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Daħla

L-Ombudsman bħala Medjatur
Kien hemm drabi meta nġibdet l-attenzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman dwar il-
fatt li n-numru ta’ opinjonijiet finali tal-Ombudsman u l-Kummissarji naqas u li 
dan jista’ jiġi interpretat bħala indikazzjoni negattiva fuq il-ħidma tal-istituzzjoni. 
Dan m’huwiex neċessarjament il-każ. Fil-fatt jista’ jkun li l-verità hija proprju bil-
maqlub. Huwa fatt li qed isir aktar sforz sabiex kemm jista’ jkun l-ilmenti jiġu riżolti 
b’mod amikevoli permezz ta’ medjazzjoni.

Il-funzjoni ewlenija tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari hija dik li jinvestiga 
ilmenti minn persuni li jħossuhom aggravati minħabba azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni mill-amministrazzjoni pubblika. Fil-proċess ta’ dawn l-investigazzjonijiet 
spiss ikun evidenti li l-ilment ikun jista’ jiġi riżolt permezz ta’ eżerċizzju ta’ 
medjazzjoni u dan billi jitressqu flimkien il-persuna li jkun ressaq l-ilment u 
l-awtorità pubblika ikkonċernata.

Ladarba jiġu stabbiliti l-fatti bażiċi dwar il-merti tal-ilment, l-uffiċjal investigatur 
jagħmel ħiltu biex jittanta jirrikonċilja l-opinjonijiet diversi jew jikkonvinċi lill-
uffiċjal responsabbli biex jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jirrimedja l-inġustizzja 
jew id-dewmien bla bżonn. Fil-fatt il-perċentaġġ tal-ilmenti li jiġu riżolti mingħajr 
il-ħtieġa li ssir investigazzjoni sħiħa u titħejja opinjoni finali dwarhom huwa 
pjuttost għoli. Naturalment, dan ma jfissirx illi dawn il-każijiet jitlestew malajr jew 
li ma jkunx meħtieġ sforz konsiderevoli biex wieħed jasal għal soluzzjoni. Għall-
kuntrarju, dawn il-każijiet ħafna drabi jkunu jeħtieġu diskussjonijiet komplessi u 
skambju ta’ korrispondenza li f’xi drabi tkun tinvolvi dipartimenti u awtoritajiet 
diversi. F’xi każijiet ikun anki jeħtieġ li jinstemgħu x-xhieda, li jsiru laqgħat mal-
persuna li tkun ressqet l-ilment u f’ħafna mid-drabi mal-uffiċjali pubbliċi ukoll, 
qabel ma wieħed jasal għal riżultat pożittiv.

L-esperjenza turi illi t-tentattiv biex ilment jiġi riżolt permezz ta’ medjazzjoni, 
dejjem wassal biex jinkiseb riżultat pożittiv li minnu jibbenifikaw il-persuni li 
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jressqu l-ilment. F’dawk il-każijiet meta matul il-proċess ta’ medjazzjoni jiġi 
ppruvat illi l-ilment m’huwiex ġustifikat, bħala regola, l-persuna li tkun ressqet 
l-ilment tkun sodisfatta bl-informazzjoni mogħtija lilha u bl-aċċess li jingħatalha 
minn dan l-Uffiċċju għad-dokumenti li jkunu jinkludu l-provi li d-dipartiment 
jew l-awtorità jkunu aġixxew b’mod korrett u ġust. F’uħud mill-każijiet il-persuni 
li jressqu l-ilment saħansitra jesprimu s-sodisfazzjon tagħhom li l-Uffiċċju tal-
Ombudsman ikun offrielhom serħan il-moħħ li huma ma kienux ġew trattati ħażin 
jew b’mod inġust.

Mill-banda l-oħra, f’dawk il-każijiet fejn il-medjazzjoni twassal għall-eżitu li 
sostanzjalment jagħti raġun lil min ikun ressaq l-ilment, l-azzjoni li tittieħed biex 
tiġi rimedjata l-inġustizzja tkun ta’ benefiċċju kemm għal min ikun ressaq l-ilment 
kif ukoll għall-amministrazzjoni pubblika. F’każijiet bħal dawn il-persuna li tressaq 
l-ilment tkun kisbet l-aħjar riżultat billi, bħala regola, tkun ingħatat rimedju għall-
inġustizzja li tkun sofriet, filwaqt li l-amministrazzjoni pubblika, min-naħa tagħha, 
tkun iċċarat il-pożizzjoni tagħha dwar l-allegazzjoni li tkun saret fil-konfront tagħha 
u dan filwaqt li tkun issodisfat ukoll lill-individwu li kien qiegħed jilmenta dwar 
perċezzjoni jew realtà ta’ amministrazzjoni ħażina.

Barra minn hekk, jiġri wkoll illi fil-proċess ta’ medjazzjoni waqt l-investigazzjoni 
ta’ ilment individwali, xi drabi jiġu identifikati proċeduri li jkunu inġusti jew 
diskriminatorji u li jkunu fil-fatt jaffettwaw ħażin firxa wiesgħa mis-soċjetà. 
F’każijiet bħal dawn l-Ombudsman ikun qiegħed jaġixxi ta’ aġent pro-attiv billi 
jtejjeb l-amministrazzjoni pubblika u jgħin biex din tkun tista’ tagħti servizz aktar 
effiċjenti, ekwu, trasparenti u kontabbli.

Fi proċess ta’ medjazzjoni s-suċċess jew falliment jiddependi fuq kif jirreaġixxu  
l-partijiet konċernati u kemm dawn ikunu lesti li jinnegozjaw u jilħqu kompromess. 
Kemm l-amministratur pubbliku, kif ukoll min jilmenta jeħtieġ li jirrikonoxxu 
li l-medjazzjoni titlob li wieħed ikun dispost li jinnegozja billi jirbaħ u jċedi fejn 
meħtieġ. L-amministratur pubbliku jeħtieġ li jkun lest li jevita li jieħu pożizzjoni 
riġida u minflok ikun flessibbli billi juża element ta’ diskrezzjoni amministrattiva. 
Mill-banda l-oħra min jilmenta irid ikun lest li jaċċetta li jingħata soluzzjoni ġusta 
w ekwa li tagħtih rimedju sostanzjali u realistiku.

Il-proċess ta’ medjazzjoni ma jippreġudikax l-investigazzjoni tal-ilment. Huwa fil-
fatt il-proċess li jiffaċilita l-kompilazzjoni tal-fatti meħtieġa biex l-Ombudsman 
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u l-Kummissarji jkunu jistgħu jikkonkludu l-proċess u jfasslu l-opinjonijiet finali 
tagħhom. Dan għandu jgħinhom biex jifhmu u japprezzaw aħjar il-komplessità tal-
ilment, biex jiddeterminaw jekk l-istess ilment għandux jitqies bħala ġustifikat u 
biex jidentifikaw rimedju xieraq.

Il-medjazzjoni titlob paċenzja u perseveranza. Il-persuna li tilmenta u 
l-amministratur pubbliku jeħtieġ li jifhmu l-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom 
u r-raġunijiet li minħabba fihom huma kienu fl-ewwel lok naqsu milli jagħmlu 
konċessjoni li twassalhom għall-kompromess. Spiss jiġri illi l-amministratur 
pubbliku jibża’ li bl-azzjoni tiegħu joħloq preċedent għal ilmenti oħra simili kemm 
passati kif ukoll futuri. F’tali każijiet id-deċiżjonijiet spiss jeħtieġu li jittieħdu minn 
uffiċjali superjuri li mhux biss ikollhom jiġu persważi iżda wkoll ikunu jridu jsibu 
mezz kif isibu l-fondi meħtieġa biex jkun jista’ jingħata r-rimedju xieraq. Dan kollu 
jeħtieġ tul ta’ żmien u sforzi persistenti.

Sfortunatament, il-medjazzjoni m’hijiex dejjem possibbli jew mhux dejjem tkun 
suċċess. Kien hemm każijiet fejn l-Uffiċċju kien konvint illi l-ġustizzja u l-ekwità 
kienu jitolbu illi tinsab soluzzjoni amikevoli fl-interess ta’ dawk kollha involuti. Meta 
l-medjazzjoni ma tagħtix il-frott mixtieq għal raġunijiet li m’humiex oġġettivament 
ġustifikati u aċċettabbli, l-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari jħoss li jkun naqas 
fil-missjoni tiegħu li jagħti servizz lil min ikun ressaq l-ilment. Aktar u aktar meta 
l-merti tal-ilment ikollhom konsegwenzi wiesgħa li jwasslu lil ’hinn mill-interess 
personali ta’ min ikun ilmenta.

Din il-pubblikazzjoni tinkludi fiha ftit eżempji ta’ każijiet li ġew riżolti permezz tal-
proċess ta’ medjazzjoni. Dawn jagħtu ħjiel dwar kif il-medjazzjoni hija marbuta 
mal-proċess investigattiv u kif din hija element strumentali fid-determinazzjoni u 
r-riżoluzzjoni tal-ilmenti.

Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari 

Nota: Dawn il-każijiet fil-qosor jagħtu stampa tal-ilmenti li jiġu ikkunsidrati mill-Ombudsman u l-Kummissarji. 
L-għan tagħhom hu li jservu ta’ informazzjoni biex jintwerew il-prinċipji ġenerali u l-mod li bih l-Ombudsman 
jittratta kwistjonijiet partikolari. 

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

Anomalija fil-pensjoni 
finalment tiġi irranġata

L-ilment
Impjegat li ressaq ilment f’dan l-Uffiċċju spjega li kien talab lid-Dipartiment tas-
Sigurtà Soċjali biex jagħtih stima tar-rata tal-pensjoni li kien intitolat għaliha meta 
jirtira, kif ukoll li jingħata informazzjoni dwar iż-żieda perċentwali li wieħed kien 
jirċievi jekk jagħżel li jibqa’ jaħdem wara l-età tal-irtirar, sakemm jagħlaq it-63 
sena. Id-Dipartiment informah li ż-żieda kienet tammonta għal 10.5% tal-pensjoni 
attwali. Abbażi ta’ dan it-tagħrif il-complainant iddeċieda li jibqa’ jaħdem wara l-61 
sena. Dan minkejja l-fatt li hu kien ħallas biżżejjed kontribuzzjonijiet u għalhekk 
seta’ jieqaf jaħdem meta jagħlaq il-61 sena u jirċievi l-pensjoni tas-sigurtà soċjali 
sħiħa li kien intitolat għaliha. 

Wara li għaddew numru ta’ xhur, il-complainant talab li jingħata stima aġġornata 
dwar il-pensjoni tiegħu ibbażata fuq l-aħħar payslips. Fit-tweġiba d-dipartiment 
informah li ma kienx ser jibbenefika mill-iskema għaż-żieda perċentwali minħabba 
l-fatt li l-Università ta’ Malta, fejn kien jaħdem, kienet tifforma parti mis-settur 
pubbliku. Hu irċieva din l-informazzjoni negattiva sena u seba’ xhur wara li kien 
baqa’ jaħdem abbażi tal-informazzjoni żbaljata li kienet ingħatatlu.

Il-complainant insista li l-liġi kellha tiġi emendata għaliex kienet diskriminatorja 
fil-konfront tal-impjegati fis-settur pubbliku. Barra minn hekk, hu sostna li hu 
personalment kellu jiġi kumpensat għaliex kien ċar li kien ingħata informazzjoni 
żbaljata. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali irrikonoxxa l-fatt li l-informazzjoni li 
ngħatat lill-complainant xhur qabel kienet żbaljata u talbu apoloġija.
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Il-complainant sostna li hu kien jippretendi li kellu jingħata ż-żieda fil-pensjoni 
għaliex ma kellux ibati minħabba żball ta’ ħaddieħor. Il-complainant qal 
ukoll li l-Gvern kellu jerfa’ r-responsabbiltà u jemenda l-liġi sabiex jelimina 
d-diskriminazzjoni bejn ħaddiema fis-settur pubbliku u dawk fis-settur privat.

L-investigazzjoni
Mill-investigazzjoni irriżulta li l-fatti li ġew allegati mill-complainant kienu korretti 
u kienu sostanzjati b’dokumenti relevanti. Barra minn hekk, dan l-Uffiċċju ġie 
informat mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li l-assessment inizjali jkun wieħed 
tentattiv u ma jistax jiġi ikkunsidrat bħala deċiżjoni appellabbli. Madanakollu, kif 
kien qiegħed isostni l-complainant, il-liġi kienet diskriminatorja għall-impjegati 
fis-settur pubbliku u bdew isiru diskussjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti 
sabiex l-anomalija titneħħa.

Konklużjonijiet
L-Uffiċċju innota illi dawn id-diskussjonijiet kienu qed isiru wkoll wara li 
l-Ombudsman f’Mejju tal-2017 kien ta opinjoni oħra fuq fatti analogi. F’dik 
l-opinjoni l-Ombudsman iddikjara li l-policy li toffri inċentiv lill-impjegati li jibqgħu 
jaħdmu wara l-età tal-irtirar u ma jieħdux il-pensjoni skont l-Att dwar is-Sigurtà 
Soċjali possibbilment kienet waħda li qed tkun improprjament diskriminatorja 
għaliex kienet qed tagħti benefiċċju addizzjonali, fuq rata ogħla ta’ pensjoni, 
lill-impjegati fis-settur privat, iżda dan l-istess benefiċċju ma kienx mogħti lill-
impjegati fis-settur pubbliku li kienu f’sitwazzjonijiet simili.

L-Ombudsman qal li għall-grazzja tal-korrettezza kien jeħtieġ li jingħad li din il-
konċessjoni kienet waħda volontarja u li min iħaddem, inkluż il-Gvern kellu d-dritt 
jiddikjara li ma kienx f’qagħda li jżomm lill-impjegat fl-impieg. Madanakollu, hu 
kien tal-fehma li jekk min iħaddem, kien ser iżomm lil dak l-impjegat wara l-età tal-
irtirar, hija sitwazzjoni inġusta u improprjament diskriminatorja li tali benefiċċju 
ma jingħatax lil dawk l-impjegati fis-servizz pubbliku. Dan meta l-istess benefiċċju 
qed jingħata lill-impjegati oħra fis-settur privat. L-Ombudsman kien dak iż-żmien 
irrakkomanda li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi eliminata din l-anomalija1.

1 Ippubblikat bħala Rapport fil-Qosor fl-Edizzjoni 37 tal-2017 intitolat ‘Diskriminazzjoni improprja dwar 
benefiċċju tal-pensjoni’.
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Fid-Diskors tal-Baġit ta’ Ottubru 2018, iddaħħlet miżura ġdida li dawn l-inizjattivi 
kienu ser ikunu applikabbli wkoll għall-impjegati fl-amministrazzjoni pubblika 
u kienu ser isiru diskussjonijiet mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex 
jiġu implimentati.

Eżitu
Din il-miżura infatti daħlet fis-seħħ permezz taċ-Ċirkolari UPM 9/2018 fit-3 ta’ 
Diċembru 2018. Iż-żieda li kienet qed tingħata meta impjegat jagħżel li jipposponi 
milli jieħu l-pensjoni wara l-età ta’ 61 sena, saret applikabbli għall-impjegati fis-
settur pubbliku b’effett mill-1 ta’ Jannar 2019. 

Dan l-Uffiċċju ġie informat li dan il-benefiċċju kien applikabbli għall-complainant 
li kien ser jirtira f’April ta’ dik is-sena.
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Awtorità tad-Djar

L-investigazzjoni twassal  
biex jiġi installat lift

L-ilment
Persuna ressqet ilment (il-complainant) kontra l-Awtorità tad-Djar għaliex 
għalkemm kienu għaddew aktar minn sentejn u tmien xhur minn mindu kienet 
xtrat l-appartament fit-tieni sular mingħand l-Awtorità tad-Djar f’Marzu tal-2015, 
l-Awtorità kienet għadha ma installatx dan il-lift għall-passiġġieri fil-blokka. Il-
complainant insista li dan kien obbligu kontrattwali li l-Awtorità kienet naqset u 
għadha qed tonqos li tonora. Dan id-dewmien esaġerat kien qiegħed joħloq tbatija 
u kien jeħtieġ li din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata.

Medjazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman ivverifika l-korrettezza tal-fatti bażiċi u ivverifika mal-
Awtorità dwar x’kien qiegħed iżommha milli tonora l-obbligi kontrattwali tagħha. 
L-Awtorità tad-Djar informat lill-Ombudsman li t-tender għal-lift fil-blokka ma 
setgħetx tinħareġ qabel, għaliex waħda mill-klawsoli tal-kuntratt kienet tispeċifika li 
l-lift kellu jibda jopera ladarba l-maġġoranza tas-sidien tal-appartament fil-blokka 
jkunu qed jirrisjedu fl-appartament tagħhom. Il-complainant irribatta li meta 
ressaq l-ilment tiegħu kien konxju mill-fatt li l-installazzjoni tal-lift kienet soġġetta 
għal din il-kundizzjoni. Madanakollu, hu ġibed l-attenzjoni li din il-kundizzjoni 
kienet ġiet sodisfatta daqs sena u nofs qabel ma ressaq l-ilment (il-maġġoranza 
tal-appartamenti kienu okkupati jew mis-sidien jew minn xi inkwilini) u sa dak iż-
żmien kien għadu ma sar xejn.

L-Awtorità tad-Djar għarrfet lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li fl-1 ta’ Settembru 2017 
kienu daħlu fis-seħħ regolamenti ġodda dwar lifts għall-passiġġieri. Għaldaqstant, 
kien jeħtieġ li jsir xi tibdil fix-xaft biex dan ikun konformi mal-ħtiġijiet il-ġodda. 
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Fil-fatt ix-xaft reġa’ ġie assessjat u ġie determinat li jeħtieġ li jsiru xi xogħlijiet fuq in-
naħa tal-kuritur. L-Awtorità tad-Djar informat lill-Ombudsman li d-dokument tat-
tender kien ġie rivedut u li ġie riferut lill-MFCS (Ministerial Procurement Unit).  Il-
lift li kien ser jiġi provdut kien ser ikun lift ta’ tmien passiġġieri, konformi mal-aħħar 
verżjoni tal-Accessibility for All Guidelines skont il-ħtieġa lifts kollha tal-blokki tal-
akkomodazzjoni soċjali.

L-Uffiċċju baqa’ jsegwi dan l-ilment mal-Awtorità tad-Djar u insista li jeħtieġ li 
jiġi stabbilit żmien meta dan il-lift kellu jiġi installat. Eventwalment, f’April 2019 
jiġifieri ħames xhur wara li tressaq l-ilment, l-Ombudsman ġie informat li t-tender 
ġiet approvata u kienet ser toħroġ sejħa għall-offerti. L-Awtorità sostniet li ma setax 
jiġi stabbilit żmien qabel ma jitlesta l-proċess tas-sejħiet għall-offerti.

Ladarba l-Ombudsman kien stabbilixxa li l-Awtorità kienet ħadet passi konkreti 
biex tindirizza s-sitwazzjoni tal-complainant u ġie assigurat li l-lift fil-blokka tal-
complainant kien ser jiġi installat fil-futur qarib, deherlu li f’dan l-istadju seta’ 
jagħlaq il-każ. L-Ombudsman informa lill-complainant li jekk l-installazzjoni tal-
lift tibqa’ ma sseħħx minħabba dewmien esaġerat seta’ jerġa’ jirrikorri għandu biex, 
jekk ikun hekk meħtieġ, issir aktar investigazzjoni.
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Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku

Rakkomandazzjonijiet biex 
jitjieb il-proċess tal-għażla

L-Ombudsman irċieva numru ta’ ilmenti dwar proċess tal-għażla li sar mill-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għall-kariga ta’ Assistent Prinċipal fis-servizz 
pubbliku ta’ Malta. Meta ħarġet din is-sejħa għall-applikazzjonijiet kien hemm 
elf impjegat taċ-Ċivil li applikaw għal din il-kariga. Meta tlesta dan l-eżerċizzju 
ġgantesk ġiet ippubblikata lista bl-ordni tal-mertu ta’ kull kandidat. Eventwalment 
kienu mijiet dawk li nħatru iżda l-kandidati li kisbu post wara t-tlett mija u aktar, 
ma ngħatawx il-ħatra.

L-Ombudsman investiga l-ilmenti mressqa minn applikanti li talbu l-intervent 
tiegħu wara li kienu ressqu petizzjoni lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
u ma kienux sodisfatti bit-tweġiba li ngħatatilhom. Din il-pubblikazzjoni m’hijiex 
intiża biex tagħti ħarsa lejn l-investigazzjoni tal-każijiet individwali. Kull ilment 
għandu l-karatteristiċi partikolari tiegħu skont kif kandidat ikun ġab ruħu waqt 
l-intervista. Matul il-proċess tal-għażla, l-kwalifiki akkademiċi, kemm persuna 
huwa idoneju għall-pożizzjoni u l-assessjar suġġettiv mill-Bord tal-Għażla dwar il-
kwalitajiet ta’ kull kandidat iwasslu biex jiġi iddeterminat l-ordni tal-mertu. Dawn 
il-kwistjonijiet bħala regola ma jinteressawx lill-pubbliku ġenerali, lanqas l-eżitu 
tal-ilmenti individwali. Iżda dak li żgur jinteressa lill-pubbliku ġenerali huwa 
jekk il-proċess tal-għażla kienx wieħed korrett, li l-proċeduri adottati mill-Bord 
tal-Għażla u l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) kienu trasparenti, kif 
ukoll li l-miżuri li ttieħdu kienu jassiguraw li l-eżerċizzju għall-promozzjoni kien 
wieħed ġust u ekwu.
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Kunsiderazzjonijiet li jimmeritaw attenzjoni
Fl-investigazzjoni ta’ dawn l-ilmenti dawn il-kwistjonijiet importanti ġew enfasizzati 
u l-kunsiderazzjonijiet tal-Ombudsman dwarhom jimmeritaw attenzjoni. Il-
persuni kollha li ressqu ilment ħassew li kienu ġew trattati b’mod inġust għaliex:

a. il-marki li ġew assenjati waqt l-intervista ma kinux jirriflettu l-marki li kien 
jistħoqqilhom meta wieħed iqis il-kapaċitajiet tagħhom;

b. ħassewhom li ġew trattati ħażin bl-opinjonijiet suġġettivi tal-Bord u mill-mod 
kif ġew assessjati biex jingħataw il-marki;

ċ. il-Bord naqas li jiġġustifika jew jipprovdi raġunijiet adegwati għall-
valutazzjonijiet tiegħu; u

d. il-ħin limitat li ġie allokat għall-intervista tant kien qasir li kompla jgħarraq 
l-inġustizzja ta’ dan l-eżerċizzju.

