba tagħhom lill-Grievances Board u l-fatt li naqsu li jagħmlu dan ma jagħtix lok 
li d-deċiżjoni tal-Grievances Board tiġi riveduta.

Għalhekk il-Ministeru esprima l-opinjoni li hu ma jħossx li għandu jindaħal fi 
proċess tal-Grievances Board li kien ġie implimentat b’mod ġust u trasparenti. 
Fil-31 ta’ Ottubru 2018 l-Ombudsman irrefera l-Opinjoni Finali tiegħu għall-
kunsiderazzjoni tal-Prim Ministru.
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Każijiet investigati  
mill-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni
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Università ta’ Malta 

Applikant kien eliġibbli illi 
japplika għall-pożizzjoni iżda 
ma setax jiġi magħżul

Lettur tal-Università kien eliġibbli sabiex japplika għall-pożizzjoni iżda minħabba 
li ma kienx eliġibbli biex jinħatar minħabba li kien skada t-terminu ta’ Resident 
Akkademiku qabel l-intervista.

L-ilment
Lettur Akkademiku tal-post (Resident Academic Lecturer) li kien membru tal-istaff 
ta’ Istitut fl-Università ta’ Malta applika għall-pożizzjoni ta’ Direttur tal-Istitut meta 
dan ġie vakanti. Wara li saritlu l-intervista ngħata x’jifhem li l-pożizzjoni kienet 
ser tingħata lilu għaliex kien ġie fl-ewwel post mill-kandidati li ġew magħżula. Fil-
perijodu li għadda bejn meta saret l-applikazzjoni u d-data ta’ meta saret l-intervista, 
il-complainant tilef l-istatus ta’ Akkademiku tal-post għaliex dan ġie terminat meta 
hu laħaq l-età tal-irtirar. Għall-pożizzjoni ta’ Direttur kien jeħtieġ illi l-applikant li 
jingħażel ikollu l-istatus ta’ Akkademiku tal-post.

Il-complainant sostna illi dan kien każ ta’ amministrazzjoni ħażina għaliex, 
ladarba kien ikklassifika fl-ewwel post fl-intervista, il-pożizzjoni ta’ Direttur kienet 
tiegħu bi dritt.

L-investigazzjoni
Il-Kronoloġija ta’ wħud mill-punti importanti ta’ dan il-każ huma neċessarji sabiex 
wieħed jifhem aħjar il-każ.
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L-Ordni Kronoloġika tal-punti kif seħħew:
•	 1 ta’ Ottubru 2007 – Il-complainant inħatar Akkademiku tal-post 

(Assistent Lettur) fl-Università ta’ Malta.
•	 15 ta’ Settembru 2017 - Ippubblikata sejħa interna għall-applikazzjonijiet- 

Direttur tal-Istitut.
•	 29 ta’ Settembru 2017 - L-applikazzjoni tintbagħat permezz ta’ e-mail 

(kif mitlub) mill-complainant.
•	 30 ta’ Settembru 2017 - Tintemm il-kariga ta’ Akkademiku tal-post 

minħabba li laħaq l-età tal-irtirar.
•	 1 ta’ Ottubru 2017 - Il-complainant jingħata l-ħatra ta’ Senior Visiting Lecturer.
•	 16 ta’ Ottubru 2017 - L-Uffiċċju tar-Rettur jibgħat 

acknowledgement għall-applikazzjoni.
•	 25 ta’ Ottubru 2017 – E-mail mill-Uffiċċju tar-Rettur li ikkonferma 

li d-Dikjarazzjoni tal-Missjoni (Mission Statement) kienet ġiet ippreżentata lill-
Kunsill fit-3 ta’ Novembru 2017.

•	 3 ta’ Novembru 2017 - Intervista.
•	 16 ta’ Jannar 2018 - Persuna mill-istaff tal-Istitut tibgħat e-mail lill-istaff  

kollu u informathom illi kienet ingħatat l-kariga ta’ Direttur tal-Istitut.

Il-kliem preċiż li ntuża fis-sejħa għall-applikazzjonijiet huwa importanti ferm, 
għaliex kien jispjega eżatt x’kienu r-rekwiżiti:

Id-Direttur jeħtieġ illi:
a. jirrapporta direttament liċ-Chairman tal-Bord li jiggverna l-Istitut u li jeħtieġ li 

jikkollabora mal-uffiċjali amministrattivi għolja kollha tal-Università;
b. għandu jkun Akkademiku tal-post impenjat fl-Università fuq bażi full-time 

fiż-żmien li jkun fil-kariga ta’ Direttur ladarba l-Istitut huwa impenjat li joffri 
programmi ta’ studju fit-tagħlim;

ċ. li m’għandux ikun impenjat f’ebda attività oħra barra l-Università li jista’ jkollha 
konflitt ma’, jew li jtellfu mid-doveri tiegħu fl-Università;

d. huwa mistenni li jkun preżenti on campus jew xi sit ieħor assenjat mill-Università 
ta’ Malta għall-anqas matul il-ħinijiet normali tal-uffiċċju mit-Tnejn sal-Ġimgħa 
matul is-sena, dan dejjem skont esiġenzi tal-akkademja skont il-prattiċi u 
l-ħtiġijiet tal-Università, u suġġett ukoll għal-leave normali u l-vakanzi pubbliċi 
skont ma tipprovdi l-liġi; jekk l-assenza tiegħu tkun ġustifikata għandu jassigura 
illi hu jkun jista’ jiġi ikkuntattjat immedjatament mill-istaff segretarjali tal-Istitut;
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e. għandu jkun residenti f’Malta;
f. m’għandu jagħti aċċess għall-ebda informazzjoni lil terzi li ma jkunux jifformaw 

parti mill-Università ta’ Malta, la dwar xogħol u lanqas data li huma relatati ma 
ħidma li tkun qed twettaq l-Università ta’ Malta mingħajr l-approvazzjoni tal-
Università ta’ Malta;

ġ. għandu jassigura illi x-xogħol kollu li jsir fl-Istitut ikun skont il-leġislazzjoni 
Maltija dwar il-Ħarsien tad-Data; u 

ħ. jeħtieġ li jonora l-istatuti, r-regolamenti u l-policies tal-Università ta’ Malta, li 
huma fis-seħħ fil-preżent jew jistgħu jiġu effettivi matul iż-żmien tal-kariga.

Il-kawża prinċipali li dwarha ilmenta l-complainant kienet il-kundizzjoni (b) u din 
kienet ukoll proprju l-bażi tar-rifjut tal-Università. Il-ġrajja kronoloġika tal-ilment 
turi illi fid-data li l-complainant applika għall-pożizzjoni ta’ Direttur, jiġifieri fid-29 
ta’ Settembru 2017, hu kien eliġibbli li japplika, iżda anqas minn 24 siegħa wara, 
hu ma setax jagħmel dan għaliex kien tilef wieħed mir-rekwiżiti stretti stipulati fil-
kundizzjoni (b), minħabba li kien laħaq l-età tal-irtirar u għalhekk skadielu l-istat 
fiss. Il-kronoloġija turi ukoll illi dakinhar tal-intervista fit-3 ta’ Novembru 2017, 
hu ma setax jintagħżel għall-pożizzjoni għaliex fil-mument ma kienx għadu qed 
jissodisfa r-rekwiżit (b), anke jekk ma kien hemm ebda raġuni teknika għaliex ma 
setax jattendi għall-intervista ladarba l-applikazzjoni tiegħu kienet waslet fil-ħin. Fi 
kliem ieħor, l-intervista kienet saret għaliex il-complainant kellu dritt għaliha, iżda 
fil-verità dan ma kien ser iwasslu imkien.   

Biex tkompli tagħqad il-borma, persuna mhux magħrufa tagħrrfet lill-complainant 
b’mod privat ir-riżultat tal-intervista, u żvelatlu illi kien ġie fl-ewwel post. Kien 
proprju dan it-tagħrif projbit illi xpruna lill-complainant biex iressaq il-każ tiegħu 
quddiem l-Ombudsman. Li kieku l-complainant ma kien jaf xejn, qatt ma kien ser 
iħoss il-bżonn li jilmenta.

Il-complainant ipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-każ tiegħu billi jsostni li l-kandidat 
magħżul lanqas ma kellu bżonn l-istatus ta’ Akkademiku tal-post, għaliex skond hu, 
kienet il-kariga innifisha li kienet mogħnija b’dan l-istatus. Madanakollu, dan ir-
raġunament huwa wieħed bla bażi għaliex jekk il-kundizzjoni (b) kienet tgħid li “Id-
Direttur, madanakollu ........... (b) għandu jkun twil sitt piedi” dan seta’ jfisser li jekk 
il-kandidat magħżul ikun iqsar, l-Università tagħtih it-tul nieqes. 



Każijiet fil-Qosor 2018 59

Osservazzjonijiet
Waqt l-istħarriġ ħareġ biċ-ċar kemm il-complainant kien jistħoqqlu li jikseb 
l-ewwel post fl-intervista, kellu għarfien profond fis-suġġett u kellu wkoll viżjoni kif 
fil-futur din it-taqsima akkademika tista’ tipprogressa, viżjoni li kienet valida u ta’ 
min iffaħħarha. Meta wieħed iqis l-istat ta’ saħħa ta’ dan ir-raġel, kemm fiżiku u dak 
metali, jintebaħ u jifhem li f’tali każijiet it-terminu legali tal-età tal-irtirar jinħass 
daqs li kieku huwa irtirar sfurzat, għaliex mentalment huwa individwu luċidu u fuq 
tiegħu, u barra minn hekk għandu esperjenza vasta u għarfien fil-qasam tiegħu. 

Mill-investigazzjoni irriżulta wkoll illi l-proċess tal-intervisti kien wieħed li tmexxa 
tajjeb u b’mod xieraq, u l-proċess kollu kien wieħed ġust.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju fl-Opinjoni Finali tiegħu ġibed l-attenzjoni illi fis-sejħa għall-
applikazzjonijiet kien jidher ċar illi l-applikant ried ikollu l-istatus ta’ Akkademiku tal-
post u dan mhux biss għal waqt l-intervista, iżda għat-tul taż-żmien li persuna tkun 
fil-kariga fil-każ li tiġi magħżula. Hu tenna wkoll illi kienet żbaljata l-perċezzjoni li 
l-istatus ta’ Akkademiku tal-post kienet kwalità marbuta mal-pożizzjoni, aktar milli 
waħda mill-kwalitajiet essenzjali li wieħed kien jeħtieġ biex jingħata l-pożizzjoni.

Għal din ir-raġuni, t-talba tal-complainant ma ġietx sostnuta u iddikjara illi 
l-għażla tal-Università li taħtar lil min ġie fit-tieni post, kienet korretta u ma tistax 
tiġi kontestata.

Il-Kummissarju ikkundanna n-nuqqas ta’ kawtela u prudenza li wriet il-persuna li 
żvelat l-informazzjoni lill-applikant, kif ukoll it-tentattiv tal-applikant illi juża din 
l-informazzjoni, għaliex dan mhux aġir xieraq. Għaldaqstant ħeġġeġ lill-Università 
sabiex twissi lill-bordijiet tal-għażla li l-informazzjoni għandha tibqa’ mistura. 
Huwa inkoraġġixxa lill-Università biex tagħmel l-almu tagħha u tuża s-servizzi u 
l-esperjenza tal-complainant f’pożizzjoni differenti. 

Finalment il-Kummissarju issuġġerixxa illi l-Università tevalwa l-policy tagħha 
illi tintervista lill-applikanti li irrispettivament mill-kwalifiki u l-esperjenza, ma 
kellhomx l-istatus ta’ Akkademiku tal-post, jekk din kienet tant essenzjali, dakinhar 
tal-intervista, anke jekk huma kienu eliġibbli meta applikaw.
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Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Tekonoloġija (MCAST) 

Metodi elettroniċi jidentifikaw 
il-qerq ta’ studenta

Studenta talbet l-assistenza tal-Kummissarju sabiex jiddefendiha kontra l-akkużi 
miġjuba kontriha mill-MCAST li hi kienet ikkupjat xogħol ta’ ħaddieħor iżda l-provi 
kienu flagranti.

L-ilment
Il-complainant ressqet ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman fit-23 ta’ Awwissu 2018, 
u sostniet li kienet ġiet trattata b’mod inġust meta ġiet akkużata li ikkupjat xogħol 
li kien għamel ħaddieħor u li kienet ukoll ġiet trattata ħażin mill-Bord investigattiv 
tal-MCAST li huwa magħruf bħala l-MCAST Disciplinary Appeals Board (MCDB) 
u aktar tard mill-MCAST Corporate Appeals Board magħruf bħala MCAB. Il-fatt 
li l-complainant kienet qed tikkontesta l-proċedura kienet ukoll qed tikkontesta 
l-kastigi li ngħatawlha mill-Bordijiet.

Il-Kummissarju kellu wkoll fil-pussess tiegħu numru ta’ messaġġi u emails li ġew 
skambjati bejn iż-żewġ studenti, il-complainant u student ieħor. Dan il-materjal 
kien essenzjali biex jiġi determinat jekk l-ilment kienx ġustifikat jew le.

Il-fatti u l-investigazzjoni
Il-każ tal-complainant tressaq b’mod formali permezz ta’ avukat. Il-pożizzjoni tal-
complainant kienet li għalkemm ix-xogħol tagħha kien simili għal dak ta’ student 
ieħor, hi allegat li kien l-istudent l-ieħor li ikkopja x-xogħol tagħha. Il-complainant 
sostniet ukoll li l-provi li ippreżentat hi biex tissostanzja l-każ tagħha kienu ġew 
injorati mill-Bord. 
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Il-Kummissarju talab lill-MCAST biex jagħtih il-kummenti dwar dan l-ilment. Il-
Prinċipal tal-MCAST wieġeb fid-dettal u ċaħad l-allegazzjonijiet tal-complainant. 
Is-similaritajiet bejn ix-xogħol li wettqet il-complainant u dak ta’ kollega tagħha 
kien ġie immarkat minn programm tal-kompjuter bl-isem ta’ ‘Turn it in’. Programm 
li prattikament tagħmel użu minnu kull istituzzjoni akkademika u f’dan il-każ 
kien qed jistabbilixxi li 65% tax-xogħol ippreżentat fl-assignments imressqa mill-
complainant u l-istudent l-ieħor kien meqjus li huwa simili. 

Għaldaqstant, il-Kummissarju iddeċieda li jitlob li jingħata kopji ta’ dawn 
l-assignments ta’ dawn iż-żewġ studenti u l-MCAST mill-ewwel bagħtulu kopja 
tagħhom, madankollu kien hemm diversi paġni neqsin. Wara li nġibdet l-attenzjoni 
tal-MCAST għal dan il-fatt, immedjatament intbagħtu d-dokumenti sħaħ. 
Sadanittant il-Kummissarju kellu laqgħa mal-eżaminatur li kien intebaħ b’dawn 
is-similaritajiet.

Matul il-laqgħa ġie żvelat li l-complainant kienet studenta li l-attendenza tagħha 
kienet miżera, filwaqt li l-istudent l-ieħor kien student pjuttost regolari. Din 
l-informazzjoni ttieħdet in konsiderazzjoni mill-Kummissarju meta kien qiegħed 
jifforma l-Opinjoni Finali tiegħu. Il-Prinċipal tal-Kulleġġ ġibed ukoll l-attenzjoni 
tal-Kummissarju għall-fatt li l-aġir tal-complainant fil-laqgħa tagħha mal-Bord 
kien wieħed xejn eżemplari kif ukoll atteġġjament ta’ stmerrija. Barra minn hekk hi 
irrifjutat ukoll is-suġġerimenti li sarulha mill-Bord.

Osservazzjonijiet
Il-Kummissarju fela’ bir-reqqa l-assignments taż-żewġ studenti u ntebaħ li fis-siltiet 
kien hemm diversi elementi komuni. Innota li kien hemm xi ħaġa partikolari li 
spikkat: iż-żewġ studenti kellhom l-istess paragrafu riprodott fix-xogħol tagħhom 
u li fih kien hemm l-istess żbalji ortografiċi u lessikali. Eżempju ta’ dan hija l-kelma 
‘this’ li kienet spelluta ‘tjis’ miż-żewġ studenti. Naturalment, din il-ħaġa kienet 
wasslet biex il-Kummissarju jaqbel mal-MCAST u jikkonkludi li żgur kien hemm xi 
ħadd minnhom li ikkopja, jew li dawn qassmu l-informazzjoni bejniethom.

Il-problema kienet biex tiġi stabbilita min kien ikkopja lil min. Ħaġa oħra li riedet 
tiġi stabbilita hija li min ikkopja kienx għamel dan bil-kunsens jew mingħajru, u 
jekk il-persuna l-oħra kienitx taf b’dak li qed isir.
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Il-Kummissarju deherlu li kien ikun għalxejn li jikkonfronta liż-żewġ studenti 
biex jixhdu quddiemu taħt ġurament, għaliex kien konvint li kien ser ikollu żewġ 
verżjonijiet konfliġġenti.

Il-korrispondenza li għaddiet bejn iż-żewġ studenti kienet turi b’mod ċar li ta’ 
spiss kienu jitkellmu bejniethom u li l-aktar suġġett sinjifikanti għalihom kien 
dak li jipprovaw jiksbu t-tagħrif li kellhom nieqes minn uħud mill-aspetti tal-
kors tagħhom. Jidher li dan kien imur oltre mill-paroli u banalitajiet li jitħaddtu 
bejniethom il-maġġor parti tal-istudenti mal-kollegi tagħhom, jidher li r-relazzjoni 
tagħhom kienet waħda fejn wieħed jipprova jinfluenza lill-ieħor u din ma kienitx 
xi ħaġa akkademikament tajba. Ħareġ biċ-ċar ukoll li wieħed mill-istudenti kellu 
aktar urġenza mill-ieħor sabiex jikseb l-informazzjoni, iżda minħabba l-fatt li 
l-korrispondenza kienet turi biss x’qiegħed jingħad u mhux min qed jgħid x’hiex, 
min kien l-aktar dgħajjef minnhom ma setax jiġi identifikat b’ismu. Iż-żewġ studenti 
kienu jgħidu lil xulxin ‘man’, anke jekk waħda minnhom kienet tfajla.