Matul l-investigazzjoni l-Ombudsman ġie mogħti l-kriterji li kienu ġew stabbiliti 
minn qabel u l-marki assenjati li kellhom jiġu applikati mit-tlett Bordijiet tal-Għażla 
li kienu ser jeżaminaw l-applikanti, kif ukoll il-mistoqsijiet li kienu ser jintużaw 
fil-proċess tal-intervisti u indikazzjonijiet ta’ kif dawn kellhom jiġu ippreżentati 
lill-applikanti waqt l-intervista. L-Uffiċċju tal-Ombudsman ġie wkoll ipprovdut 
bin-noti li ttieħdu mill-Bord tal-Għażla waqt l-intervisti li kienu jelenkaw liema 
mistoqsijiet kienu ġew mistoqsija lil kull applikant. Ġie stabbilit li l-bord tal-għażla 
kien segwa l-linji gwida u n-noti ta’ kull intervista kienu jirriflettu l-kummenti tal-
Bord dwar il-prestazzjoni tal-applikant.

Prinċipji Ġenerali
Qabel ma l-Ombudsman ikkunsidra l-ilmenti fid-dawl tal-provi li nġabru waqt 
l-investigazzjoni, għamel numru ta’ punti importanti.

L-Uffiċċju tiegħu seta’ biss jinvestiga każijiet li jinvolvu lill-PSC jekk ikun sodisfatt 
li jkun hemm biżżejjed provi li juru li min ressaq l-ilment ikun diġà ipprova jikseb 
rimedju mill-Kummissjoni kif fil-fatt ġara f’dawn il-każijiet.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman ma kienx ser jirrakkomanda li jsir tibdil fid-deċiżjoni 
tal-PSC jekk il-petizzjoni ta’ min ilmenta tkun ġiet trattata b’mod ġust. Dan ifisser 
li: i) l-PSC tkun ħadet kunsiderazzjoni tal-punti kollha li tressqu fil-petizzjoni; 
ii) l-informazzjoni kollha relevanti tkun ġiet ikkunsidrata; u iii) li ma kien hemm 



Każijiet fil-Qosor 2019 17

xejn fil-proċess jew fid-deliberazzjoni tal-petizzjoni li jwassal biex l-Ombudsman 
jikkonkludi li xi provvediment tal-Artikolu 22 tal-Att dwar l-Ombudsman kien 
qiegħed jxekklu milli jinvestiga l-każ.

L-Ombudsman sostna li għalhekk ma kinitx il-funzjoni tiegħu li jinvestiga aspetti 
tal-ilment li ma kinux issemmew fil-petizzjoni li ġiet ippreżentata lill-PSC. 
Lanqas ma seta’ jikkonkludi li r-riżultat tal-intervista kien wieħed inġust, żbaljat, 
diskriminatorju jew b’xi mod inġust meta irriżulta li l-proċess tal-għażla kien 
wieħed validu u li ma kien hemm ebda evidenza objettiva ċara li l-proċess ma kienx 
ġie konkluż b’mod ġust jew ma kienx mexa mal-kriterji stabbiliti.

Ma kienx l-Ombudsman innifsu li iddeċieda jew ikkummenta dwar kif ġew stabbiliti 
l-kriterji, anke jekk għall-grazzja tal-argument, hu ma kienx jaqbel mal-kriterji 
jew is-sub-kriterji li ġew applikati fi proċess partikolari, sakemm ma jirriżultax li 
dawn kienu intenzjonati minn qabel li jagħtu preferenza lil xi kandidat partikolari. 
L-Ombudsman lanqas ma jikkritika l-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji sakemm 
ma jirriżultax li dawn ma ġewx applikati b’mod uniformi. Jeħtieġ li jiġi enfasizzat 
li l-Ombudsman ma jibdilx assessjar suġġettiv jew deċiżjoni li ttieħdet minn Bord 
tal-Għażla.  Għal din ir-raġuni sakemm ma jkunx hemm prova ċara w objettiva li 
tkun saret xi irregolarità fil-proċess jew li l-azzjoni jew deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla 
kienet tassew żbaljata fir-rigward tal-intervisti tal-kandidati involuti, ma kienx 
hemm il-ħtieġa ta’ opinjoni differenti mill-Ombudsman.

Nuqqas ta’ ekwità fil-proċess
L-investigazzjoni tal-ilmenti dwar l-inġustizzja fil-proċessi tal-għażla teħtieġ li jsir 
stħarriġ fil-proċeduri adottati mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku meta jiġu 
ikkunsidrati l-petizzjonijiet minn persuni li ilmentaw u l-ilmenti dwar il-proċess 
tal-għażla nnifsu fir-rigward ta’ kif dan tmexxa mill-Bord tal-Għażla. Għalhekk 
l-Ombudsman fl-ewwel lok għandu jiddetermina jekk il-Kummissjoni tkunx ħadet 
kunsiderazzjoni tal-punti kollha li jkunu tqajmu mill-persuni kollha li ilmentaw u 
ressqu petizzjoni u jekk ikunx ittieħed kont tal-informazzjoni kollha relevanti.

L-Ombudsman kien tal-fehma li f’dan il-każ, minkejja li ma setax jiġi miċħud li 
l-PSC ħadet konjizzjoni tal-petizzjoni ta’ min ilmenta, u anke għamlet mistoqsijiet 
lill-Bord tal-Għażla, l-eżitu ta’ dawn il-verifiki kien pjuttost ġeneriku u ma kienx 
jindirizza l-punti kollha li tqajmu mill-complainants. F’dak l-istadju kien ikun 
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opportun li kieku l-Kummissjoni tat tweġiba aktar dettaljata lill-complainants, u b’dan 
il-mod isserħilhom rashom li kienet ħadet kunsiderazzjoni tal-punti kollha li kienu 
qajmu. Madanakollu, l-Ombudsman xorta waħda kien tal-fehma li l-Kummissjoni 
ma kinitx żbaljata fil-konklużjonijiet tagħha.

Fil-fatt mill-investigazzjoni ma nstabet ebda diskrepanza mhux ġustifikata. Il-marki 
miksuba fit-test bil-miktub u fl-intervista kienu żewġ proċessi separati u distinti. Li 
persuna tmur tajjeb f’wieħed minnhom ma kienx garanzija li kien ser jagħmel l-istess 
fl-ieħor. L-Ombudsman ma sab ebda prova li turi li l-proċess ta’ assessjar issuġġerit 
ma kienx immexxi skont il-kriterji li kienu ġew stabbiliti minn qabel. Wieħed jeħtieġ li 
jżomm f’moħħu li l-kriterji li jiġu stabbiliti minn qabel ikunu ta’ gwida għas-suġġetti 
li kellhom ikunu koperti waqt l-intervista. M’huwiex strettament meħtieġ li wieħed 
jimxi magħhom preċiż u dan kien jiddependi wkoll minn kif kienu ser iwieġbu 
l-kandidati. L-Ombudsman kien jeħtieġ li jkun sodisfatt li l-Bord tal-Għażla kien fil-
fatt evalwa lill-kandidati skont il-kriterji u sub-kriterji stabbiliti.

Assessjar suġġettiv fil-proċessi tal-għażla
Ġeneralment il-complainants ħassew li ġew trattati ħażin mill-opinjonijiet suġġettivi 
tal-Bord tal-Għażla u l-mod kif ingħataw il-marki. Saret referenza partikolari għal 
dawk il-kriterji li min-natura tagħhom ma setgħux jiġu evalwati b’mod oġġettiv. 
Wieħed ma jistax jikkritika l-Bord għaliex kien evalwa dawn il-kriterji partikolari 
b’mod oġġettiv. Barra minn hekk ma kien hemm ebda indikazzjoni li l-assessment 
jew deċiżjoni suġġettiva li ġiet meħuda mill-Bord kienet irregolari jew żbaljata. 
L-Ombudsman jinnota li t-tneħħija ta’ assessjar suġġettiv ixxejjen il-proċess tal-
intervista u konsegwentement il-proċessi tal-għażla jkunu anqas effettivi.

L-Ombudsman jisħaq li hu ma kienx ser ibiddel assessment jew deċiżjoni suġġettiva ta’ 
Bord tal-Għażla sakemm ma kienx hemm prova ċara w objettiva li fil-proċess saret xi 
ħaġa irregolari li twassal biex fir-rigward tal-kandidat involut xi azzjoni jew deċiżjoni 
tal-Bord tal-Għażla tkun manifestament ħażina. L-Ombudsman ikkonkluda li kien 
sodisfatt li fl-investigazzjonijiet tal-ilmenti f’dan il-proċess partikolari l-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku waslet għad-deċiżjoni tagħha wara li ħadet kunsiderazzjoni 
xierqa tal-punti u l-fatturi kollha li tqajmu fil-petizzjonijiet mill-persuni li ressqu 
l-ilment. Għalhekk għażel li ma jbiddilx id-deċiżjoni tal-PSC u t-talba tal-complainant 
biex il-marki jiġu ivvalutati mill-ġdid ma kinitx ġustifikata.
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Rakkomandazzjonijiet
Fil-konklużjoni tiegħu l-Ombudsman ħass il-ħtieġa li jagħmel rakkomandazzjonijiet 
wara li saret l-investigazzjoni ta’ dawn l-ilmenti. Hu osserva li kien hemm mijiet 
ta’ kandidati li ġew assessjati meta applikaw għal din is-sejħa. In-numru kbir ta’ 
kandidati wassal biex jiġu iffurmati tlett Bordijiet tal-Għażla. Dan l-Uffiċċju għandu 
riservi serji dwar il-prattika li jsiru proċessi tal-għażla kbar ħafna li għalihom ikun 
jeħtieġ li jinħatru aktar minn Bord tal-Għażla wieħed. Kien fatt li l-maġġoranza tal-
kriterji adottati fil-proċess tal-intervista kienu ta’ natura suġġettiva. L-assessment 
tagħhom kien dipendenti fuq l-opinjonijiet suġġettivi tal-Bord tal-Għażla.

Minkejja li ttieħdu l-miżuri kollha possibbli (inkluż mistoqsijiet li ġew stabbiliti 
minn qabel u l-bordijiet differenti kellhom laqgħat regolari sabiex jiddiskutu 
l-metodoloġiji), jibqa’ l-fatt li l-assessjar suġġettiv kien ser ivarja minn bord għal 
bord. Dan ifisser li ma setax jiġi iggarantit assessment għall-kandidati kollha li huwa 
uniformi u sħiħ meta tali assessments isiru minn bordijiet tal-għażla differenti li 
huma magħmulin minn membri differenti.

Fid-dawl ta’ dak li kien diġà ġie rakkomandat minnu qabel, l-Ombudsman 
irrakkomanda li biex jiġi evitat li ma jkunx hemm proċessi tal-għażla daqshekk kbar 
u li huma amministrattivament komplessi, l-Kummissjoni għandha tieħu ħsieb 
li jkun hemm sejħiet għall-applikazzjoni aktar frekwenti. Dan iwassal biex ikun 
hemm anqas applikanti li jwieġbu għas-sejħa u b’hekk ma jkunx hemm il-ħtieġa li 
jitwaqqfu aktar minn bord tal-għażla wieħed. 
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Bord tal-Parole

Ġustament tiġi miċħuda l-parole

L-ilment
Priġunier li kien qiegħed jiskonta sentenza ta’ ħabs minħabba reat serju u li kien 
qed jinżamm fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin ħass li ġie trattat ħażin meta l-Bord 
tal-Parole ċaħadlu t-talba li jitħalla joħroġ mill-ħabs fuq parole anke jekk kien 
intitolat għal dan il-benefiċċju.

Il-fatti
Il-complainant sostna li hu kien ingħata leave awtorizzat biex joħroġ mill-Faċilità 
strettament fuq parole. Ingħata wkoll struzzjonijiet biex jaħdem fi knisja fil-Kalkara 
iżda irrifjuta li jkompli jagħmel hekk meta talbuh biex jiżbogħ xi postijiet għaliex 
ħass li dan ix-xogħol kien perikoluż minħabba li hu kien ibati minn uġiegħ f’dahru. 
Il-complainant kien irrifjuta wkoll li jagħmel xogħol ieħor ħafif li ġie assenjat lilu fil-
komunità. Għaldaqstant, ġie ordnat jerġa’ jidħol lura fil-faċilità. Hu ikkontesta din 
id-deċiżjoni tal-Bord tal-Parole iżda d-deċiżjoni ma nbidlitx.

Id-detenuti għandhom aċċess ħieles u konfidenzjali għall-Ombudsman
Il-complainant talab lill-Ombudsman biex jinvestiga l-każ tiegħu. Għal dan hu 
għamel użu mill-provvediment fl-Att dwar l-Ombudsman li jassigura aċċess għall-
Ombudsman ħieles, privat u kunfidenzjali skont proċedura stabbilita fis-sub-
artikolu 2 tat-Taqsima 16 tal-Att. Dan jistabbilixxi li ittra miktuba u indirizzata 
lill-Ombudsman minn persuna detenuta jew imressqa għal xi reat jew li diġà 
ġiet misjuba ħatja għal xi offiża, għandha tintbagħat mingħajr ma tinfetaħ lill-
Ombudsman b’mod immedjat mill-persuna li hija inkarigata mill-persuna detenuta 
li tkun kitbet l-ittra.

Bl-istess mod ittra mibgħuta mill-Ombudsman lill-persuna detenuta għandha 
tingħata lil min hija indirizzata magħluqa mill-persuna inkarigata minnha. Il-
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proċeduri huma stabbiliti sabiex l-Ombudsman u l-Uffiċjali Investigaturi jkunu 
jistgħu jikkommunikaw u jiltaqgħu mad-detenuti fil-faċilità korrettiva u jitkellmu 
magħhom b’mod kunfidenzjali u fil-privat. Dan jista’ jsir kemm billi jkun hemm 
intervisti mal-persuna li ressqet l-ilment, kif ukoll permezz tat-telefon jew xi forma 
ta’ kommunikazzjoni oħra. Il-complainant f’dan il-każ għażel waħda minn dawn 
l-arranġamenti u b’hekk seta’ jispjega l-każ tiegħu lill-Uffiċjal Investigatur.

Il-proċeduri tal-Parole
L-iskrivan tal-Parole fil-faċilità korrettiva informa lill-Ombudsman li, meta priġunier 
ikun intitolat biex japplika għall-parole skont l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi, 
l-iskrivan tal-Parole javviċinah u jistaqsih jekk kienx interessat li japplika għall-
parole. Ladarba ssir l-applikazzjoni l-każ jiġi riferut lid-diversi taqsimiet opportuni 
u jitħejja rapport. Id-dossier tal-parole jgħaddi għand l-Offender Assessment Board 
għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu u l-każ jgħaddi quddiem il-Parole Board.

Fil-każ tal-complainant l-applikazzjoni tiegħu ġiet approvata fit-3 ta’ Novembru 
2016. Fost il-kundizzjonijiet li ġew imposti biex tingħata l-parole, kien jeħtieġ li 
jagħmel għoxrin (20) siegħa ta’ xogħol fil-komunità kull ġimgħa skont l-istruzzjonijiet 
li jingħatawlu mill-Parole Officer. Ftit wara, l-Bord ġie informat li l-complainant 
kien naqas li jwettaq ix-xogħol li kellu jagħmel fil-Kunvent tal-Kapuċċini l-Kalkara.

Imbagħad il-Bord bi ftehim mal-Parole Officer, assenja lill-complainant xogħol 
ieħor fil-komunità f’santwarju tal-qtates. Iżda għal darb’oħra l-complainant naqas 
li jagħmel dan ix-xogħol u anke ipprova jaħrab milli josserva l-kundizzjonijiet 
mogħtija lilu mill-Parole Officer tiegħu. Fid-dawl ta’ din l-informazzjoni l-Bord 
irrevoka l-liċenzja tal-parole wara li fl-aħħar laqgħa tiegħu ħa konjizzjoni tad-
dettalji mogħtija mill-Parole Officer dwar dan il-każ.

L-investigazzjoni
L-Uffiċjal Investigatur ikkonferma li l-Bord tal-Parole irrevoka l-liċenzja tal-parole 
mogħtija lill-complainant għaliex kien ġie provat li kien naqas milli josserva 
l-kundizzjonijiet li kienu imposti fuqu. Is-sub-artikolu 2 tal-Artikolu 16 tal-Att dwar 
il-Ġustizzja Riparatriċi jistabbilixxi li meta individwu jitlef id-dritt għall-parole u 
jintbagħat lura fil-faċilità korrettiva biex ikompli jiskonta s-sentenza ta’ priġunerija 
ma jkunx eliġibbli li jerġa’ japplika għall-parole.
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Madanakollu, l-complianant baqa’ jipprotesta li kien ġie trattat ħażin u li kien 
minħabba l-kundizzjoni serja ta’ dahru li naqas li jissodisfa l-kundizzjoni tal-
liċenzja tal-parole tiegħu. Hu sostna li l-Bord tal-Parole ma kienx ta każ dan il-fatt 
u kien talab li l-każ tiegħu jerġa’ jiġi rivedut. L-Uffiċjal Investigatur talab li jingħata 
l-file tal-Parole Board fuq il-każ tal-complainant. Eventwalment il-file wasal fl-
Uffiċċju tal-Ombudsman wara daqsxejn reżistenza u tkaxkir tas-saqajn.

L-Uffiċjal Investigatur investiga bir-reqqa l-allegazzjonijiet li saru mill-complainant. 
Hu ltaqa’ miegħu diversi drabi fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u iddiskuta l-każ 
tiegħu mal-uffiċjali tal-faċilità u mad-dipartimenti tal-probation u tal-parole. 
L-investigazzjoni wriet li l-complainant kien konxju mill-fatt li l-liċenzja tal-parole 
kienet waħda marbuta mal-kundizzjoni li hu jaċċetta li jagħmel numru ta’ siegħat 
ta’ xogħol volontarju fuq l-istruzzjonijiet tal-Parole Officer tiegħu. Il-provi juru li 
l-complainant fiż-żewġ okkażjonijiet naqas li jissodisfa din il-kundizzjoni, anke 
jekk ix-xogħol li ngħatalu mill-Parole Officer kien wieħed ta’ xogħol ħafif u kien 
possibbli li jagħmlu meta wieħed jikkunsidra l-kundizzjoni fiżika li hu kien qiegħed 
jallega li qed ibati minnha.

Konklużjoni

Dan l-Uffiċċju ikkonkluda li kien ċar li l-complainant ma kellux l-intenzjoni li 
jagħmel ebda xogħol li jingħatalu. Il-complainant ma ikkoopera xejn mal-Parole 
Officer tiegħu. Għalhekk, il-Bord tal-Parole irrevoka l-liċenzja tal-parole tiegħu u 
ordnalu li jerġa’ lura lejn il-faċilità korrettiva biex ikompli jservi s-sentenza tiegħu. 

L-Ombudsman kien tal-fehma li ma saret ebda amministrazzjoni ħażina jew xi 
żball proċedurali mill-iskrivan tal-parole tal-faċilità korrettiva. Il-bord tal-parole 
kien aġixxa korrettament u kien ġustifikat li jirrevoka l-liċenzja tal-parole. 
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Transport Malta

Tinbidel il-policy  
dwar il-parkeġġ riservat  
għall-persuni b’diżabilità

L-ilment
It-tifel ta’ mara anzjana li kellha diżabilità severa u kellha wkoll il-blue badge, 
ilmenta li Transport Malta kienet inġustament irrifjutat li tipprovdilha parkeġġ 
riservat quddiem ir-residenza tagħha. Dan għaliex din l-omm ma setgħetx issuq 
il-vettura li kienet reġistrata f’isem żewġha.

Il-fatti
Omm il-complainant kienet ġiet ċertifikata li qed tbati minn kundizzjoni serja 
deġenerattiva li tagħmilha kompletament dipendenti fuq il-provvista tal-ossiġenu. 
Fil-fatt kull meta xtaqet jew kellha bżonn toħroġ, kienet teħtieġ l-assistenza kontinwa 
ta’ żewġha li kien ikollu jġorr tankijiet tqal tal-ossiġenu. Meta l-kundizzjoni ta’ omm 
il-complainant marret għall-agħar, kienet ovvja li ma kienx possibbli għaliha li tgħix 
ħajja normali sakemm ma tkunx libera li tista’ taċċessa r-residenza tagħha mingħajr 
problemi. Id-diffikultajiet kienu aktar aggravati minħabba l-fatt li l-ġenituri tal-
complainant kienu joqgħodu fi triq li kienet tinsab f’telgħa, fejn it-traffiku kien 
jista’ jgħaddi biss f’direzzjoni waħda, u li kien diffiċli ferm li tinzerta parkeġġ vojt 
minħabba li hija triq li għandha numru kbir ta’ residenti.

Kien għalhekk li omm il-complainant għamlet talba lil Transport Malta biex 
jingħatalha spazju ta’ parkeġġ riservat billi assumiet li minħabba d-diżabilità serja 
tagħha, kienet intitolata għal tali spazju.
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It-tweġiba ta’ Transport Malta 
Transport Malta informatha li l-parkeġġ riservat ma setax jingħata lill-familjari ta’ 
persuni li għandhom problemi ta’ mobilità. Fil-fatt spjegatilha li l-policy kienet 
tistabbilixxi li l-applikant seta’ biss jikkwalifika għall-parkeġġ riservat jekk hu/hi 
jkunu s-sewwieq/a tal-vettura li ser tingħata l-ispazju riservat. Transport Malta 
saħqet li din ir-regola kienet maħsuba sabiex tgħin lill-individwi li għandhom 
problemi severi ta’ mobilità jgħixu ħajja aktar indipendenti. Transport Malta 
iddikjarat li dawk l-individwi li ma kienux isuqu u li għalhekk kienu passiġġieri, 
setgħu jitilgħu u jinżlu minn vettura billi s-sewwieq iwaqqafhom x’imkien, kemm 
jista’ jkun viċin tar-residenza tagħhom.

Il-ġenituri tal-complainant ħassew li ġew trattati ħażin b’din id-deċiżjoni u 
appellaw minnha quddiem ir-Review Panel for Reserved Parking. Huma sostnew li 
d-deċiżjoni ta’ Transport Malta kienet inaċċettabbli u bl-ebda mod ma taffiet it-
tbatija kbira li kienu għaddejjin minnha. Huma ħassew ukoll li din id-deċiżjoni 
kienet diskriminatorja u kienet tiffavorixxi l-persuni b’diżabilità li kellhom liċenzja 
tas-sewqan fuq dawk li ma kellhomx. Madanakollu l-appell reġa’ għadda għand 
Transport Malta u għal darb’oħra dan ġie rifjutat għaliex Transport Malta baqgħet 
isostni l-pożizzjoni oriġinali tagħha.

L-investigazzjoni 
Matul l-investigazzjoni ġie stabbilit li n-nuqqas ta’ ħeġġa ta’ Transport Malta biex 
tbiddel il-pożizzjoni tagħha kienet minħabba d-deċiżjoni meħuda waqt laqgħa 
tar-Reserved Parking Transport Malta Board u Transport Appeals Board fis-27 ta’ 
Novembru 2017. Matul dik il-laqgħa l-Bord ġie informat dwar il-kriterji għad-dritt 
għal parkeġġ riservat. Madanakollu ġie stabbilit li dawk il-kriterji fl-applikazzjoni 
għal parkeġġ riservat kellhom jiġu ikkunsidrati biss bħala linji gwida. Ġie deċiż li 
għalkemm kien veru li l-policy kienet tippermetti li qraba li joqgħodu fl-istess 
residenza jingħataw parkeġġ riservat, dan m’għandux jibqa’ jsir. Id-deċiżjoni kienet 
tesiġi li l-parkeġġi riservati kellhom ikunu biss disponibbli għall-persuni (inkluż 
dawk li jużaw is-siġġu tar-roti) li huma s-sewwieqa tal-vettura li għaliha jkun ser 
jingħata l-ispazju tal-parkeġġ.

Kien proprju minħabba f’din id-deċiżjoni u l-policy li saret wara f’dan ir-rigward, 
li Transport Malta informat lill-omm il-complainant li, filwaqt li l-awtorità kienet 
tagħder il-kundizzjoni tagħha, id-deċiżjoni tagħha ma setgħetx tmur kontra l-policy, 
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jiġifieri li l-applikant kellu jkun is-sewwieq tal-vettura. Għaldaqstant l-awtorità ma 
riditx li toħloq diskriminazzjoni u iddeċidiet skont il-policy illi l-applikant biss seta’ 
jikkwalifika għall-parkeġġ riservat jekk hu/hi jkunu s-sewwieqa.

Il-fehma tal-Ombudsman 
L-Uffiċċju tal-Ombudsman ikkunsidra li l-ilment huwa ġustifikat. Il-fatti juru li din 
il-policy kienet inġusta u f’ċerti każi saħansitra diskriminatorja. Persuni vulnerabbli 
kienu qed jiġu affettwati ħażin minn din il-policy għaliex kienet qed toħolqilhom 
tbatija bla bżonn. Għalhekk kien jeħtieġ li tiġi riveduta. L-Uffiċċju għalhekk ħeġġeġ 
biex tittieħed l-azzjoni meħtieġa mill-uffiċjali tal-awtoritajiet konċernati.

Kummissjoni għad-Drittijiet Persuni b’Diżabilita’ (CRPD) ħadet konjizzjoni ta’ din 
il-kwistjoni u xprunat il-ħtieġa li jsir tibdil fir-regolamenti. Dawn l-isforzi taw il-
frott mixtieq u eventwalment il-policy inbidlet. Id-dokument tal-policy il-ġdida 
ġie ippubblikat f’Novembru tal-2018. Din ipprovdiet li l-familjari tal-persuna li 
għandha l-blue badge u joqgħodu fl-istess indirizz tal-persuna bil-blue badge, 
jistgħu japplikaw biex jagħmlu użu minn parkeġġ riservat komuni. Madanakollu 
dan it-tibdil fil-policy sar tard wisq għal omm il-complainant għaliex sfortunatament 
f’Diċembru 2018 tilfet il-battalja kontra l-kundizzjoni tagħha.

L-eżitu
L-Ombudsman innota li dan it-tibdil fil-policy seta’ jagħmel differenza sinjifikanti 
għall-kwalità tal-ħajja ta’ persuni f’ċirkostanzi simili għal dawk tal-complainant. 
Għalhekk l-Ombudsman irrakkomanda lill-Transport Malta biex tittieħed azzjoni 
biex iċ-ċittadini, b’mod partikolari dawk li għandhom il-blue badge, jiġu mgħarrfa 
b’dan it-tibdil pożittiv mill-aktar fis.

Il-complainant irringrazzja lill-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-isforzi tiegħu. Kien 
kuntent li permezz tal-ilment tagħhom, fil-ġejjieni familji oħra Maltin f’ċirkustanzi 
simili kienu ser jevitaw li jgħaddu mit-tbatijiet li għaddew minnhom huma.
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Trasport Malta

Eżitu pożittiv jassigura 
parkeġġ riservat

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irnexxielu jikseb riżultat aktar pożittiv meta investiga 
ilment ieħor dwar talba għall-parkeġġ riservat li kien jinvolvi l-istess awtoritajiet.

Il-fatti 
Raġel ta’ tnejn u tmenin sena (il-complainant) kien involut f’inċident tat-traffiku 
meta f’Settembru tal-2016 intlaqat minn mutur. Hu ġarrab ġrieħi li affettwawlu 
l-mobilità tiegħu, li ikkomplikaw ruħhom minħabba kundizzjonijiet oħrajn li kien 
diġà jbati minnhom qabel l-inċident. Dan wassal biex il-complainant ġie fi stat li 
ma setax jimxi aktar minn ftit metri u dan kien ġie ċertifikat mill-konsulent tiegħu. 
Il-fatt li kien qed ikollu jipparkja l-karozza tiegħu ftit ‘l bogħod minn fejn joqgħod 
kien qed ikun ta’ detriment għal saħħtu. Spiss kien qiegħed jispiċċa li ma joħroġx u 
jibqa’ maqful f’daru.

Il-complainant applika għall-blue badge u din ingħatatlu mill-Kummissjoni 
għad-Drittijiet Persuni b’Diżabilita’ (CRPD). B’hekk hu seta’ jipparkja fil-parkeġġi 
speċifikament riservati għal kull min għandu l-Blue badge. Madanakollu, ma kienx 
hemm dan it-tip ta’ parkeġġi viċin ir-residenza tiegħu, għalhekk applika sabiex 
jingħata parkeġġ riservat biswit id-dar tiegħu. Fil-bidu l-applikazzjoni kienet 
qed tiġi ipproċessata minn Transport Malta. Iżda jidher li kien hemm xi nuqqas 
ta’ ftehim dwar iċ-ċertifikati mediċi u għalhekk il-kwistjoni għaddiet quddiem ir-
Review Panel tar-Reserved Parking. Wara li l-applikazzjoni tiegħu ġiet riveduta bir-
reqqa, t-talba tiegħu ġiet aċċettata fid-9 ta’ Awwissu 2017. Ir-Review Panel talbet lil 
Transport Malta sabiex tieħu l-passi meħtieġa flimkien mal-Kunsill Lokali biex isir 
dan il-parkeġġ riservat.
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Il-complainant ripetutament ikkuntattja lil Transport Malta biex jara jekk sarx xi 
progress. Hu ġie informat li Transport Malta kienet ser tikkuntattja lill-kuntrattur 
tat-toroq biex ikun jista’ jiżbogħ il-kaxxa tal-parkeġġ riservat. Madanakollu, 
għaddew ġimgħat sħaħ u l-ħaddiema baqgħu ma tfaċċawx sakemm il-complainant 
ġie informat li kien jeħtieġ li jerġa’ jiġi eżaminat mit-tabib ta’ Transport Malta u fil-
fatt it-tabib għamel il-vista tiegħu fl-istess dar tal-complainant. Fit-18 ta’ Diċembru 
2017, jiġifieri erba’ xhur wara li l-complainant kien ingħata d-deċiżjoni tar-
Review Panel, irċieva notifika mingħand Transport Malta li l-CRPD kienet ċaħdet 
it-talba tiegħu.

Żewġ uffiċjali ta’ Transport Malta marru jżuru lill-complainant f’Jannar 2018, 
u informawh li kellu jikkuntattja lill-Kunsill Lokali peress li f’Awwissu 2017, kien 
ingħata l-parkeġġ li talab u l-każ tiegħu kien ingħalaq. Il-complainant baqa’ 
jikkuntattja lil Transport Malta u lill-Kunsill Lokali iżda ma sar ebda progress. 
Għalhekk il-complainant u martu sabu ruħhom maqbudin fid-dar u dan kien ta’ 
inkonvenjent serju u ta’ tbatija. Kien proprju għalhekk li ressaq ilment formali mal-
Ombudsman fit-3 ta’ April 2018.

L-investigazzjoni
Ħaġa li laqtet lil dan l-Uffiċċju f’dan il-każ kien il-fatt li ttieħdu deċiżjonijiet tant 
kontradittorji minn diversi awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk l-ewwel pass li ħa dan 
l-Uffiċċju kien li jittanta jistabbilixxi l-proċedura adottata biex persuna li għandha 
l-blue badge tikseb parkeġġ riservat. Il-CRPD spjega li dan il-proċess kien jaqa’ 
taħt ir-responsabbiltà ta’ Transport Malta.  Din id-deċiżjoni mbagħad setgħet tiġi 
appellata quddiem ir-Review Panel. F’din l-aħħar deċiżjoni kien isir ukoll assessment 
mediku. Id-deċiżjoni tar-Review Panel kienet waħda finali. Dan l-Uffiċċju kien 
informat ukoll li l-implimentazzjoni tal-parkeġġi riservati kienet regolata mill-
Ordinanza dwar it-Traffiku u l-avviżi legali relevanti.

Dan l-Uffiċċju talab lil Transport Malta biex tispjega għaliex id-deċiżjoni tar-Review 
Panel ġiet mibdula. Transport Malta kienet iddeċidiet li tirrevedi l-każ wara li kien 
hemm allegazzjonijiet li l-complainant kien deher jimxi mingħajr ebda għajnuna 
u li ċ-ċertifikat mediku li fuqu kien ibbażat l-ilment kien inħareġ minn xi ħadd jiġi 
minnu. It-tabib ta’ Transport Malta reġa’ invista lill-complainant fid-dar tiegħu. Il-
complainant ċaħad dawn l-allegazzjonijiet u sostna li hu kien jaf lill-konsulent li 
iffirmalu ċ-ċertifikat biss minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu. Il-complainant 
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saħaq ukoll li l-CRPD kienet assiguratu li r-Review Panel ma kienx irrevoka 
d-deċiżjoni tiegħu ta’ Awwissu 2017. Għall-kuntrarju, kien approva l-applikazzjoni 
tiegħu għall-parkeġġ riservat mingħajr riservi. Għalhekk irriżulta li kienet Transport 
Malta li ddeċidiet li tirrevoka d-deċiżjoni tar-Review Panel.

F’Awwissu tal-2018 dan l-Uffiċċju baqa’ jivverifika ma’ Transport Malta dwar 
l-allegazzjonijiet li ssemmew f’dan l-ilment. Wara li għaddew aktar minn erba’ xhur 
minn meta tressaq il-każ, Transport Malta informat lill-Kunsill Lokali li hi kienet 
irrevediet din il-kwistjoni u nstab li l-complainant kien eliġibbli biex jibbenefika 
minn parkeġġ riservat. Fil-fatt, Transport Malta informat lill-Kunsill Lokali li kienet 
hi stess li kienet ser tassigura li jsir dan il-parkeġġ.

Is-saga biex tiġi implimentata d-deċiżjoni
Dan l-Uffiċċju baqa’ jsegwi din il-kwistjoni biex jassigura li d-deċiżjoni tiġi 
finalment implimentata.

Wara li għaddew diversi ġimgħat u sar skambju ta’ numru ta’ emails, dan l-Uffiċċju fit-
8 ta’ Ottubru 2018 reġa’ kiteb lil Transport Malta u ikkundanna d-dewmien esaġerat 
u mhux ġustifikat. L-Uffiċċju sostna li minkejja li l-Liaison Officer ta’ Transport Malta 
kien persuna effiċjenti ferm fit-tweġibiet għat-talbiet kollha li jsirulu u l-ħidma 
tiegħu kienet waħda siewja ħafna, mhux l-istess jista’ jingħad għad-Direttorat li 
kien responsabbli minn din il-kwistjoni. Il-prinċipji ta’ amministrazzjoni pubblika 
tajba jesiġu li t-talbiet għall-informazzjoni, kemm jekk minn dan l-Uffiċċju kif ukoll 
jekk mingħand il-complainant, kellhom jitwieġbu mill-aktar fis. Barra minn hekk, 
jekk tingħata deċiżjoni dwar approvazzjoni biex isir parkeġġ riservat, dan jeħtieġ 
li jitwettaq billi jiġi implimentat u attwalment isir il-parkeġġ. Altrimenti dan il-
proċess kollu jkun eżerċizzju fieragħ.

Finalment eżitu pożittiv
Fi żmien ġimgħa mill-aħħar korrispondenza l-parkeġġ riservat ġie miżbugħ, kważi 
sitt xhur minn meta l-complainant talab l-għajnuna tal-Ombudsman u aktar 
minn sena mill-ewwel deċiżjoni tar-Review Panel li kienet iddikjarat li t-talba tal-
complaiant kienet ġustifikata.
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Kunsill Lokali - Ħaż-Żebbuġ

Proċeduri burokratiċi jwasslu 
persuna biex titlaq minn darha

L-ilment 
Persuna li kienet toqgħod fi sqaq fir-raħal ta’ Ħaż-Żebbuġ (il-complainant) 
ilmentat kontra l-Kunsill Lokali għaliex ma kienet qed tittieħed ebda azzjoni kontra 
l-ipparkjar illegali kontinwu u l-ksur tal-liġi, dan kien qiegħed jaffettwalha ħajjitha 
b’mod ħażin u t-talbiet ripetuti tagħha kienu qed jiġu injorati.

Spiss kien qiegħed isir ipparkjar abbużiv b’tali mod li l-aċċess għad-dar u l-garaxx 
tal-complainant kien ikun impossibbli. Dan kollu kien ta’ inkonvenjenza serja 
għaliha u kienet qed tirriskja li tagħmel ħsara lill-karozza tagħha kull meta tipprova 
tidħol jew toħroġ mill-garaxx. Kien għalhekk li l-complainant talbet lill-Kunsill 
Lokali biex jinstalla xi forma ta’ pilastri biex iwaqqaf milli jsir ipparkjar fil-ġenb tal-
isqaq u jinżebgħu linji sofor fejn meħtieġ, biex jimpedixxi l-ipparkjar abbużiv.

Il-fatti
Il-persuna li ressqet l-ilment forniet dokumentazzjoni adegwata biex tissostanzja 
l-ilment tagħha. Kien jidher ċar li l-abbuż kien wieħed flagranti. Minkejja li 
l-complainant ġibdet l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali dwar dawn l-illegalitajiet ma 
ttieħdet ebda azzjoni biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni. Il-complainant irrapportat 
il-kwistjoni lill-Pulizija iżda dawn informawha li kien il-Kunsill Lokali li kellu jieħu 
ħsieb dan l-inkonvenjent.

L-investigazzjoni
L-Uffiċċju tal-Ombudsman ressaq din il-kwistjoni quddiem il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-
Żebbuġ u indika l-fatt li l-Kunsill kien naqas li jagħti risposti konkreti dwar it-talbiet 
li għamlet il-complainant. Il-Kunsill Lokali wieġeb li l-infurzar tar-regolamenti tat-
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traffiku ma jaqax fil-kompetenza tiegħu iżda jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Pulizija 
u l-LESA. Il-Kunsill kien ġibed l-attenzjoni li kienu l-karozzi li kienu ipparkjati f’nofs 
l-isqaq u mhux dawk ipparkjati mal-ġenb li kienu qed jostakolaw l-aċċess għall-
garaxx. Il-Kunsill Lokali sostna li kien għalhekk li informa lill-complainant li t-talba 
tagħha kienet intbagħtet lil Transport Malta.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman ikkomunika ma’ Transport Malta dwar dan l-ilment. 
Wara ġimgħat jiġri wara uffiċjali ta’ Transport Malta u tal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-
Żebbuġ l-Ombudsman ġie informat li ż-żewġ awtoritajiet kienu qed jiddiskutu din 
il-kwistjoni bil-ħsieb li jirrisolvu dawn il-problemi.

L-Ombudsman ġie informat minn Transport Malta li kienet ser issir spezzjoni 
fuq il-post. Transport Malta sostniet li kienet proċedura normali li Kunsill Lokali 
japplika biex iwettaq xogħlijiet fil-lokalita’ u jagħmel ix-xogħol wara li jkollu 
l-approvazzjoni ta’ Transport Malta. Madanakollu, jekk il-Kunsill Lokali ma jwettaqx 
ix-xogħlijiet meħtieġa u l-problema tippersisti, Transport Malta tista’ toħroġ 
hi stess ordni ta’ xogħol. Mill-ispezzjoni fuq is-sit irriżulta li numru ta’ xogħlijiet 
oriġinarjament approvati minn Transport Malta ma kienux ġew imwettqa b’mod 
sħiħ mill-Kunsill Lokali.

Eventwalment, ħames xhur wara li l-complainant kienet ressqet l-ilment tagħha 
mal-Uffiċċju tiegħu, l-Ombudsman ġie informat minn Transport Malta li kienet 
tat struzzjonijiet lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ biex 
jimplimenta l-ordni għal dak meħtieġ f’din it-triq, b’konformità mal-immaniġġjar 
tat-traffiku u s-sigurtà. Il-Kunsill kien ingħata struzzjonijiet li minħabba l-wisa’ tat-
triq u skont il-policy ta’ Transport Malta, ma kellux ikun permess ebda ipparkjar 
f’din it-triq dejqa. Għaldaqstant din it-triq kellha tkun biss miftuħa biex wieħed 
ikollu aċċess. Il-Kunsill ġie mitlub li jinżebgħu linji sofor tul it-triq kollha fuq iż-
żewġ naħat, jitwaħħlu tabelli ta’ ‘no parking’ u jsir infurzar li ma jkunx hemm 
ipparkjar tul dan l-isqaq. Barra minn hekk, l-ispazji li kienu assenjati għall-‘keep 
clear’ kellhom jingħataw mill-ġdid passata żebgħa. Transport Malta saħqet li kien 
jeħtieġ li jsir infurzar xieraq ladarba dawn il-miżuri jiġu implimentati.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman baqa’ jsegwi dan il-każ biex jassigura li l-Kunsill Lokali 
wettaq ix-xogħlijiet li kienu meħtieġa. Madanakollu l-Kunsill Lokali naqas milli 
jimplimenta l-istruzzjonijiet ta’ Transport Malta. Dan għaliex il-Kunsill baqa’ 
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joġġezzjona li jsiru l-linji sofor għaliex fiż-żona diġà kien hemm problema kbira 
ta’ parkeġġ. Il-Kunsill għalhekk talab lil Transport Malta terġa’ tikkunsidra din id-
deċiżjoni. Il-Kunsill kien tal-fehma li jekk jitwaħħlu t-tabelli skont l-istruzzjonijiet 
mogħtija kien ikun ta’ detriment għar-residenti li ma kellhomx garaxx.

Din il-kwistjoni burokratika baqgħet għaddejja xhur sħaħ bla ma ġiet riżolta. 
Eventwalment il-complainant frustrat ruħha u informat lill-Ombudsman li ladarba 
baqa’ ma sar xejn wara kważi sena minn meta ressqet l-ilment tagħha, ma kienx 
fadlilha triq oħra għajr li titlaq minn darha u tmur f’residenza oħra. Kellha tieħu 
din il-miżura drastika għaliex is-servizz li ngħatat mill-awtoritajiet kien ta’ min 
jistmerru. Dan meta hi kienet biss fittxet li jiġu rispettati d-drittijiet tagħha.