Minħabba l-fatt li l-complainant kellha rekord ta’ attendenza li kien fjakk huwa 
loġiku li wieħed jassumi li kienet hi li kellha l-aktar ħtieġa li tfittex l-għajnuna, 
għaliex persuna simili jkollha idea vaga tas-suġġett. Madanakollu, kien hemm 
frażi partikolari fil-korrispondenza bejniethom li turi kemm dan kollu ma kienx 
qed jagħmel ġid ‘Mhux qiegħda fuq it-‘Turnitin’* (*Is-silta ġiet tradotta għall-
Malti minn dan l-Uffiċċju). Dan iwassal biex b’mod ċar juri li t-tnejn li huma kienu 
qed jipprovaw jiskopru kif isibu materjal li jistgħu jikkupjaw u jitfgħu fix-xogħol 
tagħhom mingħajr ma jinqabdu.  

Il-Kummissarju kien tal-fehma li aktar milli każ fejn ġie ikkupjat xogħol ħaddieħor 
dan kien każ ta’ ftehim bi ħsieb ta’ ingann. Fil-fatt, il-complainant fid-difiża tal-każ 
tagħha ammettiet li hi kienet offriet li tgħin lill-istudent ieħor u li kien jiddispjaċiha.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni 
Il-Kummissarju ma sostniex it-talba tal-complainant. Hu kien ċert illi mill-provi 
li irriżultawlu waqt l-istħarriġ, il-complainant kienet żviluppat dipendenza fuq 
student ieħor u din akkademikament kienet xi ħaġa ħażina ħafna u għalhekk kienet 
il-complainant li rċeviet il-materjal u mhux bil-maqlub. Il-Kummissarju ikkundanna 
wkoll il-fatt illi l-complainant kienet tat bħala spjegazzjoni l-idea assurda li hi kienet 
qasmet l-informazzjoni li kellha ma’ kollega biex tagħmel att ta’ karità bil-ħsieb li 
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tiżgiċċa u tgħaddi biż-żmien lill-istituzzjoni. Dan kollu wera li l-complainant ma 
kellhiex il-ħila meħtieġa biex tifhem kemm kienet gravi s-sitwazzjoni ta’ xi ħadd li 
jikkopja xogħol ħaddieħor u xi ħadd li jiftiehem biex iqarraq.

Għalhekk il-Kummissarju ma sostniex it-talba tal-complainant li tiġi meħlusa mill-
ħtija u lanqas ma sab ebda nuqqas min-naħa kif ipproċeda l-MCAST, ħlief għal 
dettal partikolari; jiġifieri għall-fatt li l-MCAST ħa passi biss kontra l-complainant 
meta (1) il-provi kienu ċari li kien hemm involuti żewġ studenti u (2) ir-regolamenti 
tal-MCAST huma ċari li jipprovdu sabiex jittieħdu passi dixxiplinarji anke fil-każ 
ta’ ftehim bil-ħsieb ta’ ingann (collusion), barra minn dak ta’ ikkupjar ta’ xogħol 
ħaddieħor (plagiarism), u t-tnejn għandhom l-istess kastig. Il-Kummissarju ħeġġeġ 
lill-istudenta li timxi fuq il-pariri u l-istruzzjonijiet tal-MCAST sabiex tkun tista’ 
tirriforma ruħha.
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Każijiet investigati
mill-Kummissarju  
għall-Ambjent u l-Ippjanar
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Awtorità tal-Ippjanar 

Allegat trattament 
ħażin mill-Awtorità  
tal-Ippjanar mhux sostnut

L-ilment
Dan l-Uffiċċju irċieva ilment mingħand il-complainant li allega li ġie trattat ħażin 
mill-Awtorità tal-Ippjanar meta din ċaħdet l-applikazzjoni tiegħu sabiex isir tibdil 
ta’ użu għal ħanut tat-tip Klassi 4B f’Santa Venera.

Il-fatti
Il-complainant allega li ġie trattat b’mod inġust mill-Awtorità tal-Ippjanar għaliex 
din ċaħdet l-applikazzjoni tiegħu li jsir tibdil ta’ użu fil-lokalità ta’ Santa Venera 
filwaqt li applikazzjoni oħra għal tibdil ta’ użu fl-istess lokalità ġiet aċċettata.

Dan l-Uffiċċju eżamina ż-żewġ files ta’ dawn l-applikazzjonijiet in kwistjoni u 
irriżulta illi kien hemm differenzi sostanzjali bejn iż-żewġ applikazzjonijiet li kien 
qiegħed jipparaguna l-complainant. 

L-eżitu
Mill-istħarriġ ħareġ ċar illi l-applikazzjoni li kienet ġiet approvata kienet tikkonċerna 
ħanut tat-tip Klassi 4B li seta’ jkun permess skont il-Pjan Lokali għal dik il-lokalità, 
filwaqt li l-applikazzjoni tal-complainant kienet tinkludi tibdil ta’ użu għal Klassi 
5A (workshop għal xogħol tal-ġebel) li skont l-istess Pjan Lokali mhux permissibli.

Għaldaqstant, l-allegazzjoni li sar trattament ħażin ma ġietx milqugħha minn dan 
l-Uffiċċju u l-każ ingħalaq.
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Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini 

Talba minn assessur tal-EPB 
biex jipprattika mingħajr 
warrant miċħuda

L-ilment
Dan l-Uffiċċju investiga ilment imressaq minn assessur prospettiv (EPB assessor) 
kontra l-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini (BRO) għaliex ma kienx jaqbel mal-
ħtieġa li jkollu warrant skont kif huwa stabbilit fl-Avviż Legali 47/18. Il-complainant 
sostna li ċittadini Ewropej għandhom ikunu jistgħu jwettqu x-xogħol ta’ assessuri 
mingħajr il-ħtieġa ta’ warrant.

Il-fatti
Ladarba l-complainant kien qiegħed jikkontesta l-fatt li ċ-ċittadini jistgħu jinħatru 
assessuri tal-EPB mingħajr il-ħtieġa ta’ warrant kif jipprovdi l-Avviż Legali 47/18, 
dan l-Uffiċċju informa lill-Uffiċċju dwar ir-Regolamenti tal-Bini b’dan l-ilment u 
talbu li jfornih b’tagħrif dwar jekk din il-kwistjoni kinitx ġiet adottata permezz tad-
Direttiva 2010/31/EU u jekk kienx hemm diskussjonijiet mal-Kummissjoni dwar 
l-imsemmija ħtieġa għall-warrant.

L-Uffiċċju dwar il-Regolamenti tal-Bini informa lil dan l-Uffiċċju li dan l-Avviż 
Legali li saret referenza għalih fl-ilment, kien ġie iċċirkolat fi ħdan il-ministeri bħala 
parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni u li eventwalment kien tnieda eżerċizzju aktar 
wiesa’ ta’ konsultazzjoni pubblika. Barra minn hekk, id-draft finali tal-Avviż Legali li 
tħejja minn Malta kien ġie mibgħut lill-Kummissjoni Ewropeja għall-approvazzjoni 
u l-Kummissjoni Ewropeja stess kienet qablet u approvat il-ħtieġa għall-warrant li 
ilmenta minnha l-complainant. 
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L-eżitu
Il-complainant ġie informat bit-tweġiba u l-ispjegazzjoni mogħtija mill-Uffiċċju 
dwar ir-Regolamenti tal-Bini u ġie mistieden jagħti l-kummenti tiegħu. Dan 
l-Uffiċċju baqa’ ma rċieva l-ebda risposta min-naħa tal-complainant u għalhekk il-
każ ma ġiex sostnut u ngħalaq.
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Awtorità tal-Ippjanar 

L-Awtorità  
tal-Ippjanar akkużata 
b’awtorizzazzjoni irregolari

L-ilment
Ilment kontra l-Awtorità tal-Ippjanar dwar allegata awtorizzazzjoni irregolari għall-
użu ta’ motor servicing garage billi minflok fuq Full Development Permission din 
inħarġet fuq sempliċi ittra tal-Perit tal-applikant. Din l-awtorizzazzjoni kienet 
ibbażata fuq ir-raġuni li l-liċenzja qadima ta’ ħaddied taqa’ fl-istess Klassi 5B tal-
Ordni dwar il-Klassijiet ta’ Użu fl-Ippjanar tal-Iżvilupp.

L-investigazzjoni
F’dan il-każ l-Awtorità tal-Ippjanar aċċettat li l-uffiċjal tagħha għamel żball fl-ittra 
li ħareġ lill-Perit tal-applikant li permezz tagħha informah li m’hemmx bżonn ta’ 
permess, billi l-użu ta’ ħaddied u dak ta’ motor servicing jaqgħu fi Klassijiet differenti, 
cioè dik ta’ Klassi 5C u 5B u mhux it-tnejn fi Klassi 5B kif indikat mill-istess uffiċjal 
tal-Awtorità. Madanakollu, l-Awtorità ikkunsidrat din l-ittra tal-Perit tal-applikant 
bħala notifika skont l-Artikolu 3 tal-Ordni.

Wara li l-ilmentatur insista li l-Artikolu 7 tal-Ordni kellu japplika għal dan il-
każ ġaladarba qed jiġi trattat l-użu fi Klassi 5B (u għalhekk kien hemm bżonn ta’ 
Full Development Permission la l-liċenzja oriġinali ħarġet qabel is-sena 1994), 
il-Kummissarju ikkonkluda li l-Artikolu 7 ma japplikax għal dan il-każ billi dan 
japplika biss f’każ li jkun hemm tibdil tal-użu fl-istess Klassi kif tispeċifika l-istess 
Ordni. Għal dan il-każ, fejn il-bdil ta’ użu huwa minn Klassi 5C għal Klassi 5B 
japplika Artikolu 3 tal-Ordni li jgħid ċar u tond li għandha ssir notifika ta’ żvilupp 
fuq il-formola apposita.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Ġaladarba nstab li qed jiġi operat użu maħruġ fuq dokument żbaljat, ġie 
irrakkomandat sabiex l-Awtorità tinforma b’dan l-iżball lill-Perit tal-applikant u 
kif ukoll sabiex tavżah jintavola Development Notification Application bl-ispejjeż 
kollha mħallsa mill-istess Awtorità. Kien rakkomandat ukoll li l-Uffiċċju tal-
Liċenzji għandu jkun informat bid-deċiżjoni aħħarija tal-Awtorità sabiex jaġġorna 
l-informazzjoni dwar il-liċenzja relattiva.

L-eżitu
Sal-mument tal-pubblikazzjoni ma kienx għad hemm risposta min-naħa tal-
Awtorità dwar jekk hux ser taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.
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L-Awtorità tal-Ippjanar

L-Awtorità tal-Ippjanar akkużata 
b’non-konformità mal-liġi meta 
awtorizzat it-twaqqiegħ ta’ bini

L-ilment
Ilment li tressaq kontra l-Awtorità tal-Ippjanar jallega non-konformità mal-liġi 
meta ġie awtorizzat it-twaqqiegħ ta’ bini fil-Marsa.

Il-fatti tal-każ
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) allegat illi l-Awtorità tal-Ippjanar kienet 
approvat talba sabiex jitwaqqa’ bini skedat bħala Grade 2 abbażi tal-Leġislazzjoni 
Sussidjarja 552.05, liema liġi ma tawtorizzax lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tapprova 
t-twaqqiegħ ta’ bini iżda tawtorizza biss it-tneħħija ta’ bini li jkun ta’ periklu. Il-bini in 
kwistjoni qatt ma kien instab li huwa wieħed ta’ periklu. Ġie sottomess ukoll illi din 
l-approvazzjoni kienet waħda abbużiva u li għandha tiġi iddikjarata nulla u bla effett.

Wara li dan l-Uffiċċju eżamina l-file relattiv u saret investigazzjoni preliminari, 
l-Kummissarju informa lill-Awtorità tal-Ippjanar li kien hemm numru ta’ anomaliji 
fil-mod kif ħareġ dan il-permess u għaldaqstant kien floku illi dan il-permess jiġi 
sospiż b’mod immedjat u jitqies bħala wieħed null u bla effett minħabba li:
•	 ma saritx spezzjoni fuq il-post minn Perit maħtur mill-Awtorità skont ma 

jipprovdi l-Artikolu 4(3) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.05;
•	 l-leġislazzjoni Sussidjarja 552.05 tippermetti twaqqiegħ meta bini ma jkunx 

jista’ jissaħħaħ, iżda r-rapport dwar l-istruttura sottomess mill-perit tal-
applikant indika biss li l-bini m’humiex strutturalment sod u li miżuri ta’ 
rimedju biex jissaħħaħ il-bini eżistenti m’huwiex finanzjarjament vijabbli;

•	 l-applikant kien ta informazzjoni skorretta/ħażina meta iddikjara li s-sit 
ma kienx skedat;
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•	 r-rapport dwar l-istruttura kien jindika illi kien biss nofs il-parti ta’ wara tal-
bini li kellu ħsarat konsiderevoli meta l-permess in kwistjoni kien jippermetti 
illi jsir it-twaqqiegħ tal-parti kollha ta’ wara tal-bini; u

•	 meta nħareġ il-permess, l-Awtorità tal-Ippjanar ma talbitx lill-applikant biex 
jagħmel dikjarazzjonijiet kif kien ser isir l-irpar biex jipproteġi l-bini li jmiss 
miegħu u jassigura li meta kien ser isir it-twaqqiegħ tal-parti ta’ wara tal-bini 
ma kienx ser jagħti lok li jkun hemm aktar erożjoni mill-baħar, li jista’ jwassal 
biex fil-ġejjieni jipperikola l-parti ta’ quddiem tal-bini.

L-Awtorità tal-Ippjanar sostniet illi t-talba dwar l-istruttura perikoluża saret mill-
Perit tal-applikant. Fil-bidu t-talba kienet biex titwaqqa’ l-binja. Perit indipendenti 
issottometta l-pjanti flimkien mar-rapport dwar l-istruttura. Id-dikjarazzjoni 
għall-ħtieġa li jitwaqqa’ l-bini ma kenitx biss fir-rapport iżda kienet tikkonsisti fis-
sottomissjoni intiera tal-Perit tal-applikant. Ir-rapport jiġġustifika għalfejn kellu jiġi 
mwaqqa’ l-bini u l-Perit jerfa’ r-responsabbiltà għad-dikjarazzjoni li jkun għamel.

L-Awtorita’ tal-Ippjanar żiedet illi l-Perit indipendenti ħejja r-rapport dwar l-istruttura 
b’mod indipendenti u jista’ jkun li ma kienx konxju mit-twaqqiegħ propost. 
Madanakollu, il-Perit tal-applikant talab li jitwaqqa’ l-bini kollu abbażi ta’ dan ir-
rapport u ressaq applikazzjoni f’dan is-sens. L-Awtorità tal-Ippjanar iddikjarat ukoll illi:
•	 r-raġuni għaliex ma saritx spezzjoni fuq is-sit kienet għaliex il-Perit indipendenti fl-

analiżi tiegħu dwar l-istruttura, kien ipprovda ħafna materjal utli u informazzjoni 
dettaljata. Għaldaqstant l-istat tal-bini seta’ jiġi verifikat b’mod ċar, u barra minn 
hekk, fih kien hemm ukoll indikat l-istat li kienu jinsabu fih iż-żewġ nofsijiet tal-bini;

•	 r-rapport dwar l-istruttura u l-assessment li għamlet l-Awtorità tal-Ippjanar ma 
kienux ibbażati dwar jekk dan l-iżvilupp kienx vijabbli finanzjarjament. F’din 
l-evalwazzjoni ġie identifikat li kien hemm dgħjufija fl-istruttura u din kienet 
l-aktar vulnerabilità strutturali kritika minħabba problemi fil-pedamenti tal-
bini. Minn investigazzjoni ġeoteknika jidher li donnu hemm pedamenti li 
m’humiex addattati għal dan il-lok u t-tip ta’ terren. Binja ġdida kienet tindirizza 
din il-problema fir-rigward tal-pedamenti kif ukoll fir-rigward ta’ nuqqas relatat 
mat-tqassim tal-piżijiet tal-qafas tal-istruttura tal-bini;

•	 minħabba li l-kawżi ewlenin tad-difetti jew ħsarat huma relatati ma’ aspetti fl-
istruttura tal-pedamenti bħalma huma pedamenti mhux adegwati u elementi oħra 
strutturali li ma jifilħux jew m’humiex addattati għad-disinji kurrenti tal-Eurocodes, 
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il-bini fil-kundizzjoni li jinsab fiha m’huwiex tajjeb u għaldaqstant jidher li l-aktar 
għażla vijabbli tkun dik illi l-bini jitwaqqa’ u jerġa’ jinbena mill-ġdid;

•	 mill-Geoserver jidher illi l-bini indikat m’huwiex skedat;
•	 mid-dokumentazzjoni mibgħuta wieħed jista’ jara illi l-bini huwa maqsum f’żewġ 

partijiet. Il-parti ta’ quddiem tal-bini hija distinta mill-parti ta’ wara kemm fil-
kostruzzjoni kif ukoll fil-livelli tas-sulari individwali u bl-ebda mod wieħed ma jinfed 
mal-ieħor u lanqas hemm aċċess minn wieħed għall-ieħor. Fir-rapport tal-Perit tal-
applikant hemm indikat fejn jidher li hemm l-akbar ħsara, madanakollu, dan ma 
jfissirx li l-kumplament tal-bini ma fihx ħsara. L-Awtorità tal-Ippjanar ikkunsidrat 
ir-rapport u dehrilha illi skont il-fatti indikati huwa prudenti li titlob li jitnaqqas 
l-ammont ta’ twaqqiegħ propost għal nofs il-bini ta’ wara. Il-Perit ġie mitlub li jnaqqas 
l-estent tal-applikazzjoni u minflok tinżamm il-parti ta’ quddiem tal-bini; u

•	 l-Awtorità tal-Ippjanar informat lill-applikant li meta jkun qed isir it-twaqqiegħ 
ta’ parti mill-bini kif indikat fil-pjanti, hija fir-responsabbiltà tiegħu li jassigura 
illi ma tinħoloq ebda sitwazzjoni perikoluża fuq il-bini eżistenti li jmiss miegħu 
fuq iż-żewġ naħat. Dan ifisser illi jeħtieġ li tittieħed attenzjoni sabiex ma ssirx 
ħsara lill-bini li m’huwiex indikat li ser jitwaqqa’ u dan jinkludi l-parti ta’ 
quddiem tal-bini. Fir-rigward tal-moll, li qiegħed jaqa’, dan huwa proprjetà ta’ 
terzi u hija r-responsabbiltà tagħhom li jassiguraw li dan il-moll ma jaqax.

Osservazzjonijiet
L-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet awtorizzazzjoni ibbażata fuq il-Leġislazzjoni 
Sussidjarja 552.05 wara li rċeviet applikazzjoni “Għat-tneħħija ta’ Periklu”. Din 
l-approvazzjoni tistabbilixxi illi huwa evidenti li jeżisti periklu fuq dan is-sit, 
għaldaqstant skont l-Avviż Legali 258 tal-2002, jeħtieġ li jsiru xogħlijiet neċessarji 
biex jitneħħa l-periklu. Minħabba l-fatt li l-proposta magħmula jidher li hija l-unika 
mezz biex jitneħħa l-periklu, qed jingħata l-permess biex jitneħħa l-periklu, jiġifieri 
li jinħatt parti mill-bini kif huwa indikat fil-pjanti.

Waħda mill-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni tipprovdi illi dan il-permess m’għandux 
ikun ġustifikazzjoni biex jinkiseb xi permess ulterjuri fuq is-sit. Il-provvedimenti tal-
Avviż Legali 258 tal-2002, l-Avviż Legali 211 tal-2016 u ċ-Ċirkolari PA 3/12 japplikaw.

Fil-qosor il-kwistjonijiet li tqajmu f’dan l-ilment, huma s-segwenti:
•	 n-nuqqas ta’ spezzjoni dettaljata fuq is-sit minn Perit maħtur mill-Awtorità;
•	 Jekk kienx hemm verament periklu fuq is-sit kif tistipula l-liġi;
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•	 n-nuqqas tal-applikant li jiddikjara li s-sit kien skedat;
•	 diskrepanza bejn dak li kien dikjarat li huwa perikoluż u dak li kien fil-fatt ġie approvat; u
•	 nuqqas biex l-applikant jintalab jissottometti l-mod kif kien ser isir l-irpar.

1. In-nuqqas ta’ spezzjoni dettaljata fuq is-sit minn Perit maħtur mill-Awtorità.
L-Awtorità tal-Ippjanar ibbażat l-awtorizzazzjoni tagħha fuq Rapport Strutturali li 
tħejja minn Perit li ma kienx il-Perit responsabbli għall-applikazzjoni skont kif titlob 
il-liġi. Biex tirribatti kontra din il-parti tal-ilment l-Awtorità tal-Ippjanar qalet illi “an 
inspection of the site was not carried out because of the level of detail of the structural 
analysis which had been carried out by the independent Perit and the quantity of 
illustrative material which it contained. These clearly presented the state of the building, 
and incidentally, indicated the division in the relative state of the two halves of the 
building.” Il-Perit li ħejja r-rapport strutturali kien imqabbad mill-applikant3 u għalhekk 
hija żbaljata l-ġustifikazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li tgħid li l-analiżi saret minn 
Perit indipendenti. Barra minn hekk, il-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.05 (l-Avviż Legali 
258/2002) jispjega b’mod ċar illi kull awtorizzazzjoni għandha “tkun maħruġa biss wara 
aċċess dettaljat fuq is-sit minn arkitett u inġinier ċivili (Perit) appuntat mill-Awtorità” u 
tistabbilixxi ukoll li din “... l-Ordni tkun nulla u bla effett jekk sussegwentement jinstab li: 

•	 xi	 wieħed	 jew	 aktar	 mill-kundizzjonijiet	 biex	 tikkwalifika	 għall-
awtorizzazzjoni ma kinux jeżistu fiż-żmien meta saret it-talba 
oriġinali lill-Awtorità”. 

Għaldaqstant, huwa evidenti n-nuqqas tal-Awtorità tal-Ippjanar li ma ħatritx 
Perit hi biex jagħmel spezzjoni kemm meta saret it-talba oriġinali lill-Awtorità u 
matul l-ipproċessar ta’ din l-applikazzjoni, u kif ukoll meta dan l-Uffiċċju ġibed 
l-attenzjoni għal dan il-fatt. Għal din ir-raġuni l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-
Awtorità tal-Ippjanar f’dan ir-rigward għandha titqies li hija nulla u bla effett.

Il-liġi tipprovdi wkoll li l-ħatra ta’ Perit mill-Awtorità tal-Ippjanar (ovvjament fuq 
talba tal-applikant) suppost li tkun diġà saret meta titressaq it-talba oriġinali 
lill-Awtorità. Dan ifisser li l-proċeduri li jeħtieġ li japplikaw f’awtorizzazzjonijiet 
simili kellhom jibdew meta issir l-ispezzjoni fuq il-post u mhux meta titressaq 
l-applikazzjoni fejn l-ipproċessar isir minn wara skrivanija fl-uffiċċini tal-Awtorità.

3  Kif imsemmi fl-istess rapport strutturali.
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2. Jekk kienx hemm verament periklu fuq is-sit kif tistipula l-liġi
L-Awtorità tal-Ippjanar issottomettiet illi r-rapport imħejji dwar l-istruttura u 
l-evalwazzjoni li għamlet hi ma kienux ibbażati fuq jekk kienx finanzjarjament vijabbli 
u għaldaqstant irreferiet għal “Page 32, Option 3, Paragraph 2” tar-rapport. Dan isemmi 
illi l-akbar dgħjufija strutturali li ġiet identifikata fl-evalwazzjoni jidher li hija fil-
pedamenti tal-bini li jikkonsistu fi struttura rinfurzata. Kif intqal fir-rapport strutturali, 
bini ġdid jindirizza din il-problema fir-rigward tal-pedamenti u l-bini fil-kundizzjoni 
attwali ma kienx jista’ jintuża, u li t-twaqqiegħ u l-iżvilupp mill-ġdid tal-bini jista’ jiġi 
ikkunsidrat li huwa l-aktar għażla vijabbli. Fl-ewwel lok, l-affermazzjoni tal-Awtorità 
tal-Ippjanar li wettqet evalwazzjoni ma jidhirx li seħħet meta naqset li taħtar Perit kif 
inhi obbligata li tagħmel bil-liġi. Fit-tieni lok issemmiet “Option 3”, li fiha nfisha din turi 
li kif spjegat fl-istess rapport strutturali li ressaq l-applikant, kien hemm tal-anqas żewġ 
għażliet oħra (barra t-twaqqiegħ tal-bini). Il-Leġislazzjoni Sussidjarja 552.05 turi b’mod 
ċar illi l-Awtorità tista’ f’emerġenza tawtorizza li jsiru xogħlijiet rimedjali, dan sakemm 
l-Awtorità tkun sodisfatta illi l-periklu ma jistax jitneħħa permezz ta’ irpar temporanju 
jew struttura perikoluża kif huwa stipulat fl-Ordini Dwar in-Notifikazzjoni dwar Żvilupp 
(Artikolu 2(b)(v)). Fir-rapport strutturali jissemmew żewġ għażliet (options 1 u 2) li 
jispjegaw b’mod ċar kif kellu jsir l-irpar li kieku ma ġietx implimentata t-tielet għażla tat-
twaqqiegħ (Option 3), li kienet l-għażla vijabbli, l-għażla li kellha titħalla proprju bħala 
l-aħħar għażla meta l-Awtorità tal-Ippjanar tikkunsidra l-ħruġ tal-awtorizzazzjoni. 
Għaldaqstant, anke f’dan ir-rigward, din l-awtorizzazzjoni nstab li hija irregolari.
 
3. In-nuqqas tal-applikant li jiddikjara li s-sit kien skedat
L-Awtorità tal-Ippjanar indikat illi mill-Geoserver tagħha ma kienx jirriżulta illi l-bini 
kien wieħed skedat. Madanakollu, l-istess Geoserver kien juri li s-sit kien jinsab f’żona 
skedata bħala High Landscape Value, dan minħabba l-fortifikazzjonijiet tal-port. 
Għalkemm l-applikant, fl-applikazzjoni tiegħu kien xorta ta informazzjoni mhux 
korretta meta iddikjara li s-sit (u mhux il-bini) ma kinitx skedata meta fil-fatt kienet, 
l-argumenti tal-Awtorità tal-Ippjanar li hi assigurat li dan il-fatt fid-dikjarazzjoni tat-
talba oriġinali ma kellu ebda sinjifikat fil-ħruġ tal-awtorizzazzjoni għaliex l-Artikolu 
2(b)(vi) tal-leġislazzjoni jsemmi bini skedat aktar milli sit skedat qed jiġu aċċettati, 
għalkemm b’ċerti riservi. Fil-fatt, f’ittra li l-Awtorità tal-Ippjanar bagħtet lill-applikant 
semmiet li l-bini in kwistjoni huwa “listed”. Wara din l-investigazzjoni, ġie issuġġerit li 
issir emenda żgħira fil-formola tal-applikazzjoni għat-tneħħija ta’ strutturi perikolużi li 
fiha l-applikanti jiġu mitluba biex jiddikjaraw jekk il-bini, aktar milli s-sit, huwiex skedat.
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4. Diskrepanza bejn dak li kien dikjarat bħala perikoluż 
fuq is-sit u dak li ġie approvat.

Din il-kwistjoni tqajmet minn dan l-Uffiċċju minħabba li r-rapport dwar l-istruttura 
kien juri biss nofs il-parti ta’ wara tal-bini “where the most significant damage is 
manifested” filwaqt li l-Awtorità tal-Ippjanar awtorizzat it-twaqqiegħ tal-parti 
ta’ wara tal-bini kollu kif jidher fil-pjanti li ġew sottomessi mal-applikazzjoni. 
L-Awtorità tal-Ippjanar issostni “That it was prudent to request the reduction of 
the proposed demolition to the rear half of the building” ladarba dan kien distint 
mill-parti ta’ quddiem fejn kien hemm sitwati t-torri tal-arloġġ u l-uffiċini li jmissu 
miegħu. Għalkemm m’hijiex l-intenzjoni tal-Kummissarju illi jidħol fl-aspett 
tekniku tal-kwistjoni, il-punt kruċjali f’dan l-ilment huwa proprju l-fatt li l-Awtorità 
tal-Ippjanar awtorizzat li jsir it-twaqqiegħ tal-parti ta’ wara tal-bini in kwistjoni 
kif diġà issemma fil-parti (1) u (2) aktar ‘l fuq, aktar milli d-dettalji tal-imsemmija 
xogħlijiet. Għaldaqstant aktar investigazzjonijiet dwar dan huma inutli.

5. Nuqqas biex l-applikant jintalab jissottometti l-mod kif ser isir l-irpar.
Wara li dan l-Uffiċċju ġibed l-attenzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar għan-nuqqas li sar 
meta l-applikant ma ntalabx jissottometti l-mod kif kien ser itella’ lqugħ għal mal-
bini li kien imiss miegħu, u dan biex jassigura illi meta tittwaqqa’ l-parti ta’ wara, 
dan ma jwassalx biex ikun hemm aktar erożjoni, minħabba l-viċinanza tal-baħar 
għaliex tali erożjoni tista’ twassal, li fil-futur, ikun hemm periklu anke fil-parti ta’ 
quddiem tal-bini, l-Awtorità tal-Ippjanar tat il-kunsens tagħha fejn kienet informat 
lill-applikant “That it is your responsibility to ensure that a dangerous situation is not 
created on any existing building(s) abutting the site on either side”, kif ukoll għamlet 
referenza għall-moll li kien qiegħed jaqa’ u li kien proprjetà ta’ terzi. La huwa sigur, 
la hija prassi tajba u lanqas huwa ta’ benefiċċju għall-wirt kulturali lokali li struttura 
titħalla tiġġarraf għal snin sħaħ u mbagħad titwaqqa’ bil-permess tal-Awtorità tal-
Ippjanar bi proċedura mgħaġġla mingħajr ebda konsultazzjoni. Għalkemm wieħed 
jista’ jifhem id-diffikultajiet li jitqajmu meta jiġi implimentat kull tip ta’ assessjar 
fuq il-bini, bħal ma huwa f’dan il-każ, l-Awtorità tal-Ippjanar, jew awtorità oħra 
relevanti, għandhom tal-anqas ikunu strutturati b’mod u mgħammra sabiex ikunu 
jistgħu jindirizzaw b’mod immedjat kwistjonijiet relatati ma’ periklu imminenti jew 
twaqqiegħ ta’ bini illegali. Jeħtieġ ukoll li jkollhom is-setgħa li jissospendu xogħlijiet 
ta’ twaqqiegħ għal ftit ġranet sakemm issir prima facie spezzjoni preliminari fuq 
is-sit mill-Perit maħtur mill-awtorità. Din għandha tkun simili għall-proċedura 
addottata mill-Qorti dwar talbiet għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-ilment imressaq kontra l-Awtorità tal-Ippjanar dwar allegat nuqqas fl-ipproċessar 
ta’ awtorizzazzjoni skont il-liġi, għal twaqqiegħ ta’ bini fil-Marsa ġie sostnut. Dwar 
dan il-każ saru dawn ir-rakkomandazzjonijiet:
1. L-awtorizzazzjoni maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar għat-twaqqiegħ ta’ 

parti mill-bini għandha tiġi ddikjarata nulla u bla effett ladarba l-Awtorità tal-
Ippjanar ma ħatritx Perit biex jispezzjona s-sit.

2. Meta hemm struttura perikoluża li jeħtieġ li titneħħa, l-Awtorità tal-Ippjanar 
għandha taħtar Perit biex jispezzjona s-sit. Dan għandu jsir fl-istadji bikrin tal-
ipproċessar ta’ applikazzjonijiet simili.

3. Ġie issuġġerit li ssir emenda żgħira fil-formola tal-applikazzjoni għat-tneħħija 
ta’ strutturi perikolużi, fiha l-applikanti huma mitluba li jiddikjaraw jekk il-bini, 
aktar milli s-sit, huwiex skedat.

4. L-Awtorità tal-Ippjanar, jew awtorità oħra relevanti, għandhom ikunu 
mgħammra sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw b’mod immedjat kwistjonijiet 
relatati ma’ periklu jew twaqqiegħ illegali ta’ bini. Jeħtieġ ukoll li jkollhom 
is-setgħa li jissospendu xogħlijiet ta’ twaqqiegħ għal ftit ġranet sakemm issir 
prima facie spezzjoni preliminari fuq is-sit mill-Perit maħtur mill-awtorità.

L-eżitu
L-Awtorità tal-Ippjanar implimentat ir-rakkomandazzjonijiet Numru 2 u 3 u fil-
fatt beda jinħatar Perit indipendenti meta jiġu ipproċessati applikazzjonijiet simili. 
Barra minn hekk, il-formola tal-applikazzjoni ġiet ukoll emendata sabiex tinkludi 
fiha dikjarazzjoni jekk il-bini, aktar milli s-sit, huwiex skedat jew le.

Madanakollu, fit-tweġiba tagħha l-Awtorità tal-Ippjanar stqarret illi għalkemm kienet 
qablet li f’dan il-każ ma kinitx saret spezzjoni fuq il-post minn Perit maħtur minnha, 
ma kinitx taqbel mar-rakkomandazzjoni li l-awtorizzazzjoni li ngħatat mill-Awtorità 
sabiex titwaqqa’ parti mill-bini għandha tiġi dikjarata bħala waħda nulla u bla effett.

Fid-dawl ta’ dan, ir-rapport bir-rakkomandazzjonijiet dwar il-każ intbagħtu 
għall-attenzjoni tal-Prim Ministru. Madanakollu, il-complainant fetaħ kawża 
l-Qorti dwar din il-kwistjoni u għaldaqstant il-Prim Ministru ġie informat li dan 
il-każ kien qiegħed jiġi sospiż minn investigazzjoni ulterjuri fit-termini tal-Att 
dwar l-Ombudsman. 
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L-Awtorità tal-Ippjanar

L-Awtorità tal-Ippjanar tirrevoka 
tweġiba ta’ konsultazzjoni dwar 
applikazzjoni ta’ żvilupp 

L-ilment
L-ilment jitratta r-revoka ta’ tweġiba ta’ konsultazzjoni li saret mill-Enemalta lill-
Awtorità tal-Ippjanar dwar applikazzjoni ta’ żvilupp għall-kostruzzjoni ta’ razzett 
tal-baqar fil-Magħtab, in-Naxxar.

L-istorja tal-każ
Il-complainant sostna li l-case officer kien irrakkomanda li din l-applikazzjoni tiġi 
rifjutata abbażi tal-oġġezzjoni tal-Enemalta minħabba l-fatt li din kienet sitwata 
direttament taħt il-linji tad-dawl b’vultaġġ għoli (high voltage overhead lines) u li 
ebda żvilupp ma huwa permess li jsir f’għoxrin metru fuq kull naħa tal-linja ċentrali 
fejn jinsabu l-linji tal-elettriku sovrastanti b’vultaġġ għoli.

L-Enemalta aktar tard biddlet il-pożizzjoni tagħha u iddikjarat illi ma kien hemm l-ebda 
oġġezzjoni min-naħa tal-Enemalta sabiex jinħareġ il-permess ta’ żvilupp relevanti. 

Il-complainant sostna ukoll illi l-kostruzzjoni ta’ razzett tal-baqar viċin id-djar 
tagħhom kienet ser toħloq periklu għal saħħithom u għas-sigurtà tagħhom u li 
d-deċiżjoni tal-Enemalta li tbiddel il-pożizzjoni tagħha dwar din l-applikazzjoni 
minn waħda ta’ oġġezzjoni għal waħda ta’ ebda oġġezzjoni kienet ta’ detriment 
għal saħħithom, speċjalment meta wieħed iqis illi din wasslet biex l-Awtorità tal-
Ippjanar tbiddel id-deċiżjoni tagħha u tapprova l-istess applikazzjoni.

L-Enemalta ntalbet sabiex tinforma lil dan l-Uffiċċju dwar ir-raġuni għal din id-
deċiżjoni li tbiddel il-pożizzjoni tagħha dwar din l-applikazzjoni. L-Enemalta 
wieġbet li wara l-ittra oriġinali ta’ oġġezzjoni, saret investigazzjoni ulterjuri u aktar 
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diskussjonijiet, u wara li ddiskutew il-kwistjoni mal-applikant instabet soluzzjoni 
illi jekk ikun jeħtieġ li l-cables bil-vultaġġ għoli jiġu mressqa minn fejn qiegħdin dan 
kellu jsir a spejjeż tal-applikant, u għaldaqstant irtirat l-oġġezzjoni tagħha.