L-Ombudsman kiteb liċ-Chairperson ta’ Transport Malta u s-Sindku tal-Kunsill Lokali 
ta’ Ħaż-Żebbuġ u informahom b’dan l-iżvilupp. Hu sostna li f’dawn iċ-ċirkostanzi u 
fid-dawl tal-provvedimenti tal-Att dwar l-Ombudsman, l-Uffiċċju tiegħu kien ser 
jagħlaq il-każ. Madanakollu, l-Uffiċċju ma setax ma jesprimix diżappunt u tħassib 
serju dwar in-numru ta’ drabi fejn kien hemm dewmien amministrattiv esaġerat 
minn Transport Malta u l-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Minħabba f’hekk baqa’ jsir 
parkeġġ abbużiv li wassal biex persuna tiġi sfurzata titlaq minn darha. In-nuqqas 
ta’ azzjoni jew id-dewmien tagħha kienu l-kaġun u ippreġudikaw serjament id-dritt 
tal-complainant li tgawdi r-residenza tagħha.

Konklużjoni
L-Ombudsman ġibed l-attenzjoni ta’ Transport Malta u tal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-
Żebbuġ li filwaqt li din il-complainant kienet għażlet li tmur toqgħod x’imkien ieħor, 
persuni oħra li għandhom bżonn li jkollhom aċċess għal dan l-isqaq għaliex huma 
sidien jew jikru xi proprjetà fih u li ma kienux f’pożizzjoni li jitilqu minn hemm, 
kienu qed jiġu preġudikati b’din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk, l-Ombudsman 
osserva li l-aċċess kien qed ikun ostakolat anke f’każ li jinqala’ l-bżonn li jingħata 
xi wieħed mis-servizzi ta’ emerġenza f’dan l-isqaq u dan seta’ jkollu konsegwenzi 
koroh. L-Ombudsman ħeġġeġ biex Transport Malta u l-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-
Żebbuġ jindirizzaw din is-sitwazzjoni kemm jista’ jkun malajr u jinformawh bl-
azzjoni li tittieħed fir-rigward.

Transport Malta mill-ewwel wieġbet u enfasizzat li min-naħa tagħha kienet segwit 
dan l-ilment mill-qrib mill-mument li ġiet mgħarrfa bil-kwistjoni. Kienet għamlet 
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eżami mill-ġdid tal-inizjattivi kollha miċħuda biex jindirizzaw l-ilment mal-
awtoritajiet ikkonċernati. Transport Malta iddikjarat li hi kienet impenjata biex 
timmaniġġja bl-aħjar mod il-każijiet tal-Ombudsman u li dan kienet qed twettqu 
permezz tas-servizz tal-liaison officer tagħha. Il-liaison officer li kien assenjat 
jittratta l-każijiet ta’ dan l-Uffiċċju kien f’kuntatt mal-uffiċjali ta’ Transport Malta 
involuti f’din il-kwistjoni kif ukoll kien assigura li jikkomunika mal-awtoritajiet 
l-oħra bl-aktar mod effiċjenti.

Fl-aħħar nett, Transport Malta informa lill-Ombudsman li kien qiegħed isir sforz 
biex din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata u fil-fatt kienet qed torganizza laqgħa tat-
Traffic Control Committee li fiha kien ser jiġi mistieden jattendi l-Kunsill Lokali biex 
ikun jista’ jagħti l-veduti tiegħu fl-interess tal-pubbliku ġenerali aktar milli minn 
perspettiva individwali.

L-Ombudsman ġibed l-attenzjoni li l-kwistjoni fl-ebda waqt ma iffokat fuq il-
kooperazzjoni li tingħata minn Transport Malta waqt l-investigazzjoni lill-Uffiċċju 
tiegħu. Il-qofol tal-ilment kien proprju d-dewmien biex ilment jiġi trattat b’mod 
effettiv. Għalhekk l-Ombudsman reġa’ insista li jinżamm informat bl-iżvilupp li jsir 
fir-rigward tas-soluzzjoni finali li tiġi adottata biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni tat-
trasport f’din il-lokalità.

L-eżitu
Xahrejn wara l-Ombudsman ġie informat li, wara li saret il-laqgħa mit-Traffic 
Control Committee li fiha ġie diskuss dan il-każ mal-Kunsill Lokali, ġie deċiż li 
ladarba l-persuna li kienet ressqet l-ilment fl-ewwel lok ma baqgħetx toqgħod 
hemm, u billi ma kienx hemm ilmenti oħra minn residenti oħrajn fl-istess sqaq, ġie 
maqbul li għalissa ma kienx hemm il-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri dwar dan 
l-ilment u dan anke minħabba l-fatt li l-ispazju għall-parkeġġ kien limitat ħafna.

L-Ombudsman ħa konjizzjoni ta’ din id-deċiżjoni u ma kellu xejn aktar x’iżid.
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Pulizija ta’ Malta

Milqugħa t-talba  
għal rifużjoni ta’ multa  
għall-irmonk ta’ vettura

L-ilment
Persuna li kienet sejra fuq btala għal erbat’ ijiem fir-Renju Unit ipparkjat il-
vettura tagħha fi spazju għall-parkeġġ fil-Gudja. Din il-persuna (il-complainant) 
ħassitha ħażin u kellha bżonn tiġi rikoverata b’emerġenza l-isptar. Mal-wasla 
tagħha f’Malta, ġimgħa aktar tard milli kienet mistennija, sabet li l-karozza tagħha 
kienet ġiet irmonkata mill-Pulizija minħabba li dakinhar fil-lokalità kien hemm 
attività pubblika.

L-investigazzjoni
Il-complainant għalhekk talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex għal raġuni 
umanitarja, jirrifondilu l-multa ta’ 410 Euro li ħallas biex tiġi rilaxxata l-karozza. 
Minkejja li l-complainant għamel ħafna sforzi biex jikseb tweġiba mingħand il-
Pulizija ma rnexxielux u għalhekk irrikorra għand l-Ombudsman biex jintervjeni. 
Fil-bidu l-Uffiċċju tal-Ombudsman baqa’ ma ngħatax kummenti dwar dan l-ilment 
mingħand il-Pulizija iżda wara l-Kummissarju informah li ma kienux ser jirrifondu 
l-flus li ħallas għall-multa. Il-complainant ġie mgħarraf li dakinhar li sar l-irmonk 
tal-karrozza kien hemm attività pubblika. Is-sinjali biex ma jsirx ipparkjar kienu 
tqiegħdu kif mitlub bil-liġi fid-dati u l-ħin stipulati u l-avviż kien ippubblikat fil-
Gazzetta tal-Gvern.

F’korrispondenza ulterjuri li dan l-Uffiċċju bagħat lill-Kummissarju tal-Pulizija, 
inġibdet l-attenzjoni li l-persuna li ressqet l-ilment kellha ċ-ċertifikati mediċi u 
dokumentazzjoni oħra meħtieġa biex tissostanzja l-ilment tagħha. Ma kien hemm 
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ebda dubju li l-complainant ġie rikoverat b’mod urġenti. Kieku ma kienx hemm 
tibdil fil-pjan oriġinali tal-jum meta suppost kellu jiġi lura minn barra, l-vettura ma 
kinitx tkun ipparkjata fil-ġurnata meta kienet ser issir l-attività pubblika fil-Gudja. 
Huwa ċar li l-complainant ma kienx mistenni li jkun jaf bl-avviż li ġie ippublikat 
fil-Gazzetta tal-Gvern waqt li kien jinsab barra minn Malta. Minkejja li huwa veru 
li illum il-ġurnata l-Gazzetta tal-Gvern tinsab online, ma kienx raġonevoli li wieħed 
jippretendi li ċ-ċittadin jaċċessa u jifli l-Gazzetta tal-Gvern meta jkun imsiefer, aktar 
u aktar meta l-individwu jkun ma jiflaħx u jinsab l-isptar.

Il-Pulizija insistiet li l-aġir tal-uffiċjali tagħha kien skont il-liġi u li fid-data li l-vettura 
ġiet irmonkata ma setgħux ikunu jafu li s-sid tal-vettura kien imsiefer. Ir-records 
tal-Pulizija juru li l-pulizija kienu għamlu diversi tentattivi biex jikkuntattjaw lis-
sid. L-Uffiċċju tal-Ombudsman saħaq illi fl-ebda waqt ma kien hemm suspett illi 
l-irmonk ma sarx skont il-parametri mogħtija bil-liġi u l-Pulizija kienu ipprovaw 
jikkuntattjaw lil sid il-vettura. L-Uffiċċju kien qiegħed biss jitlob li jingħataw lura 
l-flus li tħallsu għall-multa, u dan għal raġuni umanitarja abbażi taċ-ċirkustanzi 
partikolari ta’ dan il-każ.

L-eżitu
Eventwalment wara diversi skambji ta’ korrispondenza, l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
ġie informat li l-Kummissarju tal-Pulizija irreveda l-każ u iddeċieda li għal 
raġunijiet umanitarji, l-persuna li ressqet l-ilment kellha tingħata lura l-flus li 
ħallset għall-multa.

Huwa ta’ sodisfazzjoni li f’dan il-każ il-proċess ta’ medjazzjoni ta l-frott mixtieq 
u dan anke bl-għajnuna u bil-ħidma sfiqa tal-Liaison Officer tal-Korp tal-Pulizija 
assenjat ma’ dan l-Uffiċċju.
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Kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman ta’ Malta u Spanja u l-AWAS

Immigrant minuri jingħaqad 
ma’ ommu fi Spanja

B’kollaborazzjoni bejn l-Ombudsman Parlamentari ta’ Malta, l-kollega tiegħu 
Spanjol (El Defensor del Pueblo) u l-awtoritajiet lokali ġie faċilitat il-proċess biex 
minuri li ma kienx akkumpanjat jingħaqad ma’ ommu li kienet qed tgħix fi Spanja.

F’Marzu 2019 l-Uffiċċju tal-Ombudsman Spanjol talab l-assistenza tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman Malti dwar ħidma f’każ ta’ qsim il-qalb li kien jinvolvi lil Malta u Spanja. 
Permezz ta’ għaqda mhux governattiva (NGO) li taħdem mal-immigranti fi Spanja, 
l-Ombudsman Spanjol kien ġie informat li tifel ta’ ħdax-il sena mill-Kamerun kien 
ġie salvat u trasferit Malta. Hu sostna li kien il-wild ta’ mara li, flimkien maż-żewġ 
uliedha bniet, kienu ġew salvati minn fuq il-baħar wara vjaġġ diffiċli minn Niġerja, 
in-Niġer u l-Libja u li issa kienu qed ifittxu l-ażil fi Spanja.

Il-minuri esprima x-xewqa li jingħaqad ma’ ommu u ma’ ħutu bniet li kienu jinsabu 
f’Ċentru ta’ Akkoljenza fi Spanja. L-Ombudsman Spanjol għarraf lil dan l-Uffiċċju li 
kienu qed isiru sforzi mill-għaqdiet mhux governattivi u mill-Uffiċċju tagħhom biex 
it-tifel jingħaqad mal-familja tiegħu. L-Ombudsman Spanjol talab l-għajnuna tal-
Uffiċċju f’Malta biex jingħata assistenza fil-proċedura ta’ Malta għall-ażil minn tifel 
mhux akkumpanjat, u biex jipprova jassisti lit-tifel fl-applikazzjoni tar-Regolament 
ta’ Dublin kif ukoll biex jiġi finalizzat il-kampjun tad-DNA li kien meħtieġ biex tiġi 
stabbilita l-konnessjoni familjari.

Storja ta’ uġiegħ, sofferenza u tortura
Mill-informazzjoni miġbura mill-għaqdiet mhux governattivi u mill-avukati 
tagħhom irriżulta li mal-wasla tagħha fil-Libja din il-familja kienet ġiet maqbuda 
minn grupp armat li ħadhom ġewwa faċilità simili għal ħabs. Hemmhekk il-familja 
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kienet miżmuma kontra r-rieda tagħha għal xhur sħaħ fejn kellha esperjenzi koroh 
ta’ tortura u theddid. It-tifel iddeskriva li malli waslu l-familja tiegħu ġiet ‘mibjugħa’ 
u tpoġġew f’dar mimlija nies u mingħajr twieqi. Dan it-tifel ta’ kuljum kien jara 
b’għajnejh tortura u n-nies jiġu mibjugħa għax-xogħol qishom bhejjem. L-omm 
tirrakkonta li meta ittantaw jaħarbu t-tifel qabeż ir-reċint iżda hi u ż-żewġt itfal 
tagħha bniet ma rnexxielhomx. Eventwalment reġgħu nqabdu mill-gwardjani li 
ħaduhom lura fil-ħabs u ittorturawhom talli ipprovaw jaħarbu.

Il-minuri aktar tard tela’ fuq dgħajsa sejra lejn l-Ewropa u minn hemmhekk ġie 
salvat minn fuq il-baħar u trasferit lejn Malta. Eventwalment it-tifel kien wera 
x-xewqa li jingħaqad ma’ ommu.

Mid-dokumentazzjoni mogħtija u mil-laqgħat li saru deher li l-branki tal-UNHCR 
f’Malta u fi Spanja kienu qed isegwu l-każ u t-tifel kien għamel kuntatt ma’ għaqda 
mhux governattiva fi Spanja biex ikun jista’ jiltaqa’ mal-familja tiegħu. Il-UNHCR 
iltaqgħet mal-omm, li ripetutament minn meta waslet fiċ-Ċentru esprimiet ix-
xewqa li tingħaqad ma’ binha. Il-UNHCR kellha l-ħsieb li tivverifika l-koerenza 
tal-istorja u tiġbor l-informazzjoni biex tispjega s-sitwazzjoni kurrenti u l-għażliet 
li huma disponibbli. Ingħatat ukoll rapport psikosoċjali tal-omm dwar l-ansjetà u 
t-tensjoni enormi li sofriet minħabba din is-separazzjoni.

Id-DNA huwa essenzjali biex tingħaqad il-familja
Fil-laqgħa mar-rappreżentanti tal-UNHCR omm il-minuri sostniet li hi kienet tilfet 
iċ-ċertifikat tat-twelid ta’ binha meta qasmu l-fruntiera tal-Kamerun. Minħabba 
li kien diffiċli ferm li dan id-dokument jerġa’ jinħareġ, l-omm kienet lesta li jsiru 
t-testijiet tad-DNA biex tipprova li hi kienet l-omm bijoloġika tal-minuri. Matul din 
il-laqgħa l-għaqda mhux governattiva wriet ritratti minn fuq il-profil ta’ Facebook 
tal-omm mat-tliet itfal tagħha flimkien, kif ukoll ta’ diversi komunikazzjonijiet li 
kellha mal-minuri permezz tal-mobile. L-omm kellha l-ewwel kuntatt mat-tifel 
meta kien diġà jinsab Malta u baqgħu f’kuntatt kontinwu. L-għaqda tas-Salib 
l-Aħmar kienet ikkuntattjat direttament lill-awtoritajiet taċ-ċentru li kien qiegħed 
iżomm lit-tifel f’Malta.

Mit-tagħrif mogħti mill-Aġenzija għall-Ħarsien ta’ Persuni li jfittxu l-Ażil (AWAS) 
jidher li meta t-tifel ġie eżaminat mill-awtoritajiet tas-saħħa u ġie intervistat bir-reqqa 
mill-AWAS it-tifel ma kienx jaf fejn tinsab ommu. Madanakollu, wara ftit xhur kien 
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qal lis-social worker tiegħu li ommu kienet ikkuntattjatu. Għalhekk l-AWAS ħa ħsieb 
li jagħmel talba biex it-tifel jingħaqad mal-familja tiegħu permezz tar-Regolamenti 
ta’ Dublin filwaqt li l-awtoritajiet Spanjoli min-naħa tagħhom ukoll bdew l-istess 
proċeduri għan-nom tal-omm. Madanakollu, dan il-proċess normalment jieħu fit-
tul minħabba t-testijiet tad-DNA biex tiġi eliminata l-possibbiltà ta’ traffikar uman.

Kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fil-prattika
Malli waslet it-talba mill-Ombudsman Spanjol, l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
Parlamentari ikkuntattja lill-uffiċjali tal-UNHCR Malta biex jikseb informazzjoni 
u jipprova jiffaċilita l-proċeduri biex jiġu finalizzati t-testijiet tad-DNA fuq il-
minuri biex jassiguraw li tiġi stabbilita l-konnessjoni bijoloġika. Ġie stabbilit li 
l-kampjun tad-DNA kien ittieħed diġà iżda kien għadu Malta jistenna li tinħareġ 
l-awtorizzazzjoni meħtieġa mill-awtoritajiet biex jintbagħat lejn Spanja.

L-Ombudsman għarraf bil-kwistjoni lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru 
tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Kap Eżekuttiv tal-AWAS. L-Uffiċċju segwa 
wkoll l-iżviluppi dwar dan il-każ mal-Kummissarju għar-Refuġjati u l-Ministeru. 
L-awtoritajiet ikkonfermaw li l-proċess kien inbeda u li kienu qed jikkooperaw 
biex jiffaċilitaw il-proċess biex jingħaqdu l-membri tal-familja sakemm jinħareġ 
ir-riżultat tad-DNA. Il-każ kien ser jingħata preċedenza għaliex dan il-minuri kien 
jaqa’ fil-kategorija tal-persuni vulnerabbli.

F’dak l-istadju l-Ombudsman irrapporta l-iżviluppi lid-Defensor del Pueblo u għalaq 
l-ilment, anke jekk baqa’ jsegwi l-każ. L-Ombudsman Spanjol irringrazzja ħafna 
lill-kollega tiegħu Malti għax-xogħol siewi li wettaq u esprima s-sodisfazzjon li fil-
fehma tiegħu, dan kien eżempju tajjeb ta’ kooperazzjoni bejn żewġ istituzzjonijiet li 
huma afdata bil-funzjoni li jħarsu d-drittijiet umani. Id-Defensor del Pueblo jittama 
li t-tifel jingħaqad ma’ ommu mill-aktar fis possibbli.

L-eżitu
L-operazzjoni għat-trasferiment tal-minuri u l-unifikazzjoni tal-familja seħħet 
ftit żmien wara u ġiet koordinata mill-AWAS, l-aġenzija lokali li twaqqfet mill-
Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali sabiex timplimenta l-leġislazzjoni 
nazzjonali u l-policy dwar il-ħarsien tar-refuġjati, persuni li jgawdu mill-
protezzjoni internazzjonali u dawk li qed ifittxu ażil. Id-DNA tal-minuri nstab li 
huwa kompatibbli u għaldaqstant f’nofs Lulju ġie akkumpanjat lejn Spanja minn 
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social worker tal-AWAS biex hemmhekk jingħaqad ma’ ommu u ħutu bniet. Il-Kap 
Eżekuttiv tal-AWAS sostna li t-tifel u l-omm kienu applikaw għall-ażil u kienu qed 
jingħataw sapport psikosoċjali biex jgħinhom jiffaċċjaw u jtaffu mit-trawma li 
għaddew minnha meta kienu fil-Libja.



Każijiet fil-Qosor 2019 39

Air Malta

Nuqqas ta’ kooperazzjoni

Persuna li kienet impjegata mal-Air Malta (l-ilmentatriċi) sostniet illi ġiet trattata 
b’mod inġust waqt proċess tal-għażla meta din applikat għall-kariga ta’ Ancillary 
Revenue Manager.

L-ilment 
Wara li ressqet l-applikazzjoni tagħha l-ilmentatriċi ġiet informata li f’dak 
l-istadju l-Air Malta ma setgħetx tkompli tikkunsidra l-applikazzjoni tagħha. Hi 
staqsiet x’kienet ir-raġuni għal dan iżda ma ngħatatilha ebda tweġiba bil-miktub. 
Madanakollu kienet ġiet informata verbalment mill-People and Performance Team 
(HR) li minħabba li l-operazzjonijiet tal-kumpanija kienu ser jinfirdu u l-Ground 
Handling Operations kienu ser jibdew jaqgħu taħt kumpanija separata, dawn  
il-karigi ma kienux ser jibqgħu miftuħin għall-istaff tal-Ground Handling li 
kienet tifforma parti minnu l-applikanta.  Għaldaqstant, l-ilmentatriċi talbet 
lill-Ombudsman biex jinvestiga jekk ir-rifjut li tiġi ipproċessata l-applikazzjoni 
tagħha tistax titqies bħala waħda inġusta. Hija talbet li jew tingħata ħatra fi grad 
maniġerjali jew tiġi mogħtija d-differenza fis-salarju bejn dak li kellha hi u dak fi 
grad maniġerjali għal sena sħiħa. Hi insistiet li l-istaff tal-Ground Handling kellu 
jitħalla japplika għas-sejħiet interni kollha li jiġu ippubblikati mill-Kumpanija.

L-investigazzjoni 
Minn eżami tas-sejħa interna maħruġa mill-Air Malta għall-proċess tal-għażla 
għall-pożizzjoni ta’ Ancillary Revenue Manager irriżulta illi ma ġewx imposti 
limitazzjonijiet għall-ebda settur fil-Kumpanija. Għaldaqstant l-impjegati kollha 
li kienu jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibilità setgħu japplikaw. Mill-ewwel stħarriġ 
deher li, prima facie l-ilmentatriċi kienet eliġibbli biex tipparteċipa f’dan il-proċess 
tal-għażla u għalhekk l-Ombudsman talab lill-Kumpanija biex tiġġustifika r-rifjut 
tagħha li taċċetta l-applikazzjoni tal-ilmentatriċi. L-Air Malta wieġbet permezz 
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tal-konsulent legali tagħha u insistiet illi l-liġi industrijali kienet tagħti lil min 
iħaddem id-diskrezzjoni illi jiddetermina l-kriterji għall-eliġibilità, inkluż liema 
sezzjoni ta’ impjegati kienu eliġibbli biex japplikaw għall-kariga u dan sakemm 
dawn il-kriterji ma kienux jiddiskriminaw jew magħmulin apposta biex jiffavorixxu 
applikanti partikolari.

L-Air Malta insistiet li l-kriterji tal-għażla kienu tħejjew speċifikament u 
esklussivament biex jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet operattivi tal-Kumpanija u ma kienux 
imfassla biex jiffavorixxu xi kandidat partikolari minn ieħor.

L-Ombudsman ma kienx sodisfatt b’din it-tweġiba għaliex ma kinitx tindirizza 
l-kwistjoni għalfejn l-applikazzjoni tal-ilmentatriċi ġiet rifjutata. Għaldaqstant 
l-Ombudsman talab lill-Kumpanija biex tinformah għaliex l-applikazzjoni tal-
ilmentatriċi ma setgħetx tiġi proċessata u biex telenka l-kriterji ta’ eliġibilità li hi ma 
ssodisfatx. L-Air Malta baqgħet ma tat ebda informazzjoni ulterjuri u insistiet illi 
l-ispjegazzjoni oriġinali tagħha kienet biżżejjed u skont il-liġi. F’laqgħa li saret maċ-
Chief Executive Officer u l-konsulent legali tal-Kumpanija biex jiġi diskuss il-każ, 
l-Air Malta insistiet illi l-ilmentatriċi kienet ingħatat ir-raġunijiet b’mod verbali iżda 
ma elaboratx iktar minn hekk. Lanqas ma iġġustifikat l-azzjoni li ħadet fir-rigward 
ta’ kif trattat l-applikazzjoni tal-ilmentatriċi.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra illi ma kienx hemm dubju li kienet il-prerogattiva ta’ min 
iħaddem li jiddetermina liema ħiliet u kompetenzi kienu jeħtieġu l-persuni li kellhom 
jokkupaw karigi partikolari. Dawk il-ħiliet u kompetenzi kellhom jiddeterminaw il-
kriterji tal-eliġibilità fil-proċess tal-għażla ta’ kandidati prospettivi. Madanakollu 
l-prerogattiva tal-Kumpanija kienet limitata bil-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba 
li kien jeħtieġ li jiġu osservati. Il-proċessi tal-għażla jeħtieġ li jkunu trasparenti, ġusti 
u ekwi u jeħtieġ ukoll li ma joħolqu ebda suspett li l-kriterji setgħu ġew stabbiliti 
biex jiffavorixxu kandidat partikolari. Il-qofol tal-kwistjoni ta’ dan l-ilment ma kinitx 
tirreferi speċifikament għal xi wieħed mill-kriterji tal-eliġibilità jew għal xi kandidat 
li ngħata trattament preferenzjali iżda kien iffokat fuq ir-rifjut tal-Kumpanija li 
tipproċessa l-applikazzjoni ta’ waħda mill-impjegati.

Meta ħarġet is-sejħa għall-applikazzjonijiet, il-Ground Handling Operations kienu 
għadhom jifformaw parti integrali mill-Kumpanija w kienu għadhom ma ġewx 
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assorbiti minn kumpanija separata. Barra minn hekk, deċiżjonijiet meħuda minn 
entitajiet finanzjati minn fondi pubbliċi bħall-Air Malta, u li jaffettwaw id-drittijiet 
taċ-ċittadini, jeħtieġ li jkunu sostnuti b’raġunijiet adegwati. Il-Kumpanija kienet 
lesta li tagħti r-raġunijiet tagħha lill-ilmentatriċi b’mod verbali biss u dan minnu 
nnifsu qajjem il-mistoqsija dwar it-trasparenza tal-proċess u l-leġittimità tar-
raġunijiet mogħtija. Meta l-Kumpanija ngħatat l-opportunità li tagħti r-raġunijiet 
tagħha bil-miktub lill-Ombudsman, din xorta waħda naqset li tasal biex tagħti din 
l-informazzjoni.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman ikkonkluda li wara l-ġbir tal-provi kollha dwar dan il-każ, hu kien 
tal-fehma illi l-Air Malta ma kinitx imxiet b’mod ġust u ekwu mal-ilmentatriċi u li 
l-azzjonijiet tal-Kumpanija setgħu jitqiesu bħala att ta’ amministrazzjoni ħażina. 
Meta wieħed jikkunsidra illi l-mod kif il-Kumpanija trattat l-applikazzjoni tal-
ilmentatriċi kien imur kontra l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba, l-Ombudsman 
irrakkomanda li l-Kumpanija tieħu passi immedjati sabiex tirrimedja l-inġustizzja 
li batiet l-ilmentatriċi sforz tad-deċiżjoni li ttieħdet meta l-applikazzjoni tagħha 
ma ġietx aċċettata. Deċiżjoni li setgħet affettwat b’mod negattiv il-futur tal-
karriera tagħha.

L-Ombudsman irrakkomanda wkoll illi fid-dawl ta’ dak li ġara u fl-interess ta’ 
amministrazzjoni tajba, il-Kumpanija għandha tieħu kull azzjoni meħtieġa biex 
tevita li fil-futur ikun hemm sitwazzjoni simili.

L-Ombudsman osserva li wieħed ma setax jassumi illi li kieku l-ilmentatriċi ngħatat 
iċ-ċans li tikkompeti, din kienet ser tiġi fl-ewwel post fil-proċess tal-għażla u 
tingħata l-ħatra f’din il-pożizzjoni. Għalhekk ma setax jirrakkomanda illi tingħata 
l-ħatra f’kariga li effettivament lanqas biss tħalliet tikkompeti fil-proċess tal-
għażla għaliha. Bl-istess mod lanqas ma seta’ jissostanzja t-talba tagħha li tingħata 
d-differenza fis-salarju bejn il-pożizzjoni attwali tagħha u l-pożizzjoni maniġerjali 
li kienet qed taspira għaliha. It-talba tagħha għal dawn ir-rimedji speċifiċi ma 
ġietx milqugħa.

L-eżitu
L-Ombudsman baqa’ jsegwi r-rakkomandazzjonijiet li għamel fl-opinjoni finali 
tiegħu. L-Air Malta baqgħet ma weġbitx għat-talbiet tal-Ombudsman fejn 
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talab li jiġi informat dwar x’azzjoni kienet ser tittieħed biex jiġu implimentati 
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Kellhom jgħaddu tlett xhur biex il-Kumpanija 
tinformah illi l-pożizzjoni li għaliha kienet applikat l-ilmentatriċi ma kinitx 
għadha battala. Għal din ir-raġuni ma kienx possibbli li l-Kumpanija timplimenta 
r-rakkomandazzjoni tiegħu li toħroġ sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet għall-istess 
pożizzjoni għaliex tali azzjoni setgħet tippreġudika lil terzi. Ta’ min jinnota illi 
l-Ombudsman qatt ma għamel tali rakkomandazzjoni. 

L-Air Malta informat lill-Ombudsman li, matul ix-xhur ta’ qabel, il-Kumpanija 
kienet assigurat lill-ħaddiema tal-Air Malta Aviation Services (li minnhom kienet 
issa tifforma parti l-ilmentatriċi) li kienu ser jibdew ikunu eliġibbli biex japplikaw 
għas-sejħiet tal-applikazzjonijiet interni tal-Air Malta u dan b’konformità mar-
rakkomandazzjoni tiegħu.  Għalhekk, permezz ta’ din il-miżura, kemm -il darba 
kien ser ikun hemm tali okkażjoni, l-ilmentatriċi kienet ser tkun qed tingħata 
l-opportunità li tkompli tavvanza fil-karriera tagħha fi ħdan l-Air Malta. Din il-
konċessjoni kienet ser tingħata biss għal żmien limitat (li ma ġiex speċifikat).

Minkejja l-implimentazzoni ta’ xi miżuri mill-Kumpanija biex jiġi evitat li fil-futur 
ikun hemm sitwazzjoni simili, l-ilmentatriċi baqgħet ma ngħatat ebda rimedju 
dirett għall-inġustizzja li sofriet. Dan wassal biex ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman ġew implimentati biss parzjalment.
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Awtorità tad-Djar

Telf finanzjarju biex jiġi 
regolarizzat bini mhux mibni 
skont il-permessi approvati u 
r-regolamenti applikabbli

Koppja li fl-1995 xtraw dar mingħand l-Awtorità tad-Djar ilmentaw li kienu ser 
jidħlu fi spiża u jsofru telf finanzjarju għaliex skoprew illi kellhom jirregolarizzaw 
il-bini tad-dar minħabba li din ma kinitx inbniet skont il-permessi approvati u 
r-regolamenti applikabbli.

Il-fatti
Mill-istħarriġ jidher illi l-Awtorità tad-Djar kienet allokat il-bini lill-ilmentaturi 
fuq il-pjanta minħabba li l-kostruzzjoni kienet għadha ma tlestietx. L-Awtorità 
ntrabtet li tittrasferixxi din il-proprjetà, li kellha tkun mibnija skont il-permess 
tal-Planning Area Permits Board. Il-bini tlesta fl-1993 u sena wara ġie ffirmat il-
konvenju mill-partijiet u l-ilmentaturi ħallsu l-kumplament tas-somma u ngħataw 
id-dritt li jgħixu fil-proprjetà. Meta l-Awtorità kisbet it-titolu tal-art li fuqha kienet 
mibnija r-residenza ġie ippubblikat il-kuntratt fejn fost il-kundizzjonijiet imniżżla 
kien hemm li l-proprjetà kienet qed tiġi trasferita fil-kundizzjoni li kienet fiha 
jiġifieri bħala tale quale, inklużi xi difetti latenti. Fl-2016 l-ilmentaturi ġew konxji 
illi l-proprjetà li kienu akkwistaw ma kinitx inbniet skont il-permess approvat mill-
Planning Area Permits Board. Għalhekk talbu lill-Awtorità tad-Djar sabiex tieħu 
l-passi meħtieġa biex tirregolarizza jew tissanzjona l-bini a spejjeż tagħha.

L-ilmentaturi ġew mgħarrfa mill-Awtorità illi ma kinitx il-policy tagħha illi tapplika 
sabiex tissanzjona bini li ma jkunx inbena skont il-permessi tal-ippjanar aktar u 
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aktar meta dan ikun ilu ħafna li nbena. Min-naħa tagħhom l-ilmentaturi insistew 
illi l-fatt li l-Awtorità kienet qed tirrifjuta li tirregolarizza l-bini li kienet biegħetilhom 
kien jammonta għal amministrazzjoni ħażina. Huma sostnew illi l-Awtorità, bħala 
entità pubblika, kienet obbligata tassigura li l-proprjetà tkun mibnija skont il-
permess tal-bini u li kellha saħansitra tieħu ukoll il-passi meħtieġa sabiex tikkoreġi 
l-iżbalji serji li għalihom kienet responsabbli hi biss.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman beda bl-istħarriġ tiegħu mal-Awtorità tad-Djar u talabha tiċċara 
l-pożizzjoni tagħha. L-Awtorità sostniet illi l-bejgħ kien sar bħala tale quale u 
l-garanzija kontra d-difetti latenti ma kinitx tapplika. L-ilmentaturi kellhom 
l-opportunità illi jaraw il-proprjetà u kellhom ukoll l-għażla li ma jixtrux. Barra 
minn hekk, kull talba għall-ħlas ta’ danni kienet preskritta. L-Awtorità sostniet illi 
l-irregolaritajiet li seta’ kien hemm kienu riflessi fil-prezz li l-ilmentaturi ntalbu 
jħallsu għall-proprjetà. Għalhekk hi argumentat illi m’għandhiex tkun mistennija li 
terfa’ obbligazzjonijiet ġodda li hi qatt ma kellha intenzjoni li terfa’.

Ġie stabbilit li waħda mill-kundizzjonijiet tal-bejgħ kienet dik li l-proprjetà kienet 
qed tiġi trasferita tale quale, fl-istat u l-kundizzjoni li kienet tinsab fih meta ġie 
ippubblikat il-kuntratt, inklużi xi difetti latenti. 

L-ilmentaturi talbu lill-Awtorità biex tissanzjona jew tirregolarizza l-proprjetà, 
li kienet tifforma parti minn blokka ta’ tmien maisonettes, għaliex fl-2016 huma 
innutaw li din ma kinitx skont il-permessi approvati tal-PAPB. Irriżulta illi kienu 
tressqu talbiet simili lill-Awtorità tad-Djar iżda dawn ġew miċħuda wara deċiżjoni li 
kienet ittieħdet fl-2015. Minn rapport li tħejja mill-perit tal-Awtorità ġie stabbilit illi 
t-talbiet għal rifużjoni tal-ispejjeż li l-Awtorità kienet qiegħda tirċievi fir-rigward tal-
applikazzjonijiet għal regolarizzazzjoni ta’ tibdil żgħir fit-tqassim tal-proprjetà mill-
permessi oriġinali li kienu ġew approvati mill-PAPB/MEPA, kienu qiegħdin isiru 
minn benefiċjarji tal-istess Awtorità li kienu ddeċidew li jittrasferixxu l-proprjetà 
tagħhom lil terzi. 

Fil-każ tal-ilmentaturi r-rapport tal-Executive Head of Technical Services and 
Operations tal-Awtorità stabbilixxa illi t-tqassim tat-tmien maisonettes kif inhuma 
mibnija huwa kompletament differenti mill-pjanta approvata, tant hu hekk illi anke 
l-bieb tal-entratura tal-maisonnettes ma jaqbilx. Għalhekk jeħtieġ illi l-pjanta tal-
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blokka kollha tiġi sanzjonata. Barra minn hekk, kien hemm xi komplikazzjonijiet 
minħabba l-fatt li mill-1994, f’uħud minn dawn il-maisonettes, kienu saru xi 
tibdiliet u dawn setgħu saru kemm bil-permess u saħansitra anke mingħajru. 
Għalhekk fil-każ tal-ilmentaturi ma kienx jeħtieġ li ssir sempliċi regolarizzazzjoni 
ta’ tibdil żgħir fit-tqassim mill-pjanti li kienu oriġinarjament approvati, iżda kienet 
tinvolvi spiża akbar. 

Matul l-investigazzjoni l-Awtorità tad-Djar sostniet illi ma kinitx il-policy tagħha li 
tirrifondi l-ispejjeż wara li jkun għadda tant żmien, u li hi kienet tissanzjona jew 
tirregolarizza biss dawk il-binjiet li t-trasferiment tagħhom ikun sar riċentement. 
L-Awtorità ċċarat ukoll illi ma kinitx hi li bniet il-proprjetà in kwistjoni. Din kienet 
ġiet mibnija mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u mid-Dipartiment tal-Kostruzzjoni 
tad-Djar u l-Manutenzjoni li kien ġie stabbilit fl-1992. L-Awtorità kienet aġixxiet 
biss bħala aġent, jiġifieri l-entità li allokat u ttrasferiet il-proprjetà skont l-iskema 
li kienet ġiet ippubblikata fl-1991. Fl-opinjoni tagħha wieħed ma setax jippretendi 
illi l-Awtorità, li kienet ħadet ħsieb it-trasferiment tal-proprjetajiet bi prezzijiet 
sussidjati fi ħdan il-qafas tal-akkomodazzjoni soċjali, tibqa’ responsabbli hi mas-
sidien il-ġodda sabiex tirrimedja xi difetti jew problemi wara li jgħaddi ħafna żmien 
u dan meta legalment lanqas il-perit ma seta’ jinżamm responsabbli.

L-ilmentaturi ikkontestaw ir-rifjut tal-Awtorità li tirrifondilhom il-flus li kienu ser 
iħallsu għas-sanzjonar jew regolarizzazzjoni tal-proprjetà. Huma saħqu li qabel 
ma xtraw il-proprjetà ma kienux qabdu perit tagħhom għaliex kienu assumew illi 
l-bini li kienu ser jixtru mingħand Awtorità tal-gvern kien inbena skont il-permessi 
maħruġa mill-Awtorità kompetenti u għaldaqstant tali binja kellha tkun ħielsa 
minn kull difett. Huma insistew illi l-Awtorità m’għandhiex tirrifjuta li tirregolarizza 
difetti serji li kienet responsabbli għalihom hi minħabba negliġenza tagħha, bir-
raġuni tkun solament dik li għadda ż-żmien. 

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman kien tal-fehma li l-Awtorità tad-Djar bħala l-Awtorità pubblika 
illi amministrat l-iSkema li minnha ibbenefikaw l-ilmentaturi, u bħala l-entità 
li ttrasferietilhom il-proprjetà, ma setgħetx tiċħad ir-responsabbiltà tagħha billi 
targumenta illi ma kinitx hi li bniet il-proprjetà jew li minħabba li kien għadda 
ż-żmien issa ma kinitx f’pożizzjoni li tissanzjona jew tirregolarizza l-binja in 
kwistjoni. Ladarba d-dipartiment responsabbli għall-iżvilupp tal-Housing Estate 
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kien applika u kiseb il-permessi tal-bini neċessarji mill-awtoritajiet relevanti, kull 
tibdil strutturali fil-bini kellu jkun rifless fil-permessi tal-bini approvati, u l-Awtorità, 
bħala s-sid tal-proprjetà kellha terfa’ r-responsabbiltà, anke jekk ma kinitx hi li 
żviluppat jew li ħadet ħsieb ix-xogħlijiet, u dan għaliex kienet hi li ttrasferiet il-
proprjetà lill-ilmentaturi.

L-Ombudsman ikkunsidra wkoll li ma kienx korrett ir-raġunament tal-Awtorità 
li min-naħa tagħha ma kellhiex aktar x’taqsam mal-binja għaliex il-bejgħ kien 
sar espressament bil-kundizzjoni li din kienet qiegħda tinbiegħ tale quale, fil-
kundizzjoni li kienet fiha inklużi xi difetti latenti. Il-fatt li l-bini ma kienx konformi 
u mibni skont il-permessi approvati li kienu maħruġa mill-Awtorità kompetenti 
m’għandux jitqies bħal li kieku dan kien xi difett latenti.  

L-Ombudsman irrefera għall-każistika stabbilita dwar l-interruzzjoni tal-kuntratti 
fil-każ ta’ bejgħ ta’ proprjetà, liema każistika tqis bħala difetti latenti każijiet fejn 
ikun hemm difetti materjali serji fil-kostruzzjoni li setgħu jaffettwaw l-użu tal-
proprjetà jew l-integrità tagħha. Bini li ma kienx kopert mill-permessi meħtieġa 
jew li ma kienx konformi mal-permessi eżistenti ma setax jitqies bħala każ ta’ difett 
latenti. Il-Qrati b’mod konsistenti ikkritikaw u ikkundannaw l-azzjonijiet ta’ dawk li 
jbiegħu l-proprjetà li tmur kontra u tikser il-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż dwar 
l-iżvilupp u l-ippjanar.
 
L-Ombudsman ikkunsidra wkoll li l-ilmentaturi kienu ħallsu l-prezz sħiħ għall- 
proprjetà meta iffirmaw il-konvenju. Huma kellhom ukoll id-dritt illi jassumu li 
l-proprjetà mibjugħa lilhom kienet inbniet skont il-permessi approvati maħruġa 
mill-Awtorità kompetenti u bil-liġi ma kellhomx l-obbligu legali illi jivverifikaw dan 
il-fatt. Kien id-dmir tal-bejjiegħ li ma jittrasferixxix proprjetà li ma kinitx mibnija 
skont il-liġi tal-pajjiż u l-permessi approvati.
 
L-Ombudsman insista li l-Awtorità tad-Djar bħala Awtorità pubblika, kellha d-dmir 
li tamministra b’diliġenza ta’ bonus pater familias, u tassigura li l-proprjetà li kienet 
qed tittrasferixxi kienet kemm tajba għall-iskop li għalih kienet qed tiġi trasferita 
kif ukoll kienet ħielsa minn kull komplikazzjoni. L-Awtorità tad-Djar kellha wkoll 
id-dmir illi tamministra l-fondi pubbliċi b’mod korrett u li tutilizzahom bl-aħjar 
mod biex tipprovdi akkomodazzjoni xierqa bi prezz raġonevoli u aċċessibbli għal 
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dawk fil-bżonn. Barra minn hekk, kellha tkun ġusta u trasparenti maċ-ċittadini li 
jirrikorru għas-servizzi tagħha.
 
L-Ombudsman saħaq dwar il-ħtieġa li jiġu mħarsa l-prinċipji bażiċi ta’ governanza 
tajba. Il-liġijiet u r-regolamenti approvati mill-Parlament jorbtu lill-gvern u lill-
awtoritajiet pubbliċi bl-istess mod li jorbtu liċ-ċittadin. L-amministrazzjoni 
pubblika kellha tkun ta’ eżempju billi taġixxi b’mod kostanti u korrett fl-
applikazzjoni tagħha tal-liġijiet, policies u regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien 
għal żmien. Jeħtieġ li huma jibqgħu kontabbli għall-azzjonijiet tagħhom minkejja 
li jkun għadda ż-żmien.  L-amministrazzjoni pubblika għandha tipprovdi rimedju 
xieraq meta minħabba l-azzjonijiet tagħha, tkun ħolqot xi tbatija liċ-ċittadin, li lejh 
hi responsabbli.