L-Enemalta informat lil dan l-Uffiċċju illi l-kwistjonijiet ta’ saħħa li ssemmew mill-
complainant ma jaqgħux fil-kompetenza tagħha iżda jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 
ta’ awtoritajiet oħra. Hi sostniet ukoll illi ma tidħolx f’aspetti dwar nuqqas ta’ ftehim 
ċivili/argumenti bejn il-ġirien u li tali deċiżjonijiet jittieħdu biss fuq aspetti tekniċi 
skont il-liġi li jiġu determinati minn impjegati kompetenti tal-Enemalta, kif ukoll 
skont struzzjonijiet li jinħarġu minn awtoritajiet relevanti u għaldaqstant temmen 
li ma saret l-ebda inġustizzja.

Il-complainant ġie informat bit-tweġiba tal-Enemalta u iddikjara li ma kienx konxju minn 
dan il-ftehim u li kieku realment sar dan il-ftehim, allura l-Enemalta setgħet iġġustifikat 
il-bdil fil-fehma tagħha bil-miktub iżda l-provi juru li tali ftehim qatt ma eżista.

L-unika ġustifikazzjoni tal-Perit tal-applikant dwar il-bidla fil-pożizzjoni tal-
Enemalta kienet li kien hemm preċedent għaliex l-istess cables b’vultaġġ għoli 
kienu għaddejjin minn fuq proprjetà privata li s-sid tagħha kien wieħed minn dawk 
li kienu qed joġġezzjonaw. Il-pożizzjoni tal-Enemalta nbidlet wara l-persistenza 
tal-Perit tal-applikant u l-ittra li tagħti l-approvazzjoni tagħha ġiet ippubblikata ftit 
sigħat qabel il-laqgħa pubblika tal-Kummissjoni tal-Ippjanar. 

Il-complainant sostna illi hu konxju mill-fatt illi l-oġġezzjoni oriġinali tal-Enemalta 
kienet korretta, li l-bidla fil-pożizzjoni tagħha kienet waħda żbaljata u li b’dan il-
mod kienet responsabbli u soġġetta għall-preċedent f’applikazzjonijiet oħrajn. 

Dan l-Uffiċċju ġie wkoll informat li d-dokument li ġie ippreżentat lill-Enemalta 
biex tirrevoka d-deċiżjoni tagħha qatt ma kien ġie ippubblikat. Il-complainant kien 
ġie muri dan id-dokument biss waqt il-laqgħa mal-Kummissjoni tal-Ippjanar iżda 
hu seta’ jikkonferma illi dan id-dokument ma kien jagħmel l-ebda referenza għall-
ftehim li semmiet l-Enemalta.

L-Enemalta ġiet mitluba sabiex tiċċara aħjar is-sottomissjoni tagħha illi wara li 
saret diskussjoni mal-applikant instabet soluzzjoni dwar iċ-ċaqlieq tal-cables jekk 
hekk ikun meħtieġ, u dwar l-oġġezzjonijiet tagħha meta kienet sostniet illi “no 
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development is to be permitted within a 20m corridor on either side of the centre line 
of the high voltage overhead lines”. Dan l-Uffiċċju staqsa għaliex f’dan il-każ, din ġiet 
klassifikata “if needed” meta l-wisa’ ta’ 20m kuritur kien jeħtieġ li jkun hemm dejjem 
u, jekk le, x’kien in-nuqqas ta’ ‘needs’ li setgħu jiġġustifikaw it-tneħħija ta’ tali ħtieġa.

Dan l-Uffiċċju talab ukoll lill-Enemalta li tipprovdilu kopja tal-ftehim li għamlet 
mal-applikant u ġie spjegat lilha illi dan l-Uffiċċju ma kienx qiegħed jinvestiga 
n-nuqqas ta’ ftehim ċivili iżda l-allegata amministrazzjoni ħażina tal-Enemalta. 

L-Enemalta saħqet illi hi kienet l-unika awtorità li kienet kompetenti li tiddetermina dak 
li kien meħtieġ fl-infrastruttura u li f’dan il-każ meta saret investigazzjoni ulterjuri kienet 
iddeterminat illi l-kuritur ta’ 20m ma kienx meħtieġ. Dwar il-ftehim li kienet semmiet 
hi stess, l-Enemalta informat lil dan l-Uffiċċju li l-ftehim li sar kien wieħed verbali u li 
sussegwentement kien ser isir ftehim għax-xogħlijiet meta dawn ix-xogħlijiet ikunu 
meħtieġa. Dan l-Uffiċċju ġie informat ukoll li l-Enemalta kellha biss l-awtorità li tiddetermina 
x’kienet teħtieġ l-infrastruttura tagħha u fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet dwar il-
permessi kienu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità tal-Ippjanar u għaldaqstant 
kienet qed toġġezzjona bil-qawwa għall-allegazzjoni ta’ amministrazzjoni ħażina.

Osservazzjonijiet
Din l-Opinjoni Finali qed tirrapporta speċifikament dwar il-fatt li l-Enemalta kienet 
qed taġixxi ta’ consultee waqt l-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-iżvilupp in kwistjoni, 
mill-Awtorità tal-Ippjanar, għat-tiġdid ta’ permess ta’ razzett tal-baqar fin-Naxxar.

Dan l-Uffiċċju ma qgħadx jistħarreġ jekk il-permess li ħareġ kienx jikkostitwixxi xi 
forma ta’ amministrazzjoni ħażina mill-Awtorità tal-Ippjanar għaliex din il-kwistjoni 
tinsab pendenti quddiem it-Tribunal ta’ Reviżjoni dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, u 
lanqas ma stħarreġ dwar il-fatt li meta l-oġġezzjoni tbiddlet din injorat l-elementi 
ta’ saħħa u sigurtà. Dan għaliex, fiż-żewġ każijiet id-diffikultà tal-complainant ma 
kinitx is-saħħa u s-sigurtà tar-razzett tal-baqar iżda s-saħħa u sigurtà tal-ġirien tal-
istess razzett li nħariġlu l-permess (liema permess ġie appellat). Ta’ min jinnota 
illi l-imsemmija cables bil-vultaġġ għoli kienu diġà qegħdin hemm u allura kemm 
b’oġġezzjoni mill-Enemalta u anke mingħajrha, meta din tal-aħħar ġiet ikkonsultata 
mill-Awtorità tal-Ippjanar jekk dawn il-cables kellhomx effett fuq ir-razzett tal-
baqar kif propost, ma kienx ser ikollu effett dirett fuq il-kwistjonijiet dwar is-saħħa 
u s-sigurtà li kienu qed jikkonċernaw lill-complainant jew lill-ġirien l-oħra.
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It-tweġiba tal-Enemalta għall-mistoqsijiet imressqa minn dan l-Uffiċċju wasslu 
biex iqanqlu tħassib serju fuq tlett punti:
•	 Kif tista’ d-dikjarazzjoni maħruġa mill-Enemalta fl-ittra oriġinali tal-oġġezzjoni 

tagħha li fiha esprimiet il-fehma li m’għandux jiġi permess ebda żvilupp fil-
kuritur ta’ 20 metru fuq kull naħa mill-linja ċentrali tal-cables b’vultaġġ għoli li 
jinsabu għaddejjin fuq is-sit, tiġi mbagħad mibdula f’waħda ta’ ebda oġġezzjoni 
mill-istess Enemalta? 

•	 Għaliex l-ewwel ittra ta’ oġġezzjoni l-Enemalta kienet saħqet b’mod kategoriku 
li ma kellu jiġi permess ebda żvilupp f’kuritur b’distanza ta’ 20 metru filwaqt li 
fit-tieni ittra li l-Enemalta bagħtet lil dan l-Uffiċċju, wieġbet li kienet instabet 
soluzzjoni billi jitressqu l-cables jekk ikun il-bżonn? 

•	 X’tip ta’ ftehim ġie ffirmat bejn l-Enemalta u l-applikant biex wasslitha biex 
twaqqa’ din il-kundizzjoni li jitressqu l-cables b’vultaġġ għoli?

Għall-mistoqsijiet li dan l-Uffiċċju ressaq fuq dawn il-kwistjonijiet, l-Enemalta 
wieġbet illi hi kienet l-unika awtorità li setgħet tiddetermina dak li kien hemm bżonn fl-
infrastruttura tagħha u li f’dan l-istadju kien intlaħaq ftehim verbali mal-konsumatur.

Meta wieħed jikkonsidra illi f’dan il-każ il-bidla minn waħda ta’ oġġezzjoni 
għal dik ta’ ebda oġġezzjoni mill-Enemalta kellha impatt dirett fuq il-bidla tar-
rakkomandazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar minn rifjut għal approvazzjoni tal-
iżvilupp propost, huwa meħtieġ illi fl-ewwel lok l-Enemalta tadotta proċeduri stretti 
biex jitneħħa kull dubju ta’ kif jitmexxew dawn il-konsultazzjonijiet.

Jeħtieġ illi jekk l-Enemalta tkun ser tippubblika ittri ta’ oġġezzjoni dwar l-iżviluppi 
proposti ibbażati fuq “no development is to be permitted within a twenty metre corridor”, 
għandha wkoll tiddikjara illi l-Enemalta hija lesta li tkun flessibbli u li din il-kundizzjoni 
tiġi diskussa, sabiex b’hekk kull applikant jitqiegħed fl-istess binarju, filwaqt li b’hekk jiġi 
eliminat xi dubju li jista’ jitqanqal. Fit-tieni lok, wieħed iqis illi ftehim verbali m’huwiex 
ġustifikazzjoni valida biżżejjed sabiex tinbidel oġġezzjoni. X’jiġri jekk il-cables tal-
elettriku jkun jeħtieġ li jiċċaqalqu minħabba r-razzett tal-baqar stess u s-sid jonqos 
milli jidher għall-kuntratt ta’ xogħol? F’dan il-każ l-ispejjeż ser tagħmel tajjeb għalihom 
il-kumpanija? U x’jiġri jekk is-sid li miegħu sar il-ftehim verbali ‘l quddiem ibiegħ il-
proprjetà tiegħu, meta wieħed iqis illi permess maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar huwa 
validu għal ħames snin u jista’ wkoll jiġi estiż? Jista’ l-ftehim verbali jintilef? Ċertament, 
ftehim verbali simili għandu jiġi evitat u meta l-Enemalta tkun ser twaqqa’ jew tibdel 
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oġġezzjoni jew saħansitra anke tibdel no-objection, it-tieni ittra għandha tispjega b’mod 
ċar ir-raġunijiet għalfejn l-istess deċiżjoni tkun qed tinbidel. Dan huwa meħtieġ għall-
benefiċċju tal-kumpanija stess u anke għall-benefiċċju tal-iżviluppatur, tal-persuni li 
qed joġġezzjonaw u għal żviluppaturi oħra, ċittadini u Periti sabiex kemm jista’ jkun 
tinżamm konsistenza meta jiġu proċessati każijiet simili.

Barra minn hekk, it-tmexxija tal-cables minn post għal ieħor tinvolvi wkoll il-
proprjetajiet ta’ terzi u għaldaqstant li jsir ftehim mal-applikant, anke jekk verbali, 
żgur li mhux biżżejjed.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Minkejja l-fatt li l-Enemalta bidlet l-oġġezzjoni tagħha f’waħda fejn m’għandha ebda 
oġġezzjoni meta ġiet ikkonsultata mill-Awtorità tal-Ippjanar dwar ir-razzett tal-baqar, dan 
ma kellux effett dirett fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ġirien, jibqa’ l-fatt li dan it-tibdil wassal 
biex inħareġ il-permess relattiv u l-ilment ġie għalhekk sostnut minħabba l-mod, kif f’dan 
il-każ, l-Enemalta aġixxiet bħala consultee. Dan l-aġir jagħti lok ukoll għal implikazzjonijiet 
serji fil-mod kif l-Enemalta għandha twieġeb għall-konsultazzjonijiet simili.
•	 L-ittra tal-Enemalta datata 26 ta’ Frar 2018 li fiha iddikjarat li m’għandha l-ebda 

oġġezzjoni wara li ġiet ikkonsultata dwar applikazzjoni ta’ żvilupp dwar it-tiġdid 
ta’ permess għall-kostruzzjoni ta’ razzett tal-baqar fin-Naxxar, instab li hija 
irregolari u mhux ġustifikata.

•	 Meta tippubblika oġġezzjoni jew ebda oġġezzjoni għal xi żvilupp propost, 
l-Enemalta għandha tkun ċara, jiġifieri jekk dan l-iżvilupp ikunx jirrispetta jew le 
l-policies tagħha u għandha tispeċifika li jekk ikun hemm xi emendi dawn jistgħu 
jwasslu biex tinbidel l-oġġezzjoni jew l-ebda oġġezzjoni skont ma jkun il-każ.

•	 Meta l-Enemalta tippubblika żewġ stqarrijiet opposti dwar l-istess kwistjoni, 
fit-tieni stqarrija għandha tagħti r-raġuni jew raġunijiet għalfejn l-ewwel 
deċiżjoni qed tinbidel.

•	 Kwalunkwe ftehim li jsir bejn l-Enemalta u terzi qatt m’għandu jsir verbalment iżda 
bil-miktub. Barra minn hekk, l-istess kundizzjonijiet fil-ftehim għandhom ukoll jiġu 
mposti fuq trasferiment eventwali tal-proprjetà in kwistjoni u jeħtieġ li jiġi wkoll 
ikkunsidrat l-impatt li tali ftehim jista’ jkollu fuq il-proprjetajiet fil-viċin ta’ terzi. 

L-eżitu
L-Enemalta wieġbet li ser timplimenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet billi toħroġ 
no-objection b’numru ta’ kundizzjonijiet fuq bażi regolari u li oġġezzjoni tibda 
toħroġ biss f’każijiet estremi.



Każijiet fil-Qosor 2018 83

L-Awtorità tal-Ippjanar

Investigazzjoni fuq inizjattiva 
tal-Kummissarju għall-Ambjent 
u l-Ippjanar fir-rigward ta’ 
applikazzjoni ta’ garaxxijiet

L-ilment
Din hija investigazzjoni fuq inizjattiva tal-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 
dwar Ċirkulari 3/14 maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar fir-rigward ta’ applikazzjoni 
ta’ garaxxijiet.

L-istorja tal-każ
Minn ħarsa fuq fuq lejn l-applikazzjonijiet li ġew approvati matul ix-xahar ta’ 
Diċembru 2017, qam dubju kemm l-Awtorità tal-Ippjanar kienet qed tapplika 
sewwa din iċ-Ċirkolari kif jidher hawn taħt:
•	 it-tielet parti taċ-Ċirkolari 3/14 tapplika għal tibdil fl-użu ta’ garaxxijiet żgħar 

li jinfdu ma’ residenza, iżda l-Awtorità tal-Ippjanar approvat it-tibdil fl-użu ta’ 
garaxx li ma kienx daqstant żgħir u garaxxijiet li ma kienux jinfdu ma’ residenza 
u li kienu jifformaw parti minn blokka ta’ appartamenti;

•	 il-paragrafu 3.5 tal-istess Ċirkolari kien jelenka numru ta’ kundizzjonijiet li 
huma konformi mal-Paragrafu 2.6, liema paragrafu jagħmel referenza ċara 
għall-garaxxijiet fil-livell sotterran. Madankollu, l-Awtorità tal-Ippjanar 
approvat it-tibdil fl-użu ta’ garaxx li ma kienx jinsab fil-livell sotterran; u

•	 il-paragrafu 3.5 (ċ) tal-istess Ċirkolari jipprovdi illi l-permess għandu jinkludi 
l-kundizzjoni li ma tippermettix li jsir parkeġġ riservat jew xi restrizzjonijiet oħra 
ta’ parkeġġ minħabba l-attività kummerċjali approvata. L-Awtorità tal-Ippjanar 
ma kinitx qed timponi din il-kundizzjoni meta tapprova l-permessi relattivi. 
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Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Ippjanar kienet mistennija illi tikkomunika 
deċiżjonijiet simili mal-awtoritajiet relevanti bħalma hija Transport Malta u 
l-Kunsill Lokali ikkonċernat.

Din il-kwistjoni kienet qegħda żżid b’mod drastiku l-problemi ta’ traffiku/parkeġġ 
u l-każijiet li saret referenza għalihom aktar ‘l fuq huma biss ftit minn dawk li 
irriżultaw minn osservazzjoni ta’ xahar wieħed biss u għaldaqstant wieħed kien ser 
isib aktar minn hekk li kieku kellu jgħarbel it-42 xahar ta’ qabel Diċembru 2017.

L-Awtorità tal-Ippjanar ġiet ukoll mitluba sabiex din iċ-Ċirkolari tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq il-website tagħha.

L-Awtorità tal-Ippjanar informat lil dan l-Uffiċċju illi l-permessi li saret referenza 
għalihom minn dan l-Uffiċċju kollha kienu ġew rakkomandati biex jiġu rifjutati 
mid-Direttorat tal-Ippjanar. Madanakollu, l-Kummissjoni tal-Ippjanar m’aċċettatx 
ir-rakkomandazzjoni tad-Direttorat u ħarġet l-approvazzjoni tagħha, għaliex skont 
hi dawn l-applikazzjonijiet, fost affarijiet oħra, kienu konformi ma’ din iċ-Ċirkolari. 

Dan l-Uffiċċju informa wkoll lil Transport Malta (TM) dwar din il-kwistjoni li 
min-naħa tagħha wieġbet illi ċ-Ċirkolari tal-Awtorità tal-Ippjanar 3/14 kienet 
issemmi illi d-diskussjonijiet ma’ TM kienu żvelaw li kien hemm drabi fejn it-tibdil 
ta’ garaxx għall-użu ta’ karozzi privati fi ħwienet żgħar jew fi klassijiet 4a u 4b, 
kultant kien iwassal biex jiġi rilaxxat il-parkeġġ li jinsab quddiem dak il-garaxx, u 
minn spazju fejn ma jistax isir parkeġġ jiġi parkeġġ għall-użu ġenerali. Iżda la TM 
u lanqas l-Awtorità tal-Ippjanar ma kienu konxji li qed isiru xi konsultazzjonijiet/
diskussjonijiet dwar din il-policy. Jidher li l-prassi dwar din il-policy kienet li ladarba 
l-garaxx ikun inbidel f’ħanut żgħir, jitneħħa l-aċċess għall-garaxx ta’ residenza u 
minflok jinħoloq parkeġġ fi triq pubblika iżda din il-loġika teknikament ma tistax 
tiġi applikata dejjem.