Sabiex il-prinċipji msemmija hawn fuq jiġu applikati għall-każ in kwistjoni, 
l-Ombudsman ikkunsidra l-fatt li kienu għaddew aktar minn għoxrin sena minn 
meta l-ilmentaturi xtraw il-proprjetà. Hu sostna illi kien possibbli u anke probabbli 
li, li kieku l-ilmentaturi talbu biex jirregolarizzaw il-proprjetà tagħhom qabel, in-
nefqa għar-regolarizzazzjoni kienet tkun konsiderevolment inqas. Barra minn 
hekk, anke jekk l-ilmentaturi ġew konxji illi kien hemm il-ħtieġa li jirregolarizzaw 
fl-2016, huma stess ma ħadux il-passi meħtieġa sabiex jibdew il-proċeduri sabiex 
jirregolarizzaw/jissanzjonaw il-proprjetà tagħhom.
 
Konklużjoni u rakkomandazzjoni
F’dawn iċ-ċirkostanzi, u meta jiġi ikkunsidrat iż-żmien li kien għadda u l-fatt 
li sakemm ġiet ippubblikata l-opinjoni finali l-ilmentaturi kienu għadhom ma 
applikawx biex jibdew il-proċeduri meħtieġa għas-sanzjonar u biex inaqqsu l-ispiża 
involuta, l-Ombudsman kien tal-fehma illi kien ġust u ekwu illi l-Awtorità tħallas 
lill-ilmentaturi nofs l-ispiża involuta u dan wara li jagħtu kopja tal-irċevuti relevanti 
tal-ispejjeż. L-ilmentaturi kellhom fi żmien sitt xhur mid-data ta’ din l-opinjoni 
finali, jieħdu l-miżuri neċessarji biex iressqu l-applikazzjoni tagħhom. 

L-eżitu
L-Awtorità tad-Djar aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u 
eventwalment ħarġet sehemha u ħallset l-ammont dovut lill-ilmentaturi.
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MFSA

L-Awtorità għas-Servizzi 
Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) 
tikkoopera b’mod sħiħ 
mal-Ombudsman

L-ilment
Individwu ressaq ilment ma’ dan l-Uffiċċju għaliex hu, li kellu kont bankarju f’bank 
li l-liċenzja bankarja tiegħu ġiet irtirata mill-Bank Ċentrali Ewropew f’Marzu 
2017, ma kienx qed jiġi aġġornat b’mod kontinwu dwar l-azzjonijiet li kienu qed 
jittieħdu mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), bħala r-regolatur 
ta’ dan is-settur, kif ukoll mid-ditta ta’ accountants li ġiet appuntata bħala Persuna 
Kompetenti fir-rigward tal-pagament maħruġ mill-iskema ta’ Kumpens lid-
Depożitanti ta’ Malta tal-2017.

L-ilmentatur sostna illi l-aħħar aġġornament illi rċieva mingħand il-Persuna 
Kompetenti kien f’Ottubru 2018, fejn fost affarijiet oħra ġie informat illi f’dak 
l-istadju l-pożizzjoni finanzjarja tal-entità kienet għadha prekarja u li sal-31 ta’ 
Awwissu 2018 id-djun kienu jammontaw aktar mill-assi. Il-Persuna Kompetenti 
elaborat illi f’dak l-istadju l-funzjoni tagħha ma kinitx tkopri dik li taffettwa l-ħlas 
ta’ pagamenti parzjali jew xi ħlasijiet oħra lid-depożitanti sakemm ma jkunx 
hemm fondi suffiċjenti biex id-depożitanti jitħallsu l-ammont sħiħ. Għalhekk il-
probabbiltà kienet illi jekk u kemm –il darba kienu ser isiru xi pagamenti oħra lid-
depożitanti dan kien ser isir mil-likwidatur tal-entità. Barra minn hekk, ġie spjegat 
ukoll illi kienet il-prerogattiva tar-regolatur bankarju superviżjonarju u mhux tal-
Persuna Kompetenti li jaħtar likwidatur tal-entità.
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Fid-dawl ta’ dan l-aġġornament l-ilmentatur talab lill-MFSA biex tagħtih spjegazzjoni 
dwar il-fatt li kien għadu ma nħatarx likwidatur. Hu talab illi jiġi aġġornat dwar 
is-sitwazzjoni tal-bank u biex jingħata indikazzjoni meta d-depożitanti kienu ser 
jitħallsu l-flejjes li kienu għadhom depożitati. L-ilmentatur ħass li kien qed jiġi 
trattat ħażin meta t-talba tiegħu ġiet injorata u dan minkejja li ftit żmien wara kien 
reġa’ bagħat ifakkarhom li kien għadu mingħajr tweġiba. Sat-2 ta’ Lulju 2019 ma kien 
sar ebda tibdil f’din is-sitwazzjoni u għalhekk l-ilmentatur ressaq l-ilment tiegħu 
lill-Ombudsman u talbu jinvestiga din il-kwistjoni u jieħu azzjoni biex l-Awtorità 
u l-Persuna Kompetenti jipprovdu lid-depożitanti b’aġġornament fuq bażi regolari 
dwar il-fondi disponibbli u l-azzjonijiet li jkunu qed jittieħdu f’dan ir-rigward. 

Il-fatti
Il-ġurisdizzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ma testendix lil hinn mill-
investigazzjoni tal-ilmenti li jirrigwardaw l-amministrazzjoni pubblika u s-settur 
pubbliku. Għaldaqstant, l-Ombudsman ma setax jinvestiga l-azzjoni jew l-allegat 
nuqqas ta’ attività tal-Persuna Kompetenti/l-Amministratur Appuntat, u dan 
għaliex din hija entità privata. L-Uffiċċju iżda irrefera l-ilment lill-MFSA u talabha 
tikkjarifika n-nuqqas ta’ tweġiba għat-talbiet għall-informazzjoni li l-ilmentatur 
kien għamel lill-Kap tas-Superviżjoni Bankarja fi ħdan l-Awtorità.

L-Awtorità ikkooperat b’mod sħiħ fit-talbiet li sarulha mill-Ombudsman u tat 
spjega qasira dwar iċ-ċirkostanzi tal-każ. Hi innotat illi l-ilmenti jew it-talbiet għall-
informazzjoni kellhom isiru lill-uffiċjali tal-kommunikazzjoni u mhux lill-persuni 
li kellhom l-funzjoni li jagħmlu s-superviżjoni, u ġibdet l-attenzjoni li kull meta 
l-ilmentatur kien għamel użu minn dawn it-taqsimiet dejjem ingħata tweġibiet. 
Madanakollu, l-Awtorità sostniet illi meta l-liċenzja tal-bank ġiet irtirata, l-Awtorità 
ma setgħetx tagħti indikazzjonijiet speċifiċi dwar azzjonijiet speċifiċi li kienu qed 
jiġu ikkunsidrati mill-Awtorità inkluż dik li jinħatar likwidatur. L-MFSA informat 
ukoll lill-Ombudsman illi l-Persuna Kompetenti kienet għadha qed timmaniġġja 
l-assi tal-bank u li kien qed isir kull sforz biex tikseb il-qliegħ massimu mill-bejgħ 
ta’ tali assi. L-MFSA ikkonfermat ukoll illi l-bank kien għadu ma ġiex xolt. 

Fil-konklużjoni tagħha, l-MFSA sostniet illi waqt li kienu qed jiddeċiedu illi 
jżommu lill-kredituri tal-bank informati kemm permezz tal-istqarrijiet għall-
istampa, l-mistoqsijiet li jsiru ta’ spiss (FAQs), kif ukoll permezz tat-taqsima tal-
komunikazzjonijiet tal-Awtorità, l-Awtorità innotat illi l-każijiet li kienu għadhom 



Uffiċċju tal-Ombudsman50

għaddejjin u kienu jinvolvu miżuri ta’ superviżjoni (pendenti quddiem it-Tribunal 
dwar is-Servizzi Finanzjarji u quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropeja 
(CJEU)) kienu ta’ natura sensittiva aktar u aktar minħabba l-fatt li ħafna mid-
deċiżjonijiet fir-rigward tal-bank kienu għadhom sub judice.

Kunsiderazzjonijiet
L-Ombudsman ikkunsidra l-fatt li kien ċar li l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ 
Malta kienet l-Awtorità li bil-liġi kellha l-funzjonijiet li tirregola s-settur finanzjarju 
f’Malta. Il-leġislatur kien assenja lill-Awtorità biex teżerċita l-funzjoni ta’ “awtorità 
kompetenti” skont l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju u l-Att dwar Servizzi ta’ 
Investiment. Il-leġislatur ta ukoll lill-Awtorità l-fakultà li taġixxi bħala regolatur 
b’setgħat regolatorji estensivi u poteri investigattivi, fosthom dawk li jkollha kontroll 
tal-istituzzjonijiet tal-kreditu, li toħroġ direttivi u tieħu azzjoni sabiex tipproteġi 
l-konsumaturi u d-depożitanti u l-interess pubbliku in ġenerali. 

Għaldaqstant, l-Ombudsman m’għandux jindaħal bla bżonn fil-mod kif l-Awtorità 
teżerċita l-poteri u d-diskrezzjoni tagħha fil-qadi ta’ dmirijietha. L-Awtorità kellha 
l-kompetenza meħtieġa biex tkun tista’ tevalwa ċ-ċirkostanzi ta’ tali każijiet delikati 
w assigurat lil dan l-Uffiċċju li meta tiġi biex tevalwa liema miżuri ser tieħu fir-
rigward ta’ istituzzjoni ta’ kredituri u f’liema stadju jkun l-aħjar li tali miżuri 
jittieħdu, l-Awtorità tieħu konjizzjoni taċ-ċirkostanzi kollha relevanti.

Madanakollu, l-Ombudsman innota li minkejja dan il-fatt, il-prinċipji għall-
amministrazzjoni tajba jesiġu illi l-entitajiet u l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jipprovdu tweġiba fil-pront u f’waqtha għal kull talba għall-informazzjoni li 
ssirilhom. L-ilmentatur, bħala depożitant tal-bank, bir-raġun kien ikkonċernat 
dwar il-fondi li kien jonqsu jiġbor mill-entità u talab li jingħata aktar kjarifiki mir-
regolatur wara li kien irċieva l-aġġornament mingħand il-Persuna Kompetenti. 
Ladarba kien hemm talba għall-informazzjoni, kien fil-kompitu tal-Awtorità li 
tieħu ħsieb li tidderieġi tali talbiet lit-taqsima li kellha l-funzjoni li tikkommunika 
mal-konsumaturi. Talbiet għall-informazzjoni li jsiru minn dawk interessati 
għandhom jitwieġbu fil-pront, liema persuni għandhom ukoll jingħataw mingħajr 
dewmien żejjed aġġornamenti raġonevoli dwar xi tibdil jew deċiżjonijiet li jkunu 
ser jaffettwawhom. 
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Konklużjoni u rakkomandazzjoni
L-Ombudsman għalhekk ikkonkluda li kien jidher li l-aħħar aġġornament 
li l-Amministratur bagħat lill-ilmentatur kien f’Ottubru 2018. Għaldaqstant 
irrakkomanda li l-Awtorità titlob lill-Persuna Kompetenti biex fuq bażi regolari 
taġġorna lid-depożitanti u lil kull min għandu interess fil-bank, dwar is-sitwazzjoni 
kurrenti tal-istess bank. 

L-eżitu
L-MFSA informat lill-Ombudsman illi kienet lesta li taċċetta u tikkonforma b’mod 
sħiħ mar-rakkomandazzjonijiet li sarulha u għaldaqstant kienet ser titlob lill-
Persuna Kompetenti biex tieħu ħsieb illi fuq bażi regolari, taġġorna lid-depożitanti 
u possibbilment lill-kredituri oħra dwar is-sitwazzjoni tal-bank. 

Fil-fatt, il-Persuna Kompetenti għamlet aġġornament fi żmien ftit ġranet biss minn 
meta ntalbet tagħmel dan mill-MFSA, u tat l-informazzjoni kollha li setgħet tagħti 
f’dak l-istadju. Fl-aġġornament tagħha l-Persuna Kompetenti ikkonkludiet billi 
sostniet li tinsab f’kuntatt regolari mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u 
li minn żmien għal żmien kienet ser tkun qiegħda tipprovdi aġġornamenti ulterjuri. 
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Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Trattament inġust 
waqt proċess ta’ għażla

Persuna li ressqet ilment (il-complainant) applikat għall-pożizzjoni ta’ kap ta’ 
dipartiment fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u sostniet li ġiet 
trattata b’mod inġust fil-proċess tal-għażla. Allegat li kien sar tibdil fil-kriterji li 
ntużaw għall-assessjar tal-kandidati, wara li ġie konkluż il-proċess u ġie ippubblikat 
ir-riżultat relattiv.

Il-fatti
Is-sejħa għall-applikazzjonijiet kienet titlob li l-applikanti jkunu uffiċjali pubbliċi 
qabel l-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, li l-grad tagħhom bħala għalliem/a 
jkun ikkonfermat, li jkunu kisbu l-permanent teacher’s warrant u a) ma jkollhomx 
anqas minn għaxar snin skolastiċi esperjenza, li preferibbilment tlieta minnhom 
ikunu fi Skola tal-iStat u b) jkunu servew tal-anqas erba’ snin minn dawn l-għaxar 
snin esperjenza, jgħallmu s-suġġett/taqsima fil-livell li jkunu applikaw għalih. Il-
complainant saħaq li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) 
li tagħti struzzjonijiet lill-Bord tal-Għażla li jnaqqas in-numru ta’ snin ta’ esperjenza 
mitluba fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, bħala rekwiżit għall-eliġibilità mis-sotto-
kriterji ‘esperjenza fi Skola tal-iStat’ u ‘esperjenza fit-tagħlim tas-suġġett jew 
taqsima li applika għalih’, kienet inġusta.

L-investigazzjoni
L-Ombudsman eżamina s-sejħa għall-applikazzjonijiet u d-dokumentazzjoni 
relattiva tal-proċess tal-għażla kif ukoll il-konklużjonijiet u r-rapport tal-Bord 
tal-Għażla. Wara konsultazzjonijiet mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 
ikkonkluda li d-deċiżjoni tagħha li kellhom jitnaqqsu l-marki lill-kandidati kollha 
għan-numru ta’ snin li kienu rekwiżiti biex applikant ikun eliġibbli, ma setgħetx 
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titqies bħala waħda żbaljata. Ġie assigurat li waqt il-proċess tal-għażla ma kienx sar 
tibdil fil-kriterji tal-assessjar stabbiliti. Fil-fatt il-Kummissjoni fid-deliberazzjonijiet 
tagħha innotat li l-Bord ma kienx naqqas is-snin ta’ esperjenza li kienu meħtieġa 
sabiex il-kandidati jkunu eliġibbli meta jingħataw il-marki fis-sotto-kriterju li qed 
jiġi ikkontestat, kif ġeneralment iseħħ fil-proċessi tal-għażla l-oħra.

Irriżulta wkoll li l-Kummissjoni kienet tat struzzjonijiet sabiex il-Bord inaqqas in-
numru ta’ snin ta’ esperjenza skont kif mitluba fis-sejħa mill-marki miksuba mill-
kandidati kollha. Dan għaliex kien ċar li n-numru ta’ snin ta’ esperjenza mitluba 
fis-sejħa kien meqjus bħala rekwiżit li kull applikant kien jeħtieġ li jkollu biex ikun 
jista’ jiġi ikkunsidrat u jissejjaħ għall-intervista mill-bord tal-għażla.

Wara li ġie stabbilit li d-direttiva mogħtija lill-bord tal-għażla mill-Kummissjoni kif 
ukoll wara aktar stħarriġ mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol dwar dan il-
proċess tal-għażla, l-Ombudsman talab lill-Kummissjoni li tassigura li d-direttivi 
tagħha ġew implimentati b’mod korrett mill-Bord meta ġew ippubblikati r-riżultati 
riveduti. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku wettqet il-verifiki meħtieġa 
u informat lill-Ombudsman li l-Uffiċċju tiegħu kien korrett fl-istħarriġ tiegħu li 
l-Bord tal-Għażla ma kienx implimenta sewwa u b’mod korrett l-istruzzjonijiet 
mogħtija minnha. Dawn il-verifiki kienu wasslu sabiex il-marki tal-complainant 
jiġu emendati f’dak is-sotto kriterju u b’konsegwenza ta’ dan kien hemm bidla fil-
pożizzjoni li kiseb il-complainant fir-riżultat aħħari.

L-eżitu
Ir-riżultat rivedut ġie approvat mill-Kummissjoni u ġie ippubblikat mill-Ministeru.
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L-Università ta’ Malta (UOM)

Il-kwalifika maħruġa  
mill-Istat Taljan ma kinitx 
aċċettata għall-korsijiet 
meqjusa bi ħtiġijiet speċjali  
fl-Università ta’ Malta

L-ilment
Fil-5 ta’ Lulju 2019 persuna ta’ nazzjonalità Taljana (il-complainant) ressqet 
ilment lill-Kummissarju għall-Edukazzjoni u ilmentat li l-applikazzjoni tagħha 
sabiex issegwi kors fl-Università ta’ Malta (UOM) ġiet miċħuda għaliex il-kwalifiki 
miksuba l-Italja ma kienux biżżejjed biex hi setgħet tkun eliġibbli. Hi skopriet illi 
filwaqt li l-kwalifiki Taljani ma kienux rikonoxxuti, dawk Ingliżi kienu rikonoxxuti u 
għaldaqstant ħasset li dan kien trattament diskriminatorju abbażi tan-nazzjonalità.

Il-fatti
Il-complainant kienet kisbet Diploma di Stato, u ma setgħetx tifhem ir-raġuni 
għaliex din il-kwalifika kienet biżżejjed biex tiġi aċċettata għall-kors li jwassal għal 
Diploma, iżda ma kinitx biżżejjed biex tiġi aċċettata li ssegwi kors li jwassal għal 
Degree (Baċellerat fix-Xjenza). Il-kwalifika tagħha kienet tikkonsisti f’ċertifikat 
uffiċjali maħruġ mill-Ministero dell’Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca tar-
Repubblika tal-Italja, li huwa r-rekwiżit mitlub mill-Universitajiet Taljani biex 
wieħed isegwi wieħed mill-korsijiet li joffru. Iċ-ċertifikat tagħha kien jiddikjara illi 
hi kienet kisbet marka globali ta’ 60/100 għall-eżamijiet tas-suġġetti li studjat u dan 
kien maħruġ fl-2017. Il-matematika u l-fiżika kienu fost is-suġġetti tal-istudji tagħha. 
Bil-marka li kisbet kienet eliġibbli li tidħol f’waħda mill-universitajiet Taljani.
Il-Kummissarju skopra illi s-sistema Taljana kienet differenti minn dik Maltija 
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jew Ingliża u dan għaliex filwaqt li l-istudenti Maltin kienu jistudjaw 6 suġġetti, 
tnejn f’dak li huwa magħruf bħala ‘Livell Avvanzat’ u l-kumplament fil-livell li 
huma mifhum li huwa terz ta’ dak avvanzat, magħruf bħala ‘Livell Intermedjarju’, 
l-istudenti Taljani mill-banda l-oħra jistudjaw 11-il suġġett kollha fl-istess livell. 
Mill-investigazzjoni irriżulta wkoll illi l-livell ta’ dawn l-istudji jista’ jiġi klassifikat 
fil-livell intermedjarju. 

Is-sistema Maltija titlob li student jikseb ‘Ċertifikat tal-Matrikola’ u hija pjuttost 
sistema komplessa. L-istudenti huma mistennija illi f’sessjoni waħda ta’ eżamijiet 
jiksbu riżultat f’sitt suġġetti f’oqsma varji. L-istudent għandu disponibbli għażla 
ta’ suġġetti li jinkludu lingwa, suġġetti fil-humanities jew business, suġġetti fil-
matematika jew xjenza, u żewġ suġġetti oħra tal-għażla tagħhom. Is-sitt suġġett 
huwa dak tas-Systems of Knowledge li huwa obbligatorju għad-dħul fil-Università. 
L-istudenti huma mistennija li jistudjaw żewġ suġġetti fil-Livell Avvanzat, tlett 
suġġetti fil-Livell Intermedjarju, u minbarra dawn il-ħames suġġetti jkollhom ukoll 
passmark fis-Systems of Knowledge li wkoll huwa meqjus bħala suġġett fil-Livell 
Intermedjarju. Dan kollu jikkomplika ruħu bil-fatt illi s-suġġetti li minnhom tista’ 
ssir l-għażla huma mqassma f’erba’ gruppi, u l-istudent huwa mistenni li jagħżel 
is-suġġetti tiegħu b’mod strett, jiġifieri hu jew hi għandhom jagħżlu suġġett minn 
kull kategorija mill-ewwel tlett gruppi u mbagħad żewġ suġġetti jkunu mil-liema 
kategorija jkunu minn fost l-erba’ gruppi. Għal iktar kjarifiki u biex wieħed ikun 
jista’ jifhem aħjar il-gruppi ser jiġu riprodotti hawn taħt:

Grupp 1: Malti, Għarbi, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Grieg, Taljan, Latin,   
 Russu, Spanjol.

Grupp 2: Accounting, Classical Studies*, Economics, Ġeografija, Storja, Marketing,    
               Filosofija, Psikoloġija, Reliġjon, Soċjoloġija.