L-eżitu
Mill-istħarriġ ta’ dan l-Uffiċċju irriżulta illi l-Awtorità tal-Ippjanar hija l-awtorità 
kompetenti li hija responsabbli li tiddetermina l-provvedimenti meħtieġa dwar il-
parkeġġ fi żviluppi residenzjali jew mhux residenzjali, u li tivverifika jekk żvilupp li 
ma jkunx konformi ma’ dawn il-provvedimenti dwar il-parkeġġ għandux jingħata 
l-permess u għalhekk ħejjiet skemi sabiex jirregolaw il-kontribut finanzjarju 
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li għandu jagħmel tajjeb għalih l-iżviluppatur li jkollu nuqqas ta’ parkeġġi. 
Għaldaqstant, fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, l-Awtorità kien jeħtieġ illi 
tevalwa s-sitwazzjoni u tipproponi xi emendi jekk hekk ikun il-każ.

Ladarba l-Awtorità tal-Ippjanar hija l-unika awtorità kompetenti li hija responsabbli 
li tapplika l-istandards dwar il-parkeġġ għal proposti dwar żviluppi ġodda, TM 
ma tagħmel ebda assessjar jekk applikazzjoni tal-ippjanar tkunx konformi mal-
istandards dwar il-parkeġġi tal-Awtorità tal-Ippjanar li huma mfassla fid-DC 2015 
jew fiċ-ċirkolari tagħha. F’dan ir-rigward, l-approvazzjoni ta’ TM f’applikazzjonijiet 
għal żvilupp jikkonċernaw biss l-aspetti li hi direttament responsabbli għalihom 
skont il-leġislazzjoni u l-policies tagħha. TM m’għandhiex x’taqsam fi skemi ta’ 
immaniġġjar u amministrazzjoni.



Uffiċċju tal-Ombudsman86

Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA)
 

Proċess tal-għażla meqjus  
inġust u diskriminatorju

L-ilment
Ilment imressaq kontra l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) minn applikant 
li allega li l-proċess tal-għażla għall-pożizzjoni ta’ Senior Officer Administrative 
Support fi ħdan l-uffiċċju tar-Riżorsi Umani tal-ERA kien wieħed inġust.

L-istorja tal-każ
Wara li l-complainant ġiet imċaħħda milli tingħata din il-pożizzjoni waqt il-proċess 
tal-għażla u anke waqt l-appell li sar quddiem bord ta’ tlett membri, il-complainant 
allegat illi dan il-proċess tal-għażla kien wieħed inġust u diskriminatorju. Dan 
għaliex, applikant ieħor kien ġie trasferit fl-istess taqsima biex ikun jista’ jikseb 
l-esperjenza. Barra minn hekk, membru tal-bord tal-għażla kien staqsa mistoqsija 
personali dwar ir-rwol attiv li l-complainant kellha ma’ union partikolari u anke 
dwar il-kriterji allokati u l-punti kif ġew imqassma b’mod inġust.

L-ERA sostniet illi meta kienet qed issir il-qasma fl-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent 
u l-Ippjanar (MEPA), l-Awtorità kienet teħtieġ impjegat li jiġi assenjat bil-kompitu li 
jieħu ħsieb il-ħin, l-attendenza u l-pagi u kellha bżonn ukoll impjegat ieħor li jaqdi 
servizzi oħra klerikali fi ħdan it-taqsima tar-riżorsi umani mingħajr ma jitħarbat 
l-operat tad-Direttorat tal-Ambjent. L-ERA saħqet illi sa mit-twaqqif tagħha hi 
dejjem allokat kriterji skont il-Ftehim Kollettiv, kriterji għall-Kwalifiki, Esperjenza, 
Ħila u Adegwatezza. Żiedet illi minkejja li l-kriterji jiġu ppubblikati qabel il-proċess 
tal-għażla, qatt ma rċeviet ebda oġġezzjoni minn xi kandidat dwarhom.
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Osservazzjonijiet
Il-complainant allegat illi kienet sorpriża meta wieħed mill-membri tal-Bord 
tal-Għażla staqsieha jekk ir-rwol attiv li kellha fil-union setax joħloq konflitt fil-
ħidma tagħha fi ħdan it-taqsima tar-riżorsi umani. Dan minħabba l-fatt li din il-
mistoqsija ma kenitx fil-lista tal-mistoqsijiet għall-intervisti li kienu ġew approvati 
minn qabel u għaldaqstant ma kellhiex tiġi mitluba twieġeb tali mistoqsija. Waqt 
l-appell il-complainant naqset li tindika liema membru tal-Panel kien staqsiha din 
il-mistoqsija u barra minn hekk, biex tissostanzja l-punt tagħha, lanqas ma talbet 
li dan l-istess membru tal-Bord tal-Għażla jidher quddiem il-Promotion Appeals 
Board. Fl-istadju tal-appell il-complainant kellha l-informazzjoni kollha meħtieġa 
biex tressaq il-provi tagħha dwar il-fatt allegat quddiem il-Promotion Appeals 
Board, iżda hi naqset milli tuża din l-opportunità u tissostanzja din l-allegazzjoni. 
Għaldaqstant, f’dan l-istadju, din l-allegazzjoni ma setgħatx tiġi kkunsidrata ladarba 
l-complainant naqset milli tagħmel dan meta kellha l-mezzi disponibbli.

Wieħed mill-kandidati għal din il-pożizzjoni li kiseb l-ogħla marki fil-kriterju dwar 
kemm huwa idoneju għall-kariga u għall-ħila, u konsegwentement l-għola li ġab 
marka fil-proċess tal-għażla, kien ġie temporanjament assenjat jaqdi l-funzjonijiet 
tiegħu fi ħdan id-Direttorat tal-Ambjent li dak iż-żmien kien jaqa’ taħt il-MEPA. 
Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
kien investiga ilment simili mingħand l-istess complainant kontra l-MEPA, u fl-
Opinjoni Finali tiegħu qal li jeħtieġ illi jiġi enfasizzat il-fatt li għandu jiġi assigurat li 
fil-proċess tal-għażla ebda kandidat m’għandu jingħata xi vantaġġ fuq il-kandidati 
l-oħra minħabba esperjenza li seta’ kiseb meta ntbagħat f’taqsima partikolari, 
speċjalment meta l-Awtorità tkun konxja li fil-futur qarib tkun ser toħroġ sejħa 
għall-applikazzjonijiet għal dik il-pożizzjoni. Tali sitwazzjonijiet, bir-raġun, jistgħu 
iqanqlu dubji u suspetti li l-proċess tal-għażla ma tmexxiex bl-istess mod għall-
kandidati kollha u għalhekk kien wieħed inġust. Dak li kien japplika għall-MEPA 
japplika wkoll għall-ERA. Din ir-rakkomandazzjoni għadha tapplika u m’hemmx 
aktar azzjonijiet li jistgħu jiġu rakkomandati. 

Wieħed ma jistax jirrakkomanda illi jitnaqqsu l-punti lill-kandidati li jkollhom din 
it-tip ta’ esperjenza għaliex dan m’huwiex la ġust fuq il-kandidat u lanqas huwa 
ta’ benefiċċju għall-proċess. Meta persuni jiġu assenjati biex jaħdmu f’taqsimiet 
partikolari, speċjalment meta l-Awtorità tkun mgħarrfa li fil-futur qarib ser 
toħroġ sejħa għall-applikazzjonijiet, dan għandu jsir b’mod kawt u b’motivazzjoni 
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sabiex kull dubju jiġi eliminat. Aktar u aktar, meta l-Awtorità tkun konxja li kienu 
numerużi l-kandidati li kellhom interess f’dik il-pożizzjoni reklamata fis-sejħa 
għall-applikazzjonijiet preċedenti u li kienet ukoll is-suġġett tal-Opinjoni Finali li 
ssemmiet aktar ‘l fuq.

Fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-ERA indikat illi l-punti tal-kriterji kienu ser 
jitqassmu 10:10:40:40 għall-Kwalifiki: Esperjenza: Ħila: Adegwatezza. Ir-riżultati 
kienu kif ġejjin:

Kandidat Esperjenza Kwalifiki Ħila Adegwatezza Total
Ordni  
tal-Mertu

A 5 10 8 8 8 8 8 8 8 8 79 1

B 9 10 6 7 5 7 5 4 4 4 61 11

C 7 10 8 9 7 7 7 8 8 4 75 3

D 9 10 7 7 7 7 7 6 7 7 74 4

E 10 10 7 8 8 7 6 4 5 4 69 8

F 10 10 7 7 7 6 7 6 6 5 71 5

G 10 10 8 8 8 7 7 7 7 6 78 2

H 9 10 7 6 7 7 6 6 6 6 70 6

I 7 10 7 7 7 6 6 6 6 6 68 9

J 8.5 10 7 7 7 7 6 6 7 4 69.5 7

K 8 10 7 7 6 6 6 5 6 5 66 10

Fir-rapport tal-Ombudsman li saret referenza għalih, il-MEPA kienet stabbiliet 
it-tqassim tal-punti għall-kriterji relevanti ta’ 20:25:30:25. F’dan ir-rigward, 
l-ERA sostniet illi t-tqassim tal-punti stabbiliti minnha kien ta’ 10:10:40:40, li dan 
huwa skont il-Ftehim Kollettiv u li kienet iddeċidiet illi f’kull proċess tal-għażla 
l-kriterju ‘Esperjenza’ kien ser jiġi allokat 10% tal-punti u b’dan il-mod jiġu evitati 
deċiżjonijiet arbitrarji. 

Fil-fatt id-deċiżjoni li talloka 10% tal-punti għall-‘Esperjenza’ fir-realtà tinkoraġġixxi 
li jittieħdu aktar deċiżjonijiet arbitrarji. Dan għar-raġuni li jekk il-perċentaġġ tal-
kriterji oġġettivi bħal ma hija l-‘Esperjenza’ ikun żgħir, allura ikun akbar il-perċentaġġ 
għall-kriterji suġġettivi bħal ma’ huma ‘Ħila’ u ‘Adegwatezza’. Barra minn hekk, il-
kriterji oġġettivi, kontra l-kriterji suġġettivi jistgħu faċilment jiġu evalwati bħal per 
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eżempju fl-istadju tal-appell. Fil-fatt, it-tabella t’hawn taħt turi li meta l-kriterju 
‘Esperjenza’ jiġi allokat 10% tal-punti dan iwassal li l-kandidati fl-Ordni tal-Mertu 
jiksbu ftit jew wisq l-istess punti daqslikieku l-esperjenza tagħhom ma kinitx 
ikkunsidrata. Dan iwassal biex ixejjen il-proċess tal-għażla kollu għaliex ifisser li 
l-esperjenza ma kellha ebda effett fuq il-proċess ta’ kif ġew aġġudikati l-kandidati.

Kandidat Kwalifiki Ħila Adegwatezza Total
Ordni  
tal-Mertu

Ordni  
tal-Mertu 1

A 10 8 8 8 8 8 8 8 8 74 1 1

B 10 6 7 5 7 5 4 4 4 52 11 11

C 10 8 9 7 7 7 8 8 4 68 3 3

D 10 7 7 7 7 7 6 7 7 65 4 4

E 10 7 8 8 7 6 4 5 4 59 9 8

F 10 7 7 7 6 7 6 6 5 61 5 5

G 10 8 8 8 7 7 7 7 6 68 2 2

H 10 7 6 7 7 6 6 6 6 61 6 6

I 10 7 7 7 6 6 6 6 6 61 8 9

J 10 7 7 7 7 6 6 7 4 61 7 7

K 10 7 7 6 6 6 5 6 5 58 10 10

Barra minn hekk, m’huwiex ġust illi kandidat li għandu ħames snin esperjenza 
jikseb l-istess marki għall-kriterju ‘Esperjenza’ daqs kandidat li għandu għoxrin sena 
esperjenza. Għalhekk, aktar milli jogħla l-perċentaġġ tal-‘Esperjenza’ għall-20%, ġie 
rakkomandat li l-kandidati jingħataw punt għal kull sena ta’ esperjenza sa massimu 
ta’ għoxrin sena, b’hekk jitjieb il-proċess tal-għażla kemm għall-benefiċċju tal-
impjegat kif ukoll għal min qiegħed jimpjega.

L-allokazzjoni ta’ 10% għall-kriterju ‘Kwalifiki’ (minbarra r-rekwiżiti l-oħra) ukoll 
tindika illi bil-kwalifiki u mingħajrhom kważi l-kandidati kollha jispiċċaw jiksbu 
l-istess marki kif turi t-tabella t’hawn taħt. Dan ir-riżultat jippreġudika l-proċess tal-
għażla għaliex dan ifisser illi l-kandidati li mhumiex f’karigi maniġerjali u li jagħżlu 
li jkomplu javvanzaw fl-istudji tagħhom sabiex itejjbu l-kwalifiki miksuba mhumiex 
qed jiġu ippremjati fil-proċess tal-aġġudikazzjoni. 
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Kandidat Esperjenza Ħila Adegwatezza Total
Ordni 
tal-Mertu

Ordni 
tal-Mertu 1

A 5 8 8 8 8 8 8 8 8 69 1 1

B 9 6 7 5 7 5 4 4 4 51 11 11

C 7 8 9 7 7 7 8 8 4 65 3 3

D 9 7 7 7 7 7 6 7 7 64 4 4

E 10 7 8 8 7 6 4 5 4 59 8 8

F 10 7 7 7 6 7 6 6 5 61 5 5

G 10 8 8 8 7 7 7 7 6 68 2 2

H 9 7 6 7 7 6 6 6 6 60 6 6

I 7 7 7 7 6 6 6 6 6 58 9 9

J 8.5 7 7 7 7 6 6 7 4 59.5 7 7

K 8 7 7 6 6 6 5 6 5 56 10 10

Għaldaqstant, ġie wkoll suġġerit li jkun hemm l-allokazzjoni ta’ 20% għall-kriterju 
tal-‘Kwalifiki’ (minbarra r-rekwiżiti l-oħra). Dan biex jitjieb il-proċess tal-għażla u 
l-impjegati jiġu inkuraġġiti sabiex ikomplu jgħollu l-livell tal-kwalifiki tagħhom, 
kemm għall-benefiċċju tal-impjegat inniffsu kif ukoll għal min qiegħed jimpjega. 

It-tqassim tal-marki għall-kriterji stabbiliti ġie rakkomandat li jkun 20:20:30:30 
għall-Kwalifiki: Esperjenza: Ħila: Adegwatezza. Li kieku persuna kellha tingħata 
punt għal kull sena ta’ esperjenza kif suġġerit, ikun hemm dan ir-riżultat kif jidher 
fit-tabella bil-kolonna (Ordni tal-Mertu 2) u dan jista’ jiġi ikkomparat mar-riżultati 
miksuba (Ordni tal-Mertu 1)4.

Kandidat Esperjenza Kwalifiki Ħila Adegwatezza Total
Ordni  
tal-Mertu 1

Ordni  
tal-Mertu 2

A 10 16.5 6 6 6 6 6 6 6 6 74.5 1 6

B 18 8.5 4.5 5.3 3.8 5.3 3.8 3 3 3 58 11 11

C 14 19 6 6.8 5.3 5.3 5.3 6 6 3 76.5 3 4

D 18 20 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.5 5.3 5.3 79.25 4 2

E 20 11.583 5.3 6 6 5.3 4.5 3 3.8 3 68.33 8 10

F 20 20 5.3 5.3 5.3 4.5 5.3 4.5 4.5 3.8 78.25 5 3

4  Il-marki għall-‘Ħila’ u ‘Adegwatezza’ ġew aġġustati skont it-tqassim stabbilit ta’ 40:30.
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G 20 20 6 6 6 5.3 5.3 5.3 5.3 4.5 83.5 2 1

H 18 14.167 5.3 4.5 5.3 5.3 4.5 4.5 4.5 4.5 70.42 6 8

I 14 20 5.3 5.3 5.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 72.25 9 7

J 17 20 5.3 5.3 5.3 5.3 4.5 4.5 5.3 3 75.25 7 5

K 16 18 5.3 5.3 4.5 4.5 4.5 3.8 4.5 3.8 70 10 9

Dwar dawn l-osservazzjonijiet ta’ hawn fuq, l-ERA bir-raġun żiedet tgħid illi ebda 
kandidat ma kien oġġezzjona għall-allokazzjoni ta’ 10%. Madanakollu, huwa 
improbabbli ferm li wieħed jippretendi li l-istess kandidat, li jkun ser jipparteċipa 
fi proċess tal-għażla, joġġezzjona għall-kriterji li jkunu ġew stabbiliti biex jevalwaw 
lilu u lill-applikanti l-oħra sabiex jiġu aġġudikati f’Ordni tal-Mertu.

Għalkemm ir-raġunament ta’ hawn ġie rifless f’tabelli apposta jidher ftit jew wisq 
matematiku, dan il-Proċess tal-Għażla kien essenzjalment ibbażat fuq tabella 
matematika li fiha kien hemm imniżżel il-marki miksuba minn kull kandidat fil-kriterji 
varji, u għalhekk dan l-eżerċizzju kellu jiġi analizzat bl-istess mod biex jiġi mfisser 
aħjar ir-raġunament li wassal għal dawn il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Għalkemm it-tqassim tal-marki għall-kriterji ta’ 10:10:40:40 għall-Esperjenza: 
Kwalifiki: Ħila: Adegwatezza f’dan il-proċess tal-għażla huwa wieħed inġust u wassal 
biex il-complainant intlaqtet ħażin, l-ilment ma ġiex sostnut għal żewġ raġunijiet. 
Fl-ewwel lok il-complainant, irrispettivament mit-tqassim tal-marki, xorta waħda 
ma kienx ser jirnexxielha tiġi fl-ewwel żewġ postijiet biex tieħu l-kariga, u fit-tieni 
lok, din l-allokazzjoni tal-marki kienet ġiet stabbilita u mħabbra mill-bidu tal-
proċess tal-għażla.