Grupp 3:  Applied Mathematics (Mechanics), Bijolġija, Kimika, Environmental   
 Science, Fiżika, Pure Mathematics.

Grupp 4: Arti, Computing, Engineering Drawing, Graphical Communication,    
                  Home Economics and Human Ecology, Information Technology, Mużika,                 

                       Edukazzjoni Fiżika*, Theatre and Performance*.

(*dawn is-suġġetti jiġu offruti biss fil-livell Intermedjarju)
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Biex wieħed jifhem aħjar ta’ min jiġi innotat illi suġġett Intermedjarju jinkludi fih 
terz tal-materjal li jiġi studjat fil-Livell Avvanzat. It-tagħlim tas-suġġetti fil-Livell 
Avvanzat jammonta għal sitt siegħat fil-ġimgħa, filwaqt li fis-suġġetti fil-livell 
Intermedjarju t-tagħlim ikun ta’ sagħtejn fil-ġimgħa. B’kuntrast ta’ dan is-sistema 
Taljana tħejji lill-istudenti tagħha li jistudjaw 11-il suġġett fl-istess livell. Huwa ċar 
illi n-numru ta’ siegħat dedikat għal kull suġġett huwa, konsegwentement ħafna 
inqas minn sitt siegħat. Dan ifisser li d-Diploma maħruġa mill-Ministeru Taljan turi 
spettru wiesgħa ta’ suġġetti iżda ebda suġġett ma jiġi studjat fil-profond. 

Il-UK NARIC, li hija l-aġenzija nazzjonali fir-Renju Unit li tirrikonoxxi u tagħmel 
paragun tal-kwalifiki u ħiliet internazzjonali, u li taqdi din il-funzjoni uffiċjali għan-
nom tal-Gvern Ingliż, tiddikjara illi d-Diploma di Esame di Stato, li kienet kisbet 
il-complainant, ma tistax tiġi ipparagunata mal-GCSEs, filwaqt li l-GCSEs huma 
kważi direttament ekwivalenti għall-eżamijiet tal-MATSEC.

Barra minn hekk, l-Università ta’ Malta ma taċċettax li jiġu ippreżentati żieda fin-
numru ta’ suġġetti intermedjarji biex jissostitwixxu dawk fil-Livell Avvanzat. Id-
Diploma di Stato Taljana hija meqjusa fil-Livell 4 tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
(EQF) li huwa fl-istess livell 4 tal-Qafas Malti għall-Kwalifiki (MQF); dan ifisser 
illi filwaqt li d-Diploma di Stato titqies li hija ċertifikat fil-livell avvanzat, ebda 
wieħed mis-suġġetti individwali ma jilħqu l-istandard ta’ livell Avvanzat. Din hija 
l-pożizzjoni uffiċjali tal-Università ta’ Malta dwar din il-kwistjoni.

Fl-Opinjoni Finali tiegħu, l-Kummissarju spjega lill-complainant li r-rifjut tal-
Università kien ibbażat fuq kunsiderazzjonijiet tekniċi, u mhux minħabba xi forma 
ta’ sentiment kontra n-nazzjonalità Taljana kif ġie allegat minnha. Għalhekk il-
Kummissarju ma setax isostni t-talba tagħha. 
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Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST)

Revoka inġusta  
tal-promozzjoni mħabbra

L-ilment 
Ħames lecturers tal-MCAST (il-complainants) kitbu lill-Ombudsman u ilmentaw illi 
l-applikazzjoni tagħhom għall-grad ta’ Senior Lecturer (I jew II) permezz tal-‘fast 
track policy’ ġiet miċħuda wara li kienet ġiet approvata, u dan għaliex ma kellhomx 
first degree. L-MCAST kien qiegħed jinsisti illi jiksbu l-kwalifika PG Dip, skont ma 
jitlob il-Ftehim Kollettiv li ġie iffirmat bejn l-MCAST u l-MUT fis-27 ta’ Lulju 2018.

Il-fatti
Il-complainants sostnew illi bejn Awwissu 2018 u l-aħħar ta’ Frar 2019 id-Deputat 
Prinċipal tal-Amministrazzjoni kien qalilhom illi huma kienu ser jiġu promossi għal 
Senior Lecturer (I jew II). Il-Kummissarju stħarreġ id-dokumentazzjoni relevanti 
u kien hemm informazzjoni li turi li l-complainants kienu qalulhom ukoll illi 
l-arretrati dovuti lilhom kienu ser jidhru fil-payslip ta’ Marzu. Madanakollu, f’Marzu 
2019, ġew informati, għal darb’oħra mid-Deputat Prinċipal tal-Amministrazzjoni 
li l-avvanz fil-karriera tagħhom kien ġie revokat għaliex kellhom kwalifika nieqsa, 
jiġifieri dik tal-PG Dip. Fil-ftehim bejn l-MCAST u l-MUT li ġie iffirmat u daħal fis-
seħħ fis-27 ta’ Lulju 2018, f’paġna 12 jipprovdi illi sabiex wieħed seta’ jinħatar Senior 
Lecturer fi grad (I jew II) jeħtieġ illi jekk applikant ma jkollux first degree jkun kiseb 
PG Dip, u fil-fatt li wieħed ikun kiseb il-PG Dip hija essenzjali għal 7 minn 9 għażliet 
li wieħed jista’ jagħmel biex javvanza.

Il-complainants m’għandhomx First Degree iżda għandhom Masters, u l-fatt li tikseb 
Master’s Degree mingħajr ma qabel tkun ksibt il-First Degree tista’ toħloq problema. 
Din is-sitwazzjoni tapplika l-aktar fil-qasam tal-Business Studies fejn wieħed jista’ 
jsegwi kors fl-MBA bħala kors indipendenti li għalih wieħed ma jeħtieġ ebda 
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kwalifiki fil-livell ta’ degree u mill-NCFHE huwa meqjus bħala second cycle degree 
(MQF 7). Dan il-livell huwa skont dak li hemm stipulat fl-NCFHE Accreditation 
Manual (2016) f’paġna 38:

“iii. Master’s Degree: · 
• A relevant MQF/EQF Level 6 degree at second class, or 
• An MQF/EQF Level 6 degree plus a portfolio evidencing relevant work 

experience for at least 3 years, or
• An MQF/EQF Level 5 full qualification, AND a portfolio evidencing  

» appropriate writing and analytical skills to ensure that the prospective 
candidate can fully and meaningfully participate in the course, and  
» work experience at professional and/or executive level for at least 5 years.”

Din l-anomalija tidher li ġiet indirizzata fis-Sectoral Agreement għaliex biex wieħed 
ikun jista’ javvanza jekk ikollu ‘first cycle’ Masters Degree bħal ma hija l-MBA, kien 
jeħtieġ li jikseb kwalifika ta’ first Degree jew Post-Graduate Diploma fil-Pedagoġija. 
First cycle degree normali bħal ma huma B.A jew B.Sc ikunu jeħtieġu 180 ECTS u dik 
ta’ Masters second cycle tkun teħtieġ 90 ECTS.

Il-complainants oġġezzjonaw ukoll għall-fatt illi kien hemm membri tal-istaff 
li kienu ġew promossi minkejja li kellhom second-cycle Degree maħruġa mill-
MCAST b’60 ECTS minflok dak stipulat ta’ 90, u għaldaqstant sostnew li din kienet 
diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom.

Jeħtieġ li jiġi innotat illi l-PG Dip għandha 30 ECTS, għalhekk il-complainants jeħtieġ 
li jkollhom total ta’ 210 ECTS (180+30) biex ikunu eliġibbli għall-promozzjoni, 
filwaqt li fil-każ ta’ dawk li għandhom first Degree u Masters mill-istess MCAST 
ikollhom total ta’ 240 ECTS (180+60). Il-Kummissarju m’huwiex ser jidħol fil-merti 
dwar jekk l-Istituzzjoni hijiex konformi mal-Ftehim jew le meta qed taċċetta 2nd 
cycle in-house Degree b’60 ECTS, minflok dak stipulat ta’ 90 ECTS, għaliex din il-
kwistjoni bl-ebda mod ma taffettwa t-talba tal-complainants u anke għaliex hija 
l-Malta Union of Teachers li għandha tara jekk hux qed isir xi ksur tal-Ftehim.

Opinjoni Finali
Dokument uffiċjali maħruġ mill-MCAST fl-20 ta’ Ġunju 2018 (jiġifieri 28 ġurnata 
qabel ma ġie iffirmat il-Ftehim Kollettiv MCAST-MUT 2017-2021) spjega lill-membri 
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tal-istaff illi kien hemm diversi għażliet li wieħed seta’ jagħmel biex ikun jista’ jaspira 
li jingħata promozzjoni. Fil-fatt mal-formola tal-applikazzjoni kien hemm stqarrija 
mehmuża fejn kien hemm iddikjarat illi fost l-għażliet li wieħed kellu disponibbli 
biex javvanza minn Lecturer għal Senior Lecturer Level I kien li jkollu Masters Degree 
kif ukoll għaxar snin esperjenza relevanti, fil-każ ta’ Senior Lecturer Level II in-numru 
ta’ snin ta’ esperjenza mitlub kien dak ta’ tmintax-il sena. Fid-dokument ma kienx 
hemm talba għal aktar kwalifiki, bħal per eżempju PG Diploma. L-applikazzjoni 
kienet intitolata ‘Fast-Tracked Lecturer Progression Application’.

Il-Prinċipal tal-MCAST fl-ittra tiegħu tas-16 ta Ġunju 2019 mibgħuta lill-
Kummissarju, għamel distinzjoni bejn ‘fast tracked application form’ u ‘fast tracked 
policy’. Però l-kwistjoni hija pjuttost diffiċli biex tinftiehem u l-complainants ma 
jistgħux jingħataw tort li jaħsbu li l-applikazzjoni fil-fatt kienet ibbażata fuq policy. 
F’dan ir-rigward il-Kummissarju jikkonsidra illi t-titolu tal-formola tal-applikazzjoni 
kien wieħed żbaljat għaliex kien jinftiehem ħażin, anke jekk il-Kummissarju 
m’għandux raġuni li jaħseb li dan sar b’intenzjoni.

Madanakollu, li hu sorprendenti f’dan il-każ huwa l-fatt li l-formola tal-applikazzjoni 
ġiet ippubblikata 28 ġurnata biss qabel l-iffirmar tal-Ftehim. Wieħed jemmen li 
l-Prinċipal kien konxju mid-dettalji essenzjali u kruċjali (bħal ma huwa l-ħtieġa tal-
PG Dip) li kienet ser tkun inkluża fil-Ftehim, iżda jidher ċar ukoll il-fatt li l-Assistenti 
Prinċipali ma kienux konxji b’dawn id-dettalji. Il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-
applikazzjoni għall-promozzjoni hija xi ħaġa serja, u l-Kummissarju ma jistax 
jifhem kif dokument uffiċjali li fih innifsu kien avviż għall-promozzjoni spedita kien 
ser jiġi null u bla effett f’inqas minn xahar mill-pubblikazzjoni tiegħu. Il-Prinċipal 
kien konxju mill-pubblikazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni? Id-dettalji tagħha 
kienu ġew skrutinizzati minnu? L-Assistent Prinċipali kien talab l-approvazzjoni tal-
Prinċipal qabel ma ġiet ippubblikata? Il-loġika jidher li tindika illi dan ma ġarax u li 
l-Prinċipal kien waqqaf il-proċeduri meta sar jaf bihom f’Marzu. Wieħed ma jistax 
ma jinnotax illi din il-formola ġiet ippubblikata fi żmien ħażin, b’informazzjoni 
mhux korretta u l-Kummissarju konvint illi l-Prinċipal żgur ma kienx ser jagħti 
l-barka tiegħu li kieku kien jaf biha. Dan kollu juri illi l-Istituzzjoni għandha struttura 
ta’ komunikazzjoni interna li hija dgħajfa u jeħtieġ illi tiġi msaħħa immedjatament.

Premessa importanti hija li s-Sectoral Agreement jistabbilixxi kundizzjonijiet li 
jkunu ġew maqbula bejn iż-żewġ partijiet, li torbot lill-istituzzjoni biex timxi 
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bi proċedura (modus operandi) illi hija inflessibbli, u li ma tistax tiġi mibdula 
minħabba l-kundizzjonijiet ta’ qabel, iżda tirregola b’mod strett li l-proċedura tiġi 
implimentata preċiżament mid-data tal-ftehim ’l quddiem. 

Huwa ċar li irrispettivament mill-kundizzjonijiet li ġew ippubblikati qabel il-
ftehim, iċ-ċirkostanzi l-ġodda għandhom effett u jimmodifikaw tali kundizzjonijiet. 
Ladarba d-dati tal-applikazzjonijiet li issottomettew il-complainants huma 
sussegwenti għad-data tal-Ftehim u ladarba l-complainants kellhom ikunu konxji 
mill-kundizzjonijiet il-ġodda għaliex il-Ftehim kien dokument pubbliku qabel ma 
tefgħu l-applikazzjonijiet tagħhom, ifisser illi għalhekk it-talba tagħhom li ġew 
trattati ħażin u ġew diskriminati hija waħda nulla u bla effett. Huma kienu jafu li tali 
ftehim ma kienx ser jagħmel ebda eċċezzjonijiet għaliex dan kien joħloq inċertezza 
u instabbilità fl-Istituzzjoni tagħhom.

Li kieku l-applikazzjoni tagħhom kienet ġiet approvata mill-Prinċipal qabel 
il-pubblikazzjoni tal-Ftehim (jiġifieri, qabel ma daħlu fis-seħħ it-termini u 
l-kundizzjonijiet tas-27 ta’ Lulju 2018) il-promozzjoni tagħhom ma kinitx tintmiss 
jew tinbidel, iżda l-proċess ma kellux il-barka/approvazzjoni tal-Prinċipal. L-azzjoni 
tal-Prinċipal setgħet titqies bħala amministrattivament ħażina li kieku hu irrevoka 
l-promozzjoni tagħhom wara li din kienet ġiet ikkonfermata bil-firma tiegħu qabel 
is-27 ta’ Lulju 2018. Il-promozzjoni biex tiġi effettiva kienet teħtieġ li d-dokument 
ikun iffirmat mill-Prinċipal biex dan jiġi uffiċjali. Fil-fatt il-Kummissarju kien 
isostni t-talba tal-complainants li kieku l-Prinċipal kien fornihom b’dokument 
simili u wara iddeċieda li jirrevokah. Madanakollu, l-Prinċipal kien qiegħed jaġixxi 
fil-parametri tal-ġurisdizzjoni tiegħu meta waqqaf proċess li ma kienx konformi 
mal-istandards il-ġodda.

Għaldaqstant, il-Kummissarju ma jistax jirrakkomanda li l-complainants huma 
intitolati li jiġu trattati skont parametri li kienu eżistenti qabel il-Ftehim, dan 
għaliex hu ma jistax jissuġġerixxi rimedji li effettivament jiksru l-liġi, għaliex il-
kwistjoni tirrigwarda wegħda li kienet saret qabel l-iffirmar tal-Ftehim u li ma 
kinitx tenibli u kienet ibbażata fuq nuqqas ta’ għarfien tal-fatti, li għaldaqstant 
ma setgħetx tinżamm. Il-Kummissarju ikkunsidra wkoll li l-Istituzzjoni qed toffri 
rimedju (kwalifika tal-PG Dip) li tiggarantixxi l-progress fil-karriera tagħhom, u 
titjib fil-kwalifiki professjonali akkademiċi qatt ma jista’ jitqies bħala inġustizzja.
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Il-Kummissarju ma laqax it-talba tal-complainants, minkejja li ma jaqbilx mal-
konfużjoni li ħolqot il-pubblikazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni li fiha ssemmiet 
proċedura mhux korretta.
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Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

Jiġi allegat li l-proċeduri  
fl-għoti ta’ boroż ta’ studju 
huma skorretti

Il-complainant issostni illi ma ngħatatx borża ta’ studju għaliex il-proċeduri 
addottati kienu difettużi.

L-ilment
Fil-25 ta’ Frar 2018 omm il-complainant ressqet ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman 
għan-nom ta’ bintha1. Hi sostniet illi l-applikazzjoni għall-borża ta’ studju fl-
Endeavour ma kinitx ġiet ikkunsidrata b’mod xieraq, meta ġiet mogħtija biss 2 marki 
minn 75 għall-esperjenza ta’ xogħol. Hi saħqet illi l-esperjenza ta’ xogħol tagħha ma’ 
Deloitte Malta u mal-Borża ta’ Malta ġew injorati. Aktar tard, meta l-ġenituri tagħha 
kellhom laqgħa mal-Kummissarju stqarrew illi wħud mill-applikanti ma kellhom 
ebda esperjenza ta’ xogħol iżda xorta waħda ngħataw borża ta’ studju.

Il-fatti  
Il-Kummissarju ikkonsulta kopja informali tas-sentenza datata 2 ta’ Jannar 2015 
mogħtija mill-Imħallef Joseph R. Micallef fil-każ ta’ Antoinette Greta Grima vs Il-
Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol (MEDE), fejn il-Qorti irrifjutat it-talba tal-
kwerelant biex il-Qorti tordna lill-Ministeru biex iġiegħel lill-Bord tal-Għażla jbiddel 
il-marki tagħha minħabba li allegatament l-istess Bord waqt l-intervista kien aġixxa 
b’mod mhux xieraq fil-konfront tagħha.

1 Il-complainant f’dak iż-żmien kienet tinsab barra minn Malta u bagħtet nota bil-miktub biex ommha tidher 
u taġixxi f’isimha. 
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Għaldaqstant il-Kummissarju talab li jara l-file kollu dwar ir-4 Sejħa għall-
Applikazzjonijiet tal-Endeavour (Mejju-Ġunju 2018), iżda ġie informat li minħabba 
li kien hemm mijiet ta’ applikazzjonijiet, dan ma kienx possibbli. Għalhekk 
il-Kummissarju għażel li jislet kampjun mill-applikazzjonijiet u r-riżultati tal-
intervisti, minn Nru 130 sa 136. Dawn kienu fost l-aħħar applikanti li rnexxielhom 
jiksbu borża ta’ studju, flimkien mal-applikazzjoni u r-riżultat tal-complainant li 
kienet ġiet fil-178 post.

Ġie innotat illi l-Bord tal-Għażla kien ifformat minn Chairman u disa’ membri. 
Iċ-Chairman kien iddeċieda li jinqasmu fi tlett gruppi ta’ tlieta, u kull grupp kellu 
jintervista numru ta’ kandidati. Il-karti tar-riżultati kienu jindikaw min kienu 
l-persuni li kienu assenjati illi jintervistaw kull kandidat. Fil-każ tal-complainant, 
t-tim kien jikkonsisti minn membri li kienu identifikati bl-inizjali, JA, JD u PSS. 
Irriżulta illi l-complainant kisbet biss 2 marki għall-esperjenza minn massimu ta’ 
10 marki li kienu allokati għall-applikanti li ħadmu fuq bażi part-time.

Il-complainant kienet għamlet referenza għall-esperjenza tagħha ma’ entità 
partikolari wara l-ħruġ tar-riżultati meta, f’Ottubru 2018, ressqet appell lill-MEDE. 
Għalhekk dan ma setax ikollu effett fuq il-marki li ġew allokati lilha waqt l-intervista.

Il-Kummissarju skopra li l-istudenti (li jistgħu jaħdmu biss fuq bażi part-time) 
kien qed ikollhom għadma iebsa biex jikkompetu mal-full-timers. Dan għaliex 
filwaqt li dawn tal-aħħar setgħu jiksbu massimu ta’ 75 marka għall-esperjenza ta’ 
xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għall-istudenti li setgħu jiksbu biss sa 10 marki. 
L-Kummissarju xorta waħda ried li jara x’esperjenza ta’ xogħol kienet tniżżlet fl-
applikazzjoni tal-istudenti li rnexxielhom jirbħu borża ta’ studju, b’mod partikolari 
kien interessat jara l-marki li ġabu għall-attivitajiet ta’ xogħol tagħhom fuq bażi 
part-time. Fil-fatt f’din it-taqsima ma kienx hemm diskrepanzi kbar, anke għaliex 
il-parametri għall-part-timers kienu limitati u għalhekk dawk l-applikanti li kisbu 
aktar punti mill-complainant irnexxielhom jagħmlu dan, għaliex kellhom numru 
akbar ta’ snin ta’ esperjenza f’dan is-settur milli kellha hi. Mill-applikazzjonijiet li 
evalwa l-Kummissarju ma kien hemm ebda waħda li iddikjarat li ma kellha ebda 
esperjenza ta’ xogħol, kif sostnew il-ġenituri tal-complainant li kienu qed jidhru 
għan-nom tagħha minħabba li hi kienet tinsab tistudja fi Glasgow.
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Huwa magħruf illi ħafna mill-problemi fl-għoti tal-marki huwa relatat ma’ aspetti 
dwar l-evalwazzjonijiet suġġettivi. Inġibdet diġà l-attenzjoni dwar il-fatt li l-Bord 
kien maqsum fi gruppi ta’ tlieta u li dawn il-gruppi kienu iffurmati minn persuni 
ta’ ħila u ta’ esperjenza li setgħu jagħtu l-marki mistħoqqa b’mod ekwu u korrett, 
f’oqsma bħalma huma l-kwalifiki u l-esperjenza ta’ xogħol, iżda meta wieħed jiġi 
biex jixtarr ir-relevanza, l-impatt u l-kwalità tal-proġett propost mill-istudent, 
l-membri setgħu bir-raġun jiffaċċjaw xi diffikultajiet.