Madanakollu, din l-investigazzjoni enfasizzat il-ħtieġa għal reviżjoni tal-Proċess 
tal-Għażla billi irrevediet il-proporzjon għall-kriterji tal-għażla għal 20:20:30:30 għal 
Esperjenza: Kwalifiki: Abbiltà: Adegwatezza, li tagħti punt għal kull sena ta’ esperjenza 
partikularment għal dawk li m’humiex postijiet maniġerjali u stazzjonar ta’ impjegati 
f’taqsima partikolari, speċjalment jekk l-Awtorità tkun taf li sejħa għal dik il-pożizzjoni 
ser tinħareġ fil-futur qarib, għandhom jitwettqu b’diliġenza u motivazzjoni dovuta 
sabiex kwalunkwe dubju jiġi eliminat, speċjalment jekk l-Awtorità kienet konxja ta’ 
diversi kandidati li wrew l-interess tagħhom fil-kariga relattiva permezz tas-sejħa ta’ 
applikazzjoni preċedenti li kienet suġġett ta’ investigazzjoni oħra.
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L-eżitu
Wara din ir-rakkomandazzjoni l-ERA qablet illi fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet li 
ser jinħarġu fil-futur kienet ser ittejjeb il-proċess tal-għażla billi:
1. Barra mir-rekwiżiti bażiċi l-kandidati kienu ser jiġu wkoll assessjati fuq il-

kriterji tal-kwalifiki u l-esperjenza.
2. Fil-kriterju għall-esperjenza l-kandidat kien ser jingħata punt għal kull sena 

esperjenza u mhux punt għal kull sentejn kif sar f’dan il-każ. 
3. Minn barra l-bord tal-għażla u l-kriterji magħżula, is-sejħa ser tibda tinkludi 

wkoll stqarrija li tindika d-drittijiet tal-kandidati u l-proċedura li tkun ser tiġi 
adottata meta titressaq oġġezzjoni kontra l-kompożizzjoni tal-bord tal-għażla. 
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Awtorità tal-Ippjanar

Allegata applikazzjoni żbaljata 
ta’ policies u proċeduri  
mill-Awtorità tal-Ippjanar

L-ilment
Ilment imressaq kontra l-Awtorità tal-Ippjanar dwar allegata applikazzjoni żbaljata 
ta’ policies u proċeduri fuq sit fil-lokalità ta’ Pembroke.

L-istorja tal-każ
Għalkemm il-complainant jelenka numru ta’ oġġezzjonijiet kontra din 
l-applikazzjoni, il-kwistjoni ewlenija li ġiet ikkunsidrata f’din l-opinjoni hija 
l-proċedura adottata mill-Awtorità tal-Ippjanar meta fil-kalkoli tagħha dwar in-
numru ta’ ħwienet li jiġu ikkunsidrati f’żona residenzjali ġew esklużi l-imħażen 
(storage space) annessi mal-istess ħwienet.

Minkejja li l-Awtorità tal-Ippjanar ingħatat żmien ta’ għoxrin ġurnata biex tibgħat 
ir-reazzjoni u l-kummenti tagħha, dan l-Uffiċċju baqa’ ma rċieva ebda tweġiba.

Osservazzjonijiet
Ir-rapport tal-case officer dwar din l-applikazzjoni jgħid illi l-proposta ta’ ħwienet 
fil-Klassi 4B li jinkludu mħażen u faċilitajiet sanitarji tkopri 141 metri kwadri u 
jkompli li minħabba li l-proposta ta’ dan il-ħanut attwali hija limitata għal 75 
metri kwadri, dan l-iżvilupp kif propost xorta waħda jista’ jiġi ikkunsidrat għall-
użu lokali u, huwa konformi mal-Local Plan designation. Il-case officer iżid li barra 
minn hekk, is-sit in kwistjoni huwa sitwat viċin iċ-ċentru lokali ta’ Pembroke u 
għaldaqstant għal din il-proposta tista’ tiġi applikata l-flexibility policy FL-GNRL-1 
(partikularment il-proviso G) tal-Partial Review of Subsidiary Plans: General Policy 
relating to Regeneration/Consolidation Initiatives.
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Dwar il-flessibbiltà tal-policy FL-GNRL-1, ir-rapport tal-case officer ma kwalifikax 
ir-raġuni għalfejn din il-policy kellha tapplika għall-applikazzjoni in kwistjoni, 
aktar u aktar meta l-proviso G kien jispeċifika illi din il-policy kellha tapplika fiż-
żoni fejn diġà hemm numru konsiderevoli ta’ attività leġittima li n-natura tagħha 
m’hijiex neċessarjament konformi mal-local plan policies jew tinsab fuq sit li huwa 
post kummerċjali stabbilit. Ir-rapport tal-case officer iġġustifika biss li din il-policy 
setgħet tapplika għar-raġuni li “… the site in question is located in proximity of the 
Pembroke Local Centre”. Kieku dan huwa l-każ, allura nofs iż-żona residenzjali ta’ 
Pembroke tista’ tikkwalifika li taqa’ fil-parametri ta’ din il-flexibility policy.

Il-case officer jirrapporta illi skont in-North Harbours Local Plan, din iż-żona hija 
meqjusa bħala waħda residenzjali. Il-Policy NHHO01 tal-Local Plan tippermetti 
ħwienet Klassi 4B f’żoni residenzjali li m’għandhomx ikopru spazju ta’ aktar minn 
50 metru kwadru għal comparison jew convenience goods u 75 metru kwadru għall-
ħwienet ta’ konvenjenza biss. Barra minn hekk, jeħtieġ illi l-problema ta’ parkeġġ 
fi triq residenzjali kemm jista’ jkun ma taggravax ruħha speċjalment minħabba 
l-fatt li jidher li n-numru ta’ parkeġġi għar-residenti huwa limitat u li dawn ikunu 
konformi mat-taqsima relevanti tad-DC 2015 (disinn, aċċessibilità, kumdità, etc). 
Il-Policy NHHO01 tal-Pjan Lokali tispeċifika illi: 
•	 ħwienet iż-żgħar (ta’ kull tip) m’għandhomx ikopru spazju akbar minn dak 

ta’ 50 metru kwadru kull wieħed, u l-ħwienet ta’ konvenjenza m’għandhomx 
ikopru spazju akbar minn dak ta’ 75 metru kwadru kull wieħed; 

•	 għandhom ikunu konformi mal-provvedimenti kollha tal-paragrafi 1.4.16 sal-
1.4.18 tal-Interim Retail Planning Guidelines (2003); u 

•	 li jikkonformaw mat-taqsimiet kollha relevanti tad-DC 2005 (disinn, 
aċċessibilità u kumdità, eċċ).

Fil-paragrafi 1.4.16 u 1.4.18 tal-Interim Retail Planning Guidelines (IRPG) insibu li:

“1.4.16 l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar ta’ Malta għandha tinkoraġġixxi 
l-immodernizzar u l-espansjoni b’mod limitat tal-faċilitajiet tal-ħwienet 
ta’ konvenjenza. Dan jista’ jseħħ billi jiġi permess l-iżvilupp kontinwu tal-
ħwienet iż-żgħar ta’ konvenjenza li jinsabu fil-qalba taż-żoni residenzjali 
li ma jinsabux fiż-żoni tat-Temporary Provision Schemes jew Local 
Plan għall-iżvilupp ta’ residenzi detached jew semi-detached (skont DC 
2000 taqsima 15.3);
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1.4.17 u li l-ħwienet iż-żgħar (Klassi 4A fil-Use Classes Order tal-1994 kif 
emendata) li jinsabu fiż-żoni residenzjali joffru servizz vitali fil-viċinat tal-
lokalità tagħhom. F’ħafna lokalitajiet, hemm domanda kontinwa għall-
ħwienet ta’ konvenjenza kemm ġodda kif ukoll għall-espansjoni tagħhom. Bħala 
prinċipju ġenerali, meta l-lokalità tipprovdi dawn it-tip ta’ faċilitajiet, tnaqqas il-
ħtieġa li wieħed imur minn post għall-ieħor u tinkoraġġixxi li jsir ix-xiri permezz 
ta’ traġitti iqsar, ħafna drabi bil-mixi. Ħafna mill-ħwienet iż-żgħar jistgħu 
jmexxu n-negozju mingħajr ma jxekklu jew ikunu ta’ inkonvenjent għall-ġirien. 
Madanakollu, jeħtieġ li jkun hemm kontroll effettiv fir-rigward tal-użu ta’ dawn 
il-postijiet sabiex jitħares il-karattru residenzjali tal-lokal u l-viċinat tiegħu, 
jevita li jkun hemm inkonvenjent fil-proprjetajiet li jinsabu viċini u jimpedixxi li 
jkun hemm konġestjoni tat-traffiku lokalizzata fiż-żoni residenzjali.

1.4.18 Ħwienet żgħar (Class 4A fil-Use Classes Order 1994 kif emendata) li 
għandhom spazju li b’kollox (il-parti li ser tintuża għall-kummerċ u l-parti li 
ser tintuża biex issir il-ħażna) jilħaq il-75 metru kwadru jingħatalhom permess. 
Dan mingħajr ma jkollhom il-ħtieġa awtomatika li jiżdied xi parkeġġ sakemm:
•	 Il-ħanut	kif	propost	ma	jkunx	ta’	theddida	għall-karattru	residenzjali	

jew għall-funzjoni taż-żona minħabba li
⸰ jista’ jiġbed ammont kbir ta’ klijenti minn barra 

l-lokalità immedjata jew 
⸰ idaħħal żvilupp li ma huwiex kompatibbli malbini tar-residenzi fiż-

żona u skont il-linja tal-bini, fid-daqs jew fid-disinn tal-faċċata; u 
⸰ joħloq inkonvenjent viżwali minħabba tabelli jew reklamar 

(bid-dawl jew mod ieħor).
•	 Il-ħanut	ma	joħloqx	inkonvenjent	għar-residenti	ġirien	minħabba	xi	

ħsejjes, riħa, dwal, siegħat tal-operat, siegħat ta’ konġestjoni u operat 
jew fatturi oħra.

•	 Il-ħanut	ma	jikkawżax	konġestjoni	fit-traffiku	lokali,	jew	jipperikola	
s-sigurtà ta’ dawk li jużaw it-triq jew ta’ dawk mexjin fit-triq minħabba 
l-ipparkjar tal-klijenti jew l-aċċess tal-vetturi ipparkjati.

•	 Il-ħanut	ma	jinkoraġixxix	parkeġġi	fit-toroq	arterjali	jew	distributorji.

Jekk wieħed jassumi li l-ħanut fil-kwistjoni huwa ħanut tal-konvenjenza, taqsima 1.4.18 
tal-IRPG tistipula b’mod ċar illi l-massimu tal-kobor ta’ dan it-tip ta’ ħanut m’għandux 
ikun ta’ iktar minn 75 metru kwadru u dan jiġbor fih kemm il-parti għall-kummerċ kif ukoll 
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il-parti fejn ser issir il-ħażna. Għaldaqstant, il-case officer kien żbaljat meta irrakkomanda 
li din l-applikazzjoni tiġi approvata abbażi tal-fatt li dan il-ħanut kien jikkwalifika bħala 
ħanut lokali li jsegwi l-Pjan Lokali, meta fil-fatt dan ma kienx skont il-policies stabbiliti 
għaliex il-ħanut kif propost kien fih 141 metru kwadru. Barra minn hekk, ħanut li għandu 
spazju ta’ 75 metru kwadru intiżi għall-kummerċ u 100 metru kwadru biex jintużaw 
bħala maħżen ma kellux jinħariġlu l-permess billi ħanut ta’ 175 metru kwadru qatt ma 
jista’ jitqies li huwa ħanut żgħir. Barra minn hekk, din is-separazzjoni fil-kalkoli fil-kobor 
tal-ħanut, bejn l-ispazju wżat għall-ħażna u l-ispazju wżat għall-kummerċ, ukoll huwa 
fattur li jista’ jwassal għall-introduzzjoni ta’ mħażen f’żoni residenzjali.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tal-Ippjanar kienet ġiet żgwidata mir-rapport tal-
case officer li kien ittimbra dan il-ħanut propost bħala wieħed żgħir li m’huwiex 
akbar minn 75 metru kwadru meta fil-fatt ma kienx hekk. Fid-dawl ta’ dan l-iżball 
fl-ipproċessar ta’ din l-applikazzjoni ikun xieraq li l-permess relattiv jiġi revokat.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-ilment imressaq mill-complainant dwar allegata applikazzjoni ħażina tal-policies 
u proċeduri mill-Awtorità tal-Ippjanar, meta ma titteħidx konjizzjoni tal-ispazju 
li jittieħed għall-ħażna mit-total tal-metri kwadri li huwa stabbilit li jkollhom il-
ħwienet iż-żgħar fiż-żoni residenzjali, huwa sostnut.
1. Il-ħwienet iż-żgħar għandhom jiġu permessi fiż-żoni residenzjali strettament 

kif huwa stabbilit fil-Pjan Lokali, jiġifieri li dawn ma jkunux akbar minn 50 metru 
kwadru għall-ħwienet ta’ kull tip u ma jkunux akbar minn 75 metru kwadru 
għall-ħwienet ta’ konvenjenza. Il-kubaġġ tal-ħanut għandu jkopri fih, kemm 
il-parti fejn ser isir il-kummerċ kif ukoll il-parti li tkun ser tintuża għall-ħażna.

2. L-Awtorità tal-Ippjanar għandha tibda proċeduri sabiex tirrevoka l-permess 
maħruġ għaliex dan il-permess inħareġ mill-Kummissjoni tal-Ippjanar fuq 
informazzjoni żbaljata li ġiet mgħoddija lilha fir-rapport tal-case officer.

Eżitu
Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ivvota kontra r-revokazzjoni ta’ dan il-permess.

Peress li kienet ġiet sottomessa applikazzjoni oħra fuq l-istess sit li kompliet iżżid id-daqs 
tal-istess ħanut li ġiet ukoll approvata mill-Awtorità tal-Ippjanar, din l-applikazzjoni 
ġiet appellata mill-complainant quddiem it-Tribunal ta’ Reviżjoni dwar l-Ambjent u 
l-Ippjanar. Din ir-rakkomandazzjoni ma ġietx segwita pendenti d-deċiżjoni tat-Tribunal.



Każijiet investigati
mill-Kummissarju għas-Saħħa
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Dipartiment tas-Saħħa

Id-Dipartiment tas-Saħħa isostni 
li tarbija fil-ġuf mhux meqjusa 
bħala persuna f’għajnejn il-liġi

L-ilment 
Mara tqila ġiet informata li t-tarbija li kienet qed iġġorr fil-ġuf kellha kundizzjoni li kien 
jeħtiġilha li ssirilha operazzjoni urġenti appena titwieled. Għalhekk l-omm intbagħtet ir-
Renju Unit mid-Dipartiment tas-Saħħa sabiex, wara li twelled, it-tarbija tkun tista’ tiġi operata.

Qabel ma marru r-Renju Unit, id-Dipartiment tas-Saħħa qal lill-ġenituri li 
rrispettivament tal-policy li tirregola l-każijiet ta’ trabi jew tfal li huma taħt l-età ta’ 
tmintax-il sena, id-Dipartiment ma kienx ser ikopri l-ispiża tat-titjiriet tagħhom. 
Ir-raġuni għal din id-deċiżjoni kienet li meta telqu minn Malta t-tarbija kienet 
għadha ma twelditx.

Il-fatti
Il-Kummissarju għas-Saħħa investiga l-każ u talab lid-Dipartiment tas-Saħħa biex jagħtih 
ir-reazzjoni tiegħu dwar din il-kwistjoni. Fit-tweġiba tiegħu d-Dipartiment tas-Saħħa qabel 
li kien ser iħallas l-ispiża tat-titjira lura, jiġifieri mir-Renju Unit għal Malta tat-tarbija biss 
u mhux tal-ġenituri. Il-Kummissarju ġibed l-attenzjoni tad-Dipartiment illi f’dan il-każ, 
il-pazjent kienet it-tarbija fil-ġuf. Għaldaqstant it-titjiriet tal-ġenituri kellhom jiġu koperti 
mid-Dipartiment kif hija l-prassi meta l-pazjenti jkunu minuri (taħt l-età ta’ tmintax-il sena).

Wara l-intervent tal-Kummissarju, id-Dipartiment aċċetta li jirrifondi l-ispiża tat-
titjira lura tal-ġenituri ukoll mir-Renju Unit għal Malta, iżda mhux għat-titjira minn 
Malta lejn ir-Renju Unit. Il-Kummissarju talab lid-Dipartiment sabiex jispjega kif 
tarbija li għadha ma twelditx setgħet tingħata l-kura immedjatament kif titwieled, 
jekk l-omm li kienet qed iġġorrha f’ġufha ma ssifirx hi ukoll lejn ir-Renju Unit.
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa ma qabilx mar-raġunament tad-Dipartiment, u fit-
tweġiba tiegħu hu sostna illi fl-opinjoni tiegħu t-Treatment Abroad Committee fi 
ħdan id-Dipartiment tas-Saħħa ma kienx jibgħat lil nisa tqal sabiex iwelldu t-tarbija 
tagħhom fir-Renju Unit, iżda bagħat lil din il-mara tqila barra minn Malta għaliex it-
tarbija fil-ġuf kellha problemi mediċi u dawn kienu ġew djanjostikati qabel it-twelid.

Il-Kummissarju irrakkomanda li l-ġenituri kellhom jingħataw lura l-ispejjeż tat-
titjira minn Malta għar-Renju Unit.

L-eżitu
Wara r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju, d-Dipartiment informah illi 
r-rakkomandazzjoni tiegħu ma ntlaqgħetx għaliex tarbija fil-ġuf bil-liġi m’hijiex 
rikonoxxuta bħala persuna.

Il-Kummissarju wieġeb illi jekk tarbija fil-ġuf m’hiex rikonoxxuta bil-liġi, allura 
għaliex il-Ministeru tas-Saħħa jibgħat ommijiet li t-tarbija tagħhom għadha ma 
twelditx, li jkollha bżonn tiġi operata waqt li għadha fil-ġuf, u wara l-omm tiġi lura 
sabiex twelled it-tarbija hawn Malta? B’hekk, jekk tarbija fil-ġuf mhiex rikonoxxuta 
bħala persuna, fuqhiex ikun opera l-kirurgu?

Il-Kummissarju mbagħad ikkwota estensivament minn sentenza tal-Prim Awla tal-
Qorti mogħtija mill-Onor. Imħallef Lawrence Mintoff fl-2015, li turi biċ-ċar li tarbija fil-
ġuf għandha d-drittijiet tagħha u diment li tkun ikkonċeputa mhiex “oġġett li bih wieħed 
jista’ jagħmel li jrid5” u “għalhekk ma jistax jiġi eskluż mid-dixxiplina tal-persuna”.

Id-Dipartiment tas-Saħħa, informa lil Kummissarju tas-Saħħa li kien qed jilqa’ ir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Sussegwetament il-Kummissarju għas-Saħħa f’ittra lid-Dipartiment tas-Saħħa 
sostna li l-istqarrija kategorika tad-Dipartiment tas-Saħħa hija kompletament 
inaċċettabli mhux biss għax tiftaħ il-kwistjoni ta’ jekk fetu uman għandux ikollu 
protezzjoni bil-liġi, imma ukoll għax tikkomprometti u tippreġudika d-dibattitu 
dwar jekk l-abbort għandux ikun introdott f’xi forma jew oħra. 

5 Sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti mogħtija mill-Onor. Imħallef Lawrence Mintoff fis-16 ta’ Diċembru 2015,  
Ref: 242/15LM.
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Din l-istqarrija tmur lil’hinn mill-pożizzjoni pubblika li ttieħdet sa llum mill-ispettru 
politiku fuq din il-materja. Il-Kummissarju tas-Saħħa qajjem il-preokupazzjoni 
tiegħu fuq din l-istqarrija, għaliex fl-opinjoni tiegħu, iċ-ċittadin għandu d-dritt 
għall-kjarifika u li jkun informat fuq jekk din il-pożizzjoni hiex dik uffiċjali. 

Is-sentenza erudita mogħtija mill-Onor. Imħallef Lawrence Mintoff tiddiskuti fil-
fond, imsaħħa b’opinjonijiet awtorevoli, sa liema grad il-liġi tirrikonoxxi l-fetu 
uman bħala suġġett għad-drittijiet u obbligi. Is-sentenza ġustament tikkonsidra 
dawn il-materji mill-punt purament legali, u tevita referenzi relevanti, anke jekk 
kunflinġenti, morali u ta’ standards etiċi. Din hi sentenza, li għandha tiġi studjata 
u diskussa peress li b’mod korrett tiddeskrivi l-pożizzjoni legali kif inhi sal-lum. Fl-
Opinjoni tal-Kummissarju, din is-sentenza:
1. hija l-oppost tal-istqarrija magħmula mid-Dipartiment tas-Saħħa li l-fetu 

uman ma jgawdi ebda dritt;
2. għandu jittieħed in konsiderazzjoni li din is-sentenza ġiet mogħtija fl-2015, 

allura qabel id-dibattitu pubbliku fuq l-introduzzjoni tal-abort ma kien beda 
u qabel ukoll ma’ il-leġislazzjoni dwar l-iffriżar tal-embrijuni umani ma 
daħlet fis-seħħ; 

3. dan l-iżvilupp aħħari jissotolinea l-fatt illi l-liġi kif inhi illum tirrikonoxxi li 
l-embrijun uman jeżisti b’mod distint u separat mill-omm u mill-missier 
naturali, u hu suġġett għal drittijiet u obbligi, anke jekk wieħed jista’ jargumenta 
li dawn jikkonċernaw l-istadju ta’ qabel il-konċepiment;

4. hija fl-opinjoni tal-Kummissarju li għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn 
il-mument li l-drittijiet u l-obbligi jiġu maħluqa, u l-mument meta dawn 
id-drittijiet jistgħu jiġu eżerċitati u l-obbligi jkunu jorbtu. Għalhekk huwa 
perfettament possibli għal fetu uman li jkun mogħni bi drittijiet meta għadu fil-
ġuf, anke jekk id-drittijiet tiegħu ikunu jistgħu jiġu eżerċitati biss wara t-twelid 
jew minn xi ħadd f’ismu qabel ma jitwieled. 

Dawn huma materji vitali li għandhom jiġu determinati u m’għandhomx jittieħdu 
b’mod leġġer bi stqarrijiet ġenereċi li jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ ftehim sejru. 
Għalhekk, il-Kummissarju ħass illi jqajjem dawn il-punti.
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Segretarju Permanenti Ewlieni

Twissija bil-miktub lill-impjegat 
taċ-Ċivil maħruġa inġustament

L-ilment
Persuna li hija impjegata taċ-Ċivil irċeviet Twissija bil-Miktub mingħand is-
Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. F’din it-twissija 
l-individwu kien akkużat b’nuqqas ta’ professjonalità u negliġenza fil-qadi tad-
dmirijiet amministrattivi tiegħu. L-impjegat irribatta l-akkuża fiż-żmien stipulat li 
seta’ jagħmel dan u issottometta dokumenti li kienu jsostnu d-difiża tiegħu u spjega 
għaliex ma kellux jiġi dixxiplinat, l-aktar minħabba l-fatt li, l-inċident in kwistjoni, 
ma kienx jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Minkejja l-ispjegazzjoni li ta, s-Segretarju Permanenti Ewlieni informa lill-impjegat 
li t-twissija kienet ser tibqa’ fis-seħħ. Għalhekk wara li t-twissija ġiet ikkonfermata 
l-impjegat kiteb lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) u talabhom biex 
jinvestigaw din il-kwistjoni. Iżda l-PSC weġbitu li ladarba d-deċiżjoni kienet waħda 
amministrattiva u mhux proċedura dixxiplinarja, l-Kummissjoni ma setgħetx 
tikkunsidra l-każ.

Għalhekk, l-impjegat irrikorra fl-Uffiċċju tal-Ombudsman u ressaq ilment fejn 
wera s-sogħba tiegħu li kien irċieva Twissija bil-Miktub mill-Kap taċ-Ċivil u talab 
lill-Ombudsman biex jinvestiga l-każ.

L-investigazzjoni
Il-każ ġie investigat u irriżulta li din it-twissija nħarġet wara li sar ir-rapport tal-Bord 
ta’ Investigazzjoni li kien maħtur mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan il-Bord ta’ 
Investigazzjoni kien ikkonkluda li l-azzjonijiet tal-impjegat la kienu twettqu b’mod 
intenzjonali u lanqas għaliex kien negliġenti. Il-Bord kompla jsostni li n-nuqqas 
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ta’ azzjoni minn dan l-impjegat kien, fl-opinjoni tagħhom, minħabba nuqqas ta’ 
għarfien. Il-Bord madanakollu iddikjara wkoll illi l-azzjonijiet tal-impjegat jew in-
nuqqas tagħhom kien jista’ jitqies bħala offiżi kif indikat fix-Schedule of Offences and 
Penalties tal-PSC Discipline Regulations 2017. Għalhekk wara li sar ir-rapport tal-
Bord, is-Segretarju Permanenti Ewlieni ħareġ Twissija bil-Miktub lil dan l-impjegat 
(il-complainant).

Dan l-Uffiċċju talab li jingħata kopja tar-rapport maħruġ mill-Bord tal-
Investigazzjoni. Il-Kummissarju wara li eżamina r-rapport, hu ħejja rapport 
dettaljat imsejjes fuq id-dokumentazzjoni miġbura minn dan l-Uffiċċju, kif ukoll 
mit-tagħrif miksub minn laqgħat li kellu l-Kummissarju. Hu spjega għalfejn 
l-impjegat ma kellux jinstab ħati. Il-Kummissarju wera fejn ma jaqbilx mal-Bord 
tal-Investigazzjoni w ikkonkluda li l-persuna li ressqet l-ilment bl-ebda mod ma 
kien responsabbli għal dak li ġie akkużat minnu. Għaldaqstant it-Twissija bil-
Miktub mill-Kap taċ-Ċivil kienet waħda inġusta.

Rakkomandazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irrakkomanda li s-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu 
jinforma lill-complainant bil-miktub li d-deċiżjoni oriġinali biex tinħareġ Twissija 
bil-Miktub tiġi mħassra. Irrakkomanda wkoll li l-complainant kellu jiġi ikkumpensat 
b’mod finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż legali, kif ukoll għat-tbatija bla bżonn li 
esperjenza waqt dan il-perijodu ta’ inċertezza, meta kien qiegħed jiġi nvestigat.

Mill-punto di vista operattiv, il-Kummissarju irrakkomanda li jeħtieġ li jkun hemm 
Proċeduri ta’ Operazzjoni Standard (SOP) li kull impjegat taċ-ċivil jeħtieġ li jsegwi.

L-eżitu
Is-Segretarju Permanenti Ewlieni baqa’ jsostni l-fatti stabbiliti mill-Bord tal-
Investigazzjoni li kien ikkummissjonat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, u ġew 
injorati kompletament l-fatti u l-konklużjonijiet tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. 
Wara diversi korrispondenza r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju baqgħu 
ma ntlaqgħux. Għalhekk, il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru kif hemm provdut fl-
Att dwar l-Ombudsman. L-Uffiċċju reġà irċieva tweġiba mingħand is-Segretarju 
Permanenti Ewlieni fejn reġa’ sostna dak li kien intqal fir-risposta ta’ qabel.

Din id-darba, il-każ ġie riferut lill-Kamra tad-Deputati skont ma jipprovdi l-Att 
dwar l-Ombudsman.
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MCAST

L-MCAST akkużat li żgwida 
studenti dwar il-livell MQF ta’ 
kors partikolari

L-ilment
Numru ta’ impjegati fit-Taqisma tad-Decontamination and Sterilization tal-iSptar 
Mater Dei ilmentaw mal-Uffiċċju tal-Ombudsman għaliex ġew informati li ma 
kienux eliġibbli li japplikaw għall-post ta’ Technician f’dik it-Taqsima. 

Huma sostnew illi għalkemm kellhom il-kwalifiki meħtieġa skont ir-rekwiżiti tas-
Sejħa għall-Applikazzjonijiet, xorta waħda ma ġewx aċċettati abbażi tal-fatt illi 
ċ-ċertifikat li kellhom kien ikkunsidrat bħala ‘Award’ u mhux kwalifika.

Minħabba li dawn l-impjegati kienu jaħdmu fis-settur tas-saħħa pubblika, 
l-Ombudsman irrifera l-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa sabiex jinvestigah.

Il-fatti
Il-Kummissarju għas-Saħħa eżamina s-Sejħa għall-Applikazzjonijiet u wieħed mir-
rekwiżiti li fil-fatt għamlu referenza għalih anke l-impjegati fl-ilment tagħhom kien 
dik ta’ Kwalifika fil-Livell 3 fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF Level 3).  Is-sejħa ma 
kinitx tispeċifika n-numru ta’ credits meħtieġa.

Il-Kummissarju talab lill-complainants sabiex juruh kopja tal-kwalifiki li kisbu 
wara li segwew il-kors fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST).  
Iċ-ċertifikat li ngħata lill-complainants mill-MCAST kien jindika illi l-istudent/a 
kien lesta l-kors ta’ Decontamination Science b’suċċess.  Kif ukoll illi ċ-ċertifikat 
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maħruġ mill-MCAST kien klassifikat bħala kors fil-Livell 3 tal-Qafas Malti  
tal-Kwalifiki - Credits 4ECVET.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
(PSC) biex tiċċara din il-kwistjoni.  Fit-tweġiba tagħha l-Kummissjoni iddikjarat 
illi ċ-ċertifikat tal-complainants skont ir-Referencing Report 2016 tal-Kummissjoni 
Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (National Commission for Further 
and Higher Education (NCHFE)), kien ikkunsidrat bħala Award u mhux kwalifika, 
għaliex kwalifika kienet teħtieġ 60 credits.

Ir-reazzjoni tal-complainants għall-opinjoni tal-PSC dwar il-kwistjoni kienet 
illi huma kienu segwew il-kors kif reklamat mill-MCAST.  Fil-fatt il-Kummissarju 
eżamina ukoll ir-reklam tal-MCAST dwar dan il-kors li kien jispeċifika illi kien 
immirat sabiex jipprovdi taħriġ għall-impjieg f’taqsima fl-iSptar Mater Dei fi ħdan 
id-Dipartiment tas-Central Sterile Supply (CSSD).  Il-kors kien maħsub sabiex 
jipprovdi l-għarfien teoretiku meħtieġ u li jiżviluppa l-kwalitajiet personali flimkien 
ma’ atteġġjament essenzjali biex wieħed jaqdi dmirijietu b’suċċess f’din il-kariga.  
Dan huwa kors li jinvolvi 40 siegħa ta’ taħriġ.  L-istudenti jeħtiegu li jinvestu aktar 
siegħat fil-kors, li jinkludi studju privat u jsiru l-assignments id-dar.  Dan kien 
l-unika kors disponibbli f’dan il-qasam. 
 
Barra minn hekk, il-Kummissarju innota illi l-ewwel kliem fir-riklam kienu jindikaw 
li l-kors kien joffri kwalifika b’mira speċifika u li l-livell fil-Qafas Malti għall-Kwalifiki 
kien dak ta’ Livell 3 (MQF Level 3).  Fih ma kienux jissemmew in-numru ta’ credits.  
Għalhekk il-Kummissarju ikkunsidra illi l-MCAST kienet żgwidat lill-istudenti 
għaliex l-MCAST kienu jafu tajjeb illi kwalifika fil-Livell 3 kienet teħtieġ minimu 
ta’ 60 credits.

Bħala parti mill-investigazzjoni, il-Kummissarju fela bir-reqqa l-Ftehim Kollettiv 
tal-impjegati f’din il-kategorija.  Il-Ftehim Kollettiv kien ġie maqbul bejn il-Gvern 
u l-General Workers’ Union (GWU) u kien jipprovdi illi kien ser ikun hemm sejħiet 
għall-applikazzjonijiet għall-kandidati li kienu kisbu kwalifika relevanti fil-Livell 3 
fil-Qafas Malti għall-Kwalifiki.

Il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda lill-PSC li toħroġ sejħa ġdida għall-
applikazzjonijiet u fiha ddaħħal klawsola li tistipula illi l-kandidati magħżula 
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jingħataw opportunità li jsegwu kors ġdid organizzat mill-Kap tat-Taqsima tal-
Infection Control u Sterile Services tal-iSptar Mater Dei b’kollaborazzjoni mal-
MCAST.  Min itemm b’suċċess dan il-kors, li kien mistenni li jieħu madwar sena, 
kien jingħata l-ħatra u jikseb il-kwalifika fil-Livell 3.  L-MCAST imbagħad kien 
joħroġ iċ-ċertifikat meħtieġ/xieraq. 

Investigazzjoni flimkien mal-Kummissarju għall-Edukazzjoni
Minħabba l-fatt li l-kwistjoni f’dan il-każ kienet tinvolvi istituzzjoni edukattiva 
l-Kummissarju għas-Saħħa talab l-assistenza tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni fi 
ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman.

Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni investiga l-element edukattiv ta’ dan il-każ 
u waqt il-kors tal-investigazzjoni ikkummenta illi dan il-kors kien iwassal biex 
student jikseb ‘Award’ u mhux ċertifikat, li la huwa rikonoxxut bħala kwalifika 
mill-NCFHE u lanqas mid-Dipartiment tas-Saħħa.  Hu sostna illi dan il-kors kien 
maħsub biss biex jintroduċi lil dawk interessati għas-suġġett tad-Decontamination, 
iżda ma kienx iwassalhom sabiex ikunu eliġibbli biex japplikaw għall-pożizzjonijiet 
jew promozzjonijiet mad-Dipartiment tas-Saħħa.

Fl-Opinjoni Finali tiegħu l-Kummissarju għall-Edukazzjoni ikkonkluda illi dan kien 
każ fejn waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin fix-xena edukattiva nazzjonali kienet 
qed tippreżenta riklam li kien sfaċċat u qarrieqi.  Hu kompla jsostni illi l-fatt li 
l-istituzzjoni kienet waħda tal-Gvern kien aktar gravi u li ċ-ċertifikat maħruġ mill-
MCAST kien biċċa karta li ma kellha ebda valur.

Fit-tweġiba tiegħu l-MCAST qabel mal-Kummissarju għall-Edukazzjoni u stqarr illi 
kien ħa konjizzjoni tar-rakkomandazzjoni li kien għadda fil-konfront tiegħu dwar 
il-kors fid-Decontamination Science u kien ser jassigura illi r-rakkomandazzjoni 
tiegħu tiġi implimentata.

Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni qabel mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju 
għas-Saħħa u irrakkomanda illi l-MCAST jikkollabora mal-Kap tal-Infection Control 
and Sterile Services tal-iSptar Mater Dei u jħejju syllabus għall-kors li jkun jista’ joffri 
l-opportunità li l-istudenti jiksbu kwalifika ġenwina fil-Livell 3 fil-Qafas Malti għall-
Kwalifiki jew ogħla.  Hu talab ukoll lill-MCAST sabiex telimina r-riklam ta’ dan il-
kors partikolari u tirrifondi lura l-ħlas tas-subscription fee lill-parteċipanti. 
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet mill-Kummissarju għas-Saħħa
Apparti r-rakkomandazzjoni li saret lill-PSC, il-Kummissarju għas-Saħħa 
irrakkomanda illi jkun ġust li l-impjegati jingħataw opportunità oħra biex  japplikaw 
għal din il-kariga, speċjalment għaliex ħafna mill-complainants kienu ilhom 
jaħdmu f’din it-taqsima għal diversi snin.  Għaldaqstant kien jeħtieġ illi tinħareġ 
sejħa ġdida għall-Applikazzjonijiet.

L-eżitu
Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Infection Control li taħtu kienet taqa’ 
r-responsabbiltà ta’ din it-taqsima qabel mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissarju għas-Saħħa.

Għaddejjin diskussjonijiet mal-MCAST sabiex jiġi organizzat dan il-kors. 
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Sptar Mater Dei

Proċess tax-xiri joħloq 
inkonvenjent għall-pazjenti

L-ilment
Pazjenta ntalbet sabiex tilbes kalzetti tal-lastiku li jgħinu biex titjieb iċ-ċirkolazzjoni, 
ilmentat ma’ dan l-Uffiċċju, li l-iSptar Mater Dei m’għandux provvista ta’ qisien ta’ 
dawn il-kalzetti, la l-iżgħar qies u lanqas l-akbar qies. Il-persuna li ressqet l-ilment 
(il-complainant) talbet lill-infermiera sabiex tipprovdilha kalzetti akbar u din 
wieġbitha li ma kellhomx. Għalhekk ġiet mitluba biex tmur l-ispiżerija tal-isptar li 
lanqas ma kellhom dan il-qies.

Il-fatti 
Il-complainant daħlet l-iSptar Mater Dei l-Ħadd u kienet teħtieġ il-kalzetti li jtejjbu 
ċ-ċirkolazzjoni tad-demm qabel ma tidħol għall-operazzjoni. Minħabba li kien 
il-Ħadd wara nofsinhar, ma kienx possibbli li tal-familja jixtru kalzetti tal-lastiku 
akbar, minn spiżerija privata. Wara ftit taż-żmien iddeċidiet illi tressaq ilment għall-
benefiċċju ta’ pazjenti oħra li jista’ jkollhom l-istess problema.

Il-Kummissarju għas-Saħħa aċċetta li jinvestiga dan il-każ u talab lid-Dipartiment 
tas-Saħħa biex jagħti l-kummenti tiegħu. Fir-risposta li tah, id-Dipartiment 
tas-Saħħa informah illi s-sejħa għall-offerti li kienet tirregola l-provvista ta’ 
dawn il-kalzetti kienet tistabbilixxi l-qisien bħala żgħir, medju u kbir (small, 
medium and large).

Fir-reazzjoni tiegħu l-Kummissarju saħaq illi d-Dipartiment tas-Saħħa għandu 
jipprovdi wkoll iż-żgħar nett u l-kbir nett (extra small u extra large). Dan sabiex il-
pazjenti kollha li jeħtieġu dawn il-kalzetti jiġu provduti bil-qies adattat għalihom. 
Fir-risposta tiegħu, id-Dipartiment tas-Saħħa wieġeb illi dan ma kienx possibbli 
għaliex ma kienx stipulat fir-regolament tas-sejħa għall-offerti.
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Konklużjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda li l-kumpanija li kienet qed tissupplixxi 
dan il-prodott, jiġifieri l-kalzetti tal-lastiku, kellha tintalab jekk setgħetx tipprovdi 
wkoll il-qisien l-oħra, jiġifieri l-qies iżgħar u qies akbar minn dawk li diġà kienet 
qed tipprovdi. Jekk le, d-Dipartiment tas-Saħħa seta’ jieħu ħsieb li jixtri l-prodotti 
meħtieġa minn bnadi oħra.

Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkummenta li hu ma setax jifhem kif dwar spiża 
daqshekk żgħira, d-Dipartiment kien qiegħed isibha daqshekk diffiċli biex jinxtraw 
ftit pari kalzetti tal-lastiku.

L-eżitu
Wara sentejn din il-kwistjoni għadha pendenti u l-kalzetti b’qisien iżgħar u 
akbar minn dawk provduti s’issa, għadhom m’humiex disponibbli għall-pazjenti 
li jeħtieġuhom.
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Dipartiment tas-Saħħa
 

Pazjenti mibgħuta għat-
trattament ir-Renju Unit trattati 
differenti minn dawk mibgħuta 
postijiet oħra fl-Unjoni Ewropea

L-ilment
Id-Dipartiment tas-Saħħa bagħat pazjent (il-complainant) l-Italja sabiex jingħata 
trattament mediku. Sussegwentement il-pazjent intalab iħallas uħud mill-ispejjeż li 
pazjenti oħra li jintbagħtu r-Renju Unit ma jintalbux iħallsu meta dawn ukoll ikunu 
ntbagħtu għall-kura mid-Dipartiment tas-Saħħa. Fil-fatt il-complainant allega 
li pazjenti li mid-Dipartiment tas-Saħħa jintbagħtu r-Renju Unit għall-kura jiġu 
trattati differenti mill-pazjenti li jintbagħtu għall-kura fl-Italja. Dan l-aġir fl-opinjoni 
tiegħu kien wieħed diskriminatorju u ħass ukoll li kien qiegħed jiġi trattat ħażin.

Il-persuna li ressqet l-ilment talbet lill-Ombudsman sabiex tingħata l-ħlas dovut 
għall-ispejjeż li sostniet.

Il-fatti 
Matul l-investigazzjoni irriżulta li qabel April tal-2017 ma kienet issir ebda 
distinzjoni fl-ispejjeż li jitħallsu għall-pazjenti li jintbagħtu għall-kura r-Renju Unit 
jew postijiet oħra fl-Ewropa. Madanakollu f’April tal-2017 id-Dipartiment tas-Saħħa 
irreveda din il-policy u iddeċieda li jħallas biss għall-akkomodazzjoni, it-titjiriet u 
spejjeż oħra għal min jintbagħat r-Renju Unit filwaqt li għall-pazjenti li jintbagħtu 
x’imkien ieħor fl-Ewropa jitħallsu biss għall-ispejjeż mediċi.



Uffiċċju tal-Ombudsman110

Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkomunika mad-Dipartiment tas-Saħħa u saħaq illi 
l-pazjent li ressaq l-ilment ma kienx għażel hu li jmur l-Italja, iżda kien d-Dipartiment 
li iddeċieda f’liema pajjiż u sptar għandu jingħata l-kura meħtieġa. 

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju ikkonkluda li ma kellhiex issir distinzjoni bejn il-pazjenti li 
d-Dipartiment tas-Saħħa jibgħat għall-kura barra minn Malta irrispettivament 
jekk dawn jintbagħtux ir-Renju Unit jew x’imkien ieħor fl-Ewropa. Il-Kummissarju 
irrakkomanda li d-Dipartiment tas-Saħħa għandu jirrifondi l-ispejjeż li ħallas il-
pazjent. Hu irrakkomanda wkoll illi l-policy għandha tinbidel sabiex ma issir ebda 
diskriminazzjoni.

L-eżitu
Id-Dipartiment għas-Saħħa aċċetta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju u 
irreveda l-policy għal kif kienet qabel April 2017 u ħallas lill-complainant għall-
ispejjeż li għamel.



Każijiet fil-Qosor 2018 111

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Pazjent isofri minn kanċer 
imċaħħad mill-benefiċċju tal-mard

L-ilment
Impjegat ġie djanjostikat bil-kanċer u kellu jingħata l-kimoterapija fit-Taqsima tal-
Onkoloġija fl-iSptar Mater Dei. Din il-kura tikkonsisti f’sessjonijiet ta’ tlett ijiem fuq 
medda ta’ diversi ġimgħat. Il-pazjent applika mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 
sabiex jingħata l-benefiċċju tal-mard. Madanakollu, t-talba tiegħu ġiet miċħuda 
għaliex il-benefiċċju għall-mard jingħata biss wara t-tielet jum ta’ mard.

Il-pazjent talab l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, biex fiċ-ċirkostanzi l-każ 
tiegħu jerġa’ jiġi ikkunsidrat.

Il-fatti 
L-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jipprovdi li impjegat li ma jkunx diġà eżawrixxa s-sick 
leave bi ħlas li jkun intitolat għalih għal dik is-sena, fl-ewwel tlett ijiem konsekuttivi 
li jkunu bis-sick dak l-impjegat għandu jitħallas b’mod sħiħ minn min iħaddmu. 
Mir-raba’ ġurnata ta’ sick leave bi ħlas, l-impjegat jiġi mħallas minn min iħaddmu 
l-paga sħiħa ħlief li jitnaqqas l-ammont li huwa ekwivalenti għall-benefiċċju soċjali, 
jiġifieri r-rata li hija stabbilita fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Madanakollu, minħabba li l-complainant kien qiegħed jieħu kura fuq bażi regolari 
hu kien diġà eżawrixxa l-ammont ta’ sick leave bi ħlas li kien intitolat għalih. Barra 
minn hekk, f’dan il-każ partikolari, minħabba li t-trattament kien kull darba jdum 
tlett ijiem konsekuttivi, l-pazjent ma kienx intitolat li japplika mad-Dipartiment 
tas-Sigurtà Soċjali għall-benefiċċju tal-mard.
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Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkomunika mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dwar 
l-effett tal-kimoterapija wara li jingħata t-trattament u li l-perjodu ta’ irkuprar kellu 
jitqies bħala parti mit-trattament. Il-Kummissarju kien tal-fehma li l-ispirtu tal-liġi 
żgur ma kienx jinftiehem li jinkludi fih tali każijiet ta’ mard li jpoġġu l-ħajja f’tant 
riskju. Fl-opinjoni tiegħu, l-liġi kellha tiġi emendata b’mod li każijiet bħal dawn 
ikunu indirizzati. 

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda li f’każijiet fejn il-pazjent kien l-isptar 
jixraq li tingħata kunsiderazzjoni speċjali. Għalhekk il-Kummissarju irrakkomanda 
li l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jiġi emendat sabiex pazjenti li jkunu ġew rikoverati 
l-isptar, anke jekk għal tlett ijiem, ikunu intitolati għall-benefiċċju. 

Fit-tweġiba tiegħu d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali iddikjara li kienet qed issir 
diskussjoni sabiex f’ċirkostanzi sfortunati wieħed ikun jista’ jibbenefika minn xi 
forma ta’ ħlas. Madanakollu l-emendi fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jridu jsiru b’mod 
li jiġi evitat l-abbuż. 

Il-każ għadu qed jiġi kunsidrat mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.
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Sptar Mater Dei
 

Dewmien fil-ħruġ ta’ ċertifikat  
tal-mewt iqanqal ansjetà  
u jkompli jżid mas-sogħba  
tal-ġenituri li tilfu lil binhom

L-ilment
Missier ta’ żagħżugħ li miet ħabta u sabta d-dar ilmenta li wara sitt xhur 
l-awtoritajiet kienu għadhom ma ħarġux iċ-Ċertifikat tal-Mewt tat-tifel tiegħu. Wara 
li l-complainant kien bagħat diversi ittri lill-persuni f’karigi għoljin biex jgħinuh 
f’din il-kwistjoni, irrikorra fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-għajnuna.

L-Ombudsman irrefera l-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa sabiex jinvestigah.

Il-fatti 
Mid-dokumenti li ressaq il-complainant irriżulta li wara l-mewt tat-tifel 
l-awtoritajiet kienu ippubblikaw biss Ċertifikat tal-Mewt li kien proviżorju.  
Ir-raġuni li ngħataw il-ġenituri kienet li minħabba li kienet għaddejja inkjesta 
bil-Maġistrat, l-Espert tal-Qorti kien bagħat il-kampjuni tad-demm għat-testijiet 
meħtieġa barra minn Malta. Ir-riżultati tad-demm ma kienux għadhom waslu u 
għaldaqstant ma setax jinħareġ iċ-Ċertifikat tal-Mewt.

Xi impjegati tal-iSptar Mater Dei kienu assiguraw lill-ġenituri li l-proċess ma kellux 
jieħu żmien fit-tul iżda sitt xhur wara l-mewt tat-tifel tagħhom il-familja skopriet li 
l-kampjuni tad-demm lanqas biss kienu għadhom intbagħtu biex jiġu analizzati.
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Mil-istħarriġ tal-Kummissarju għas-Saħħa irriżulta illi kull meta l-Espert tal-Qorti 
jkun jeħtieġ li jintbagħtu l-kampjuni tad-demm barra minn Malta, il-prassi kienet 
illi dawn il-kampjuni jinġabru u jintbagħtu darbtejn fis-sena. Minħabba l-fatt li 
l-persuna ikkonċernata kienet mietet proprju ftit jiem wara li l-kampjuni tad-demm 
kienu diġà ttieħdu lejn ir-Renju Unit, tiegħu kellu jistenna sakemm jerġa’ jintbagħat 
mal-konsenja ta’ kampjuni li jmiss. Mingħajr iċ-Ċertifikat tal-Mewt il-ġenituri ma 
setgħux jirreġistraw il-mewt ta’ binhom mar-Reġistru Pubbliku u konsegwentement 
lanqas setgħu jsiru proċeduri amministrattivi relatati mal-mewt ta’ persuna. Dan 
id-dewmien qanqal aktar ansjetà u kompla jżid mas-sogħba tagħhom.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab li jingħata spjegazzjoni mill-awtoritajiet tal-Qorti 
dwar għaliex il-kampjuni tad-demm ma kienux jintbagħtu permezz ta’ courier li 
jista’ joffri dan is-servizz kuljum, liema prattika kienet diġà qed titħaddem mill-
iSptar Mater Dei fuq bażi regolari. Fit-tweġiba tagħhom l-awtoritajiet tal-Qorti 
sostnew li din il-kwistjoni kienet ser titqajjem mal-Maġistrati inkwirenti u mal-
Amministrazzjoni tal-Qorti.

Konklużjoni 
Wara li sar l-istħarriġ mill-Kummissarju għas-Saħħa, l-Espert tal-Qorti informa lill-
Kummissarju li kien instab persuna kwalifikata lokalment li seta’ jwettaq dawn it-
testijiet meħtieġa. Fil-fatt mill-investigazzjoni ħareġ illi fis-snin l-imgħoddija dawn 
it-testijiet kienu jsiru f’Malta stess minn Tossikologu, iżda, meta din il-persuna 
irtira, ma kien hawn ħadd disponibbli li seta’ jagħmel dan ix-xogħol.

Il-Kummissarju innota wkoll illi ma kienx sewwa li l-ġenituri tal-mejjet kienu 
ngħataw informazzjoni mhux korretta dwar il-fatt li l-kampjuni tad-demm kienu 
ntbagħtu għat-testijiet barra minn Malta meta ma kienx minnu.

L-eżitu
Wara l-intervent tal-Kummissarju għas-Saħħa, u wara li ħareġ ir-riżultat tal-
kampjuni nħareġ iċ-Ċertifikat tal-Mewt.
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Sptar Mater Dei

Kits ipprovduti mill-isptar mhux 
kompatibbli ma’ pompi ordnati 
minn sptar fir-Renju Unit

L-ilment
Id-Dipartiment tas-Saħħa bagħat tifla għall-kura fir-Renju Unit. Wara li saru 
t-testijiet meħtieġa mit-tobba fir-Renju Unit ġie deċiż illi din it-tifla kellha bżonn 
li l-ikel tagħha jgħaddi minn pompa speċifika li kienet disponibbli għall-pazjenti 
li jbatu minn kundizzjonijiet simili. Din l-istess pompa ġiet provduta mill-isptar 
t’hemmhekk u l-ġenituri tat-tifla ġew imħarrġa sabiex jużaw il-pompa mingħajr ma 
jkollhom bżonn ta’ ebda assistenza. Madanakollu l-pompa mogħtija mill-isptar tar-
Renju Unit kienet tieħu apparat (kits) apposta biex jintużaw kuljum.

Ftit taż-żmien wara l-ġenituri talbu lill-iSptar Mater Dei sabiex jipprovdilhom dan 
l-apparat li kien kompatibbli mal-pompa li kienet qed tuża t-tifla. Min-naħa tiegħu 
l-iSptar Mater Dei wieġeb illi hu kellu konsenja ta’ pompi differenti. Għalhekk 
minflok ipprovdilhom l-apparat li kienu jeħtieġu, l-ġenituri ntalbu biex minflok 
jibdew jużaw it-tip ta’ pompi li l-isptar kellu fil-provvista tiegħu.

Il-ġenituri tal-pazjenta infurmaw lill-isptar fir-Renju Unit dwar id-diffikultà li kienu 
qed jiltaqgħu magħha. Fit-tweġiba tiegħu l-isptar tahom parir li jibqgħu jużaw 
il-pompa li ipprovdilhom hu u żied jgħid illi kien inutli li l-ġenituri jiġu mħarrġa 
jużaw pompa partikolari u mbagħad dawn il-pompi ma kienux disponibbli meta 
jmorru lura Malta.

Għal din ir-raġuni l-ġenituri talbu l-intervent tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-każ 
ġie riferut lill-Kummissarju għas-Saħħa sabiex jinvestigah.
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Il-fatti 
Il-Kummissarju għas-Saħħa fela bir-reqqa d-dokumenti li issottomettew il-ġenituri 
tat-tifla u irriżulta li f’email li ntbagħtet lill-iSptar Mater Dei, uffiċjal mill-isptar fir-
Renju Unit sostna li l-ġenituri kienu ġew imħarrġa sabiex jużaw dawn il-pompi speċifiċi 
proprju għaliex kienu faċli biex jintużaw fid-dar. Barra minn hekk, l-awtoritajiet ta’ 
dan l-isptar żiedu jgħidu li jekk l-iSptar Mater Dei jibqa’ ma jipprovdix dan l-apparat, 
kienu lesti li jerġgħu jikkonsidraw l-pożizzjoni tagħhom jekk għandhomx jaċċettaw 
aktar pazjenti minn Malta li jsofru mill-istess kundizzjoni ta’ din it-tifla.

F’dan l-istadju l-Kummissarju għas-Saħħa talab lill-iSptar Mater Dei sabiex jagħtih 
il-kummenti tiegħu dwar dan il-każ. Fit-tweġiba tagħhom, id-Dipartiment tas-Saħħa 
sostna li kien ikkonsulta mad-dipartiment relevanti dwar dawn il-pompi li jiġu 
ipprovduti mis-sistema nazzjonali tas-saħħa u kienu ġew informati illi dwar dawn 
il-pompi ma kien hemm ebda ilmenti, la fuq livell lokali u lanqas fuq livell Ewropew. 
Għaldaqstant abbażi ta’ dan, id-Dipartiment tas-Saħħa deherlu li ma kien hemm ebda 
raġuni għalfejn kellu jneħħi dawn il-pompi miċ-ċirkolazzjoni fl-iSptar Mater Dei.

Il-Kummissarju għas-Saħħa min-naħa tiegħu wieġeb illi l-ġenituri kull ma kienu jeħtieġu kien 
l-apparat li jinbidel kuljum, għaliex il-pompa kienet diġà ngħatatilhom b’xejn mill-isptar fir-
Renju Unit. Il-Kummissarju ikkummenta wkoll li ma setax jifhem għaliex l-iSptar Mater Dei 
jibgħat il-pazjenti f’dan l-istpar partikolari għall-kura, u mbagħad ir-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom ma jiġux aċċettati/mwettqa. L-aġir tal-iSptar Mater Dei dwar din il-kwistjoni kien 
qiegħed ixekkel il-possibbiltà li pazjenti li jbatu mill-istess kundizzjoni `l quddiem ikunu 
jistgħu jingħataw l-kura f’dan l-isptar partikolari fir-Renju Unit.

Konklużjoni 
Il-Kummissarju għas-Saħħa sostna li min-naħa tiegħu qatt ma kien hemm kwistjoni 
dwar l-użu tal-pompi li jingħataw mill-iSptar Mater Dei. Il-problema kienet li jekk ma 
jiġix ipprovdut l-apparat meħtieġ, il-pompa li ġiet mogħtija lill-ġenituri mill-Isptar fir-
Renju Unit u li fuqha kienu ngħataw it-taħriġ neċessarju ma setgħetx tintuża. Wara aktar 
korrispondenza fit-tul, il-Kummissarju irrakkomanda li l-iSptar Mater Dei għandu 
jipprovdi dan l-apparat kompatibbli mal-pompi mogħtija mill-iSptar fir-Renju Unit.

L-eżitu
L-awtoritajiet tas-Saħħa aċċettaw din ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju għas-
Saħħa li jipprovdu l-apparat meħtieġ.