Id-dokument bir-referenza ESF.03.15, huwa l-gwida formali bit-termini u 
l-kundizzjonijiet għall-Fondi tal-Boroż ta’ Studju tal-Endeavour (Endeavour 
Scholarship Funds) għas-snin 2014-2020. Dan id-dokument jelenka 58 suġġett f’9 
oqsma ta’ studju li għalihom wieħed seta’ jissottometti applikazzjoni-proġett. F’kull 
taqsima kien hemm imniżżel il-kelmiet “but not Limited to”. Id-disa’ taqsimiet 
huma s-segwenti:

• Science, Technology, Engineering and Mathematics
• Tourism and Hospitality Studies
• Transport and Logistics
• Service and Retail
• Veterinary related studies
• Humanities and Arts
• Information and Communication Technology
• International Affairs
• Maritime related studies

Huwa ċar li biex kull proġett deskritt mill-applikanti jiġi evalwat b’mod korrett, kif 
ukoll biex issir distinzjoni bejn l-merti ta’ tnejn jew aktar proġetti fl-istess qasam 
jew suġġett, kull qasam kien jeħtieġ li għalih ikun hemm preżenti tal-inqas membru 
wieħed f’kull grupp tal-intervisti li għandu għarfien fih. Madanakollu irriżulta li 
f’uħud mill-każijiet dan ma seħħx. Il-Kummissarju kien informat illi kien verament 
diffiċli li jiġu ingaġġati l-esperti mixtieqa u waħda mir-raġunijiet ewlenija kienet 
minħabba li r-rimunerazzjoni offruta kienet waħda baxxa.

Il-karti tar-riżultati kienu juru l-marki mogħtija minn kull membru għal kull kriterju 
bil-massimu tal-marki bejn il-brackets () kif ġew:
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1. Mertu Akkademiku (a)(100)
2. Kwalità tal-proposta (b)(125)
3. Relevanza (ċ)(100)
4. Impatt (d)(100)
5. Esperjenza preċedenti (e)(75)

Għaldaqstant kull applikant seta’ jikseb massimu ta’ 500 marka. Wieħed jinnota 
illi 325 marka kienu allokati għall-kriterji 2, 3 u 4 li essenzjalment kienu suġġettivi 
u kienu jeħtieġu evalwazzjoni minn xi ħadd espert. Anke jekk kif diġà ntqal qabel 
tali evalwazzjoni minn persuna esperta mhux dejjem kienet disponibbli għall-
gruppi tal-Bord tal-Għażla. U dan minkejja l-fatt li paġna 13 tad-dokument li  
saret referenza għalih aktar ’l fuq jgħid illi:- L-Endeavour Scholarships Scheme 
Board kien ser jagħti importanza konsiderevoli għall-kontenut ta’ dawn it-taqsimiet 
tal-formola għall-applikazzjoni (kien qiegħed isir riferiment għall-kwalità tal-
proposta, rilevanza w impatt). Dan l-aspett problematiku ser jiġi trattat fit-taqsima 
tar-Rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-Opinjoni Finali.

Il-Kummissarju talab li jiltaqa’ maċ-Chairman tal-Bord u t-tlett membri (bl-inizjali 
JA/JD/PSS) li kienu intervistaw lill-complainant. Irriżulta li fil-każ tal-complainant 
il-marki li ngħatat 2 minn 10 marki kienu ġusti. Li kieku hi inkludiet l-esperjenza 
ta’ xogħol mal-entità importanti li semmiet fil-korrispondenza tagħha mal-
Kummissarju, żgur li kienet tikseb aktar marki, iżda dan il-Bord ma kienx jaf.

Il-Kummissarju innota illi wieħed mill-membri tal-Bord (PSS) kien f’pożizzjoni li 
jagħti evalwazzjoni ġusta fir-rigward tal-proposta tal-applikant għall-kwalità, ir-
relevanza u l-impatt. Dan għaliex hu kien Accountant u kien qiegħed jispeċjalizza 
fil-Financial Management u kien ukoll uffiċjal għoli f’wieħed mill-banek ewlenin 
f’Malta. Naturalment iż-żewġ membri l-oħra (JA u JD) ma kienux f’pożizzjoni illi 
jagħtu l-veduti personali tagħhom u għalhekk afdaw f’idejn l-espert. Il-Kummissarju 
skrutinja l-applikazzjonijiet ta’ żewġ applikanti li kellhom suċċess u rebħu borża 
ta’ studju għall-proġetti dwar finance, banking and economics. Hu ibbaża l-fehma 
tiegħu purament fuq it-tweġibiet bil-miktub u xtarr kemm il-kontenut tagħhom 
kien ċar, jinftiehem u dettaljat, u abbażi ta’ dan2 ikkonkluda li l-kitbiet tagħhom 
kien tassew jixirqilhom aktar marki minn dawk tal-complainant. Dawn l-applikanti 

2 Wieħed irid iżomm f’rasu illi l-Kummissarju ma jistax jassessja l-merti akkademiċi tal-proġetti sottomessi 
skont il-leġislazzjoni sussidjarja S.L.305.01/18 (1)(2). 
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kienu ġew fil-131 u 134 post rispettivament minn total ta’ 136 applikant li rebħu 
borża ta’ studju filwaqt li l-complainant kienet ġiet fil-178 post.

Konklużjoni
Fl-ittra li omm il-complainant bagħtet lill-Kummissarju datata 22 ta’ Frar 2019 
sostniet illi wħud mill-istudenti li ħadu borża ta’ studju ma kienux gradwati. Dan 
l-argument m’huwiex validu għaliex meta ġew sottomessi l-applikazzjonijiet u saru 
l-intervisti ebda student ma kien għadu iggradwa.

Dwar il-fatt li t-tifla tagħha kellha tingħata aktar marki għall-esperjenza ta’ xogħol 
li kellha ma’ entità importanti mhux korrett, għaliex din l-esperjenza ta’ xogħol 
ma kinitx tniżżlet fl-applikazzjoni tagħha u għaldaqstant il-Bord tal-Għażla 
ma kellux ħjiel ta’ dan u seta’ biss jagħti marki fuq dak li kien hemm imniżżel fl-
applikazzjoni.L-istqarrija tagħha li studenti oħra li rebħu borża ta’ studju ma 
kellhom ebda esperjenza ta’ xogħol la fuq livell part-time u lanqas full-time ma 
ġietx sostanzjata b’ebda prova li setgħet tiġi verifikata mill-Kummissarju.

Il-kumment tagħha li l-unika raġuni għaliex bintha ma ġietx fil-lista fost l-ewwel 
136 student li ngħataw borża ta’ studju kien minħabba l-fatt li għall-esperjenza 
ta’ xogħol kienet kisbet biss 2 marki minn 75, li żgur huwa ħafna anqas milli kien 
jistħoqqilha u ma kienx ġustifikat, kien żbaljat għaliex il-marki li kisbet kienu 
tnejn minn għaxra, għaxra kien il-massimu tal-marki disponibbli għall-istudenti li 
jaħdmu part-time. 

Anke li kieku l-complainant kienet inkludiet l-esperjenza ta’ xogħol li kellha mal-
entità importanti u dan wassal biex tingħata l-massimu tal-punti li kienu allokati 
għal dan il-kriterju, jiġifieri fil-każ tagħha 10 marki, xorta waħda kien ikollha 5 
marki anqas mill-aħħar persuna li ikkwalifikat li kienet kisbet 343 marka u ġiet 
fil-136 post. Kien fit-taqsimiet tal-kwalità, relevanza u impatt fejn setgħet tejbet il-
pożizzjoni tagħha. Minkejja li l-marki allokati kienu ibbażati l-aktar fuq evalwazzjoni 
suġġettiva, l-persuna li għamlet din l-evalwazzjoni kienet persuna kompetenti 
ferm. Tant il-kompetizzjoni kienet ħarxa li l-complainant kisbet medja ta’ 80 marka 
fit-taqsimiet, kwalità, relevanza w impatt (240/325), li huwa punteġġ pjuttost għoli. 
Ftit aktar attenzjoni u dettal fil-kitba dwar il-proposta żgur seta’ wassal biex tikseb  
dawk il-ħames jew sitt marki li kienu meħtieġa biex tikkwalifika. Element ieħor 
importanti kien il-prestazzjoni personali tagħha waqt l-intervista. Hawnhekk il-
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Kummissarju ma jistax jistħarreġ kemm hi kienet kapaċi turi l-ħiliet tagħha. Iżda 
żgur li l-Bord tal-Għażla kien magħmul minn persuni li kellhom esperjenza vasta u 
wieħed mill-membri kien espert fil-qasam ta’ studju tal-complainant.

Għalhekk, il-Kummissarju ma sab ebda ksur fil-proċedura li ġiet addottata mill-Bord 
tal-għażla u wara li fela bir-reqqa u ħa kunsiderazzjoni ta’ paġni sħaħ ta’ riżultati u 
kellu wkoll żewġ laqgħat maċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla, kif ukoll ma’ persuni 
oħra li kienu involuti fl-intervista tagħha, ma jistax jilqa’ t-talba tal-complainant.

Rakkomandazzjonijiet
(1) Il-każ tal-Qorti li fil-bidu saret referenza għalih kien ingħata prominenza mill-
istampa lokali. Il-Kummissarju sab li s-silta meħuda mill-intervista tal-kwerelant li 
saritilha mit-Times of Malta tal-20 ta’ Diċembru 2014 hija pertinenti ħafna:

“In her affidavit, Ms X said she was assessed by a group whose professions had 
nothing to do with her studies.

‘The people who examined my application and who interviewed me have no experience 
in geoscience, geography or even geophysics and therefore cannot understand or 
appreciate the importance of this doctorate.’ The MGSS regulations state that the 
board shall, where and as necessary, appoint an expert with expertise in the subject 
area concerned to evaluate the application.  This rule was not implemented.”

Fl-2014, sa mill-ewwel sejħa għall-applikazzjonijiet tal-iskema għall-boroż ta’ studju 
tal-Endeavour, kien hemm tal-inqas kandidata waħda li ħassitha diżappuntata bil-
fatt li fuq il-Bord tal-Għażla ma kien hemm ħadd li seta’ jiġġudika x-xogħol tagħha 
b’mod tekniku. Fil-fatt kemm l-uffiċjali tal-MEDE kif ukoll iċ-Chairman tal-Bord 
tal-Għażla ammettew u huma konxji mid-diffikultà li jsibu biex jaħtru esperti 
għal xogħol delikat meta r-rimunerazzjoni offruta hija waħda li ma tistax tissejjaħ 
attraenti. Għalhekk is-sitwazzjoni preżenti ma tistax tibqa’ ma tiġix indirizzata. 
Skema li l-għan tagħha huwa t-tqassim ġust ta’ fondi li jammontaw aktar minn 
6 miljun Ewro (kofinanzjat mill-UE permezz tal-Operational Programme II - 
Cohesion Policy 2014-2020) ma tistax topera b’mod vag minħabba nuqqas ta’ 
riżorsi umani xierqa.
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Il-mod kif inhuma magħmula l-bordijiet tal-għażla jistgħu jagħtu lok għal aktar 
ilmenti, b’uħud minnhom ikunu ġustifikati u possibbilment jistgħu anke jkunu 
intitolati għall-kumpens finanzjarju mill-MEDE. Wieħed irid ukoll iżomm f’rasu       
l-aspett ta’ kontabilità lejn entitajiet ta’ skrutinju anke minn barra minn Malta.

Il-Kummissarju hu tal-fehma li jeħtieġ li jkun hemm espert għal kull taqsima li għaliha 
jistgħu jitressqu l-proposti u li tali persuni jistgħu jiġu ingaġġati bħala konsulenti 
temporanji b’kooperazzjoni mal-Università ta’ Malta u/jew istituzzjonijiet oħra. Fil-
fatt il-Kummissarju diġà tarraf lir-Rettur dwar dan il-proċess, u kiteb ukoll ittra lill-
Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol biex din il-kwistjoni tiġi riżolta.

Għalhekk il-Kummissarju jirrakkomanda li l-MEDE tikseb l-approvazzjoni/permess 
sabiex tingaġġa konsulenti temporanji u flimkien mal-Università, l-MCAST u forsi 
anke l-ITS jintgħażlu l-esperti meħtieġa. Preferibbilment din il-ħidma għandha ssir 
qabel ma jibda l-proċess tal-intervisti fis-sejħa għall-applikazzjonijiet ta’ din is-sena. 
Matul din is-sena u ta’ warajha l-Kummissarju ser isegwi l-progress li ser isir dwar 
din il-kwistjoni. 

(2) Applikanti li jkunu ilhom jaħdmu minn 6 sa 7 snin fuq bażi full time jgawdu minn 
vantaġġ awtomatiku ta’ 65 marka fuq l-istudenti, filwaqt dawk li jkunu ħadmu għal 3 
snin ikollhom 30 marka. Dawn il-marki jagħmluha diffiċli ferm biex studenti li jkunu 
għadhom ser jiggradwaw jirnexxielhom jikkwalifikaw.

Għalhekk qed jiġi issuġġerit illi numru ta’ boroż ta’ studju jkunu riservati għal studenti 
li jinsabu fl-aħħar sena tal-kors tagħhom, u dan in-numru għandu jiġi stabbilit kull 
sena mill-Ministeru. Qed jiġi wkoll issuġġerit illi l-esperjenza ta’ xogħol ta’ natura 
ġenerali tingħata marka għal kull sena, filwaqt li għal xogħol li huwa direttament 
relatat mal-qasam ta’ studju jingħata 4 marki għal kull sena, fiż-żewġ każijiet il-marki 
jingħataw għal massimu ta’ ħames snin.

Dawn l-istudenti li jkunu għadhom ser jiggradwaw huma wkoll żvantaġġati għaliex 
il-marka fl-Academic Merit fil-każ tagħhom ma tkunx tinkludi r-riżultati finali, dan 
għaliex dawn ma jkunux ġew ippubblikati meta jiġu sottomessi l-applikazzjonijiet 
jew sad-data tal-intervista.

Il-Kummissarju mhux qed jippretendi li t-tibdil jaffettwa s-sejħa għall-
applikazzjonijiet preżenti tal-2019.



KAŻIJIET FIL-QOSOR

Kummissarju għall-Ambjent  
u l-Ippjanar
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Awtorità tal-Ippjanar

L-imparzjalità fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet

L-ilment
Din l-investigazzjoni tikkonċerna t-twassil għal-laqgħa ta’ membru tal-Bord tal-
Awtorità permezz ta’ jet privat.

L-investigazzjoni
Din l-investigazzjoni ma trattatx id-deċiżjoni ikkonċernata tal-Bord li ġiet appellata 
iżda l-proċeduri adottati li wasslu għal din id-deċiżjoni sabiex jiġi aċċertat li 
d-deċiżjonijiet jittieħdu sew skont il-liġi.

Il-Kummissarju sema’ lill-membru tal-Bord involuta u ħa nota wkoll tal-minuti 
kemm tal-Bord tal-Awtorità kif ukoll tal-Kunsill Eżekuttiv tal-istess Awtorità fejn 
ġiet diskussa din il-kwistjoni. Minn dawn il-minuti deher li hemm qbil unanimu li 
la l-Awtorità u wisq anqas l-Eżekuttiv m’għandhom jintervjenu fuq il-membri tal-
Bord sabiex dawn ikunu preżenti għal-laqgħat. Dan huwa konformi mal-prinċipju 
bażiku li kull membru tal-Bord għandu jkun fil-libertà jattendi għal-laqgħa, jisma’ 
r-rappreżentazzjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi meta jittieħed il-vot. Kull 
‘indħil’ fi kwalunkwe parti ta’ dan il-proċess jista’ jiġi interpretat, naturalment, li 
kien hemm influwenza inġusta fuq l-istess Bord.

Ir-rakkomandazzjonijiet
Dan l-Uffiċċju għamel dawn l-erba’ rakkomandazzjonijiet:

Iċ-Chairman Eżekuttiv għandu jassumi biss ir-rwol li jirrakkomanda u jwieġeb 
għad-domandi tal-Bord u m’għandu jassumi l-ebda rwol ieħor li jista’ jiġi interpretat 
li l-Eżekuttiv kellu xi sehem, anke jekk f’vot wieħed, fid-deċiżjoni finali tal-Bord.



Każijiet fil-Qosor 2019 73

Li l-membri kollha tal-Bord jagħmlu l-almu kollu tagħhom sabiex ikunu preżenti 
għal-laqgħat u għandhom javżaw lis-Segretarju tal-Bord żmien xieraq minn qabel 
meta ma jkunux ser jattendu jew meta jkollhom kwalunkwe problema (eżempju ta’ 
trasport) sabiex jattendu. Madanakollu, l-membri tal-Bord għandhom jitħallew fil-
libertà u taħt l-ebda ċirkostanza m’għandhom jaċċettaw insistenza sabiex jattendu 
jew ma jattendux għal-laqgħa.

L-Awtorità għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar regolamenti li 
jistgħu jsiru a bażi tal-Artikolu 85(2)(i) tal-Att, partikularment għal dak li jirrigwarda 
l-quorum u l-maġġoranza deċiżiva għal każijiet speċifiċi. Jiġifieri, jekk hemmx lok li 
fi proġetti ta’ ċertu importanza l-quorum u l-maġġoranza deċiżiva jkunu aktar mill-
maġġoranza sempliċi stabbilita.

Il-membri tal-Bord għandhom ikunu u jibqgħu jidhru li huma imparzjali sal-
mument preċiż tal-vot u għalhekk kwalunkwe dubji li jistgħu jitqajmu qabel jew 
waqt l-istess seduta għandhom jiġu ċċarati matul l-istess seduta. Hawnhekk saret 
referenza għal artikli fil-midja li dehru qabel saret il-laqgħa li jindikaw kif ser jittieħed 
il-vot minn ċerti membri tal-Bord u kif ukoll f’każ ta’ allegat konflitt ta’ interess.

It-tweġiba tal-Awtorità
L-Awtorità laqat l-ewwel żewġ rakkomandazzjonijiet u wieġbet li dawn 
diġà ġew attwati.

Dwar it-tielet rakkomandazzjoni l-Awtorità wieġbet li jkun diffiċli ferm li din 
tiġi attwata billi l-maġġorparti tal-applikazzjonijiet, ħlief dawk li jkunu ġew 
undelegated mill-membri, huma applikazzjonijiet taħt Skeda 1 tar-regolamenti li 
jiġu deċiżi mill-Bord.

Dwar ir-raba’ rakkomandazzjoni, l-membri tal-Bord ġew iggwidati jirreferu talbiet 
mill-midja lill-uffiċċju tar-relazzjonijiet pubbliċi fi ħdan l-Awtorità u li huma biss 
ir-rappreżentanti Parlamentari u r-rappreżentant tal-Kunsill Lokali li għandhom 
l-immunità li jitkellmu fil-pubbliku dwar materji li jaqgħu quddiem il-Bord.
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Transport Malta

Sinjali tat-toroq irregolari 
jostakolaw l-aċċess għal garaxx

L-ilment
Dan l-ilment jittratta inkonvenjent li kien qiegħed jesperjenza individwu minħabba 
spazju ta’ parkeġġ fi triq identifikat biex wieħed jgħabbi jew iħott tagħbija (un/
loading bay) li kien qiegħed jostakolalu l-aċċess għall-garaxx tiegħu.

L-investigazzjoni
Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar mar fuq il-post biex jispezzjona din 
l-inkonvenjenza li nħolqot minħabba l-parkeġġ imsemmi fl-ilment. Irriżulta li dan 
il-parkeġġ kien miżbugħ b’żebgħa safra u kien jinsab qrib kantuniera. Minn aktar 
stħarriġ ħareġ ukoll li Transport Malta kienet diġà irrakkomandat lill-Kunsill Lokali 
sabiex ineħħi dan il-parkeġġ u minflok jagħmel żewġ linji sofor, minħabba li dan 
il-parkeġġ ma kienx skont ir-regolamenti li għal raġunijiet ta’ sigurtà jistabbilixxu 
d-distanza minima li spazju ta’ parkeġġ għandu jkun ’l bogħod minn kantuniera.

Madanakollu, aktar tard Transport Malta spjegat li minħabba li ż-żewġ linji sofor 
kienu ser jiġu twal disa’ metri mill-kantuniera, seta’ jidħol spazju ta’ parkeġġ biex 
itaffi l-problemi tal-parkeġġ fiż-żona.

Dan l-Uffiċċju saħaq li ma seta’ jsir ebda spazju ta’ parkeġġ f’dik il-biċċa tat-
triq ladarba r-regolamenti kienu jistabbilixxu li jeħtieġ li tal-anqas ikun hemm 
ħames metri mill-kantuniera u għaldaqstant ma kien joqgħod ebda parkeġġ fil-
kumplament tad-distanza li jifdal.
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Konklużjoni
Dan l-Uffiċċju irrakkomanda li jitneħħa dan l-ispazju tal-parkeġġ irregolari. 
Transport Malta aċċettat din ir-rakkomandazzjoni u ħarġet l-avviż meħtieġ. Is-
sinjali tat-triq ġew ukoll regolarizzati u implimentati mill-Kunsill Lokali.
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Awtorità tal-Ippjanar

Minor amendment tiġi riferuta 
lill-Bord tal-Ippjanar

L-ilment
Il-persuna li ressqet l-ilment (il-complainant) ġibdet l-attenzjoni dwar 
l-approvazzjoni ta’ minor amendment miċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità 
tal-Ippjanar. Il-complainant issottometta li din l-approvazzjoni ma kinitx skont ir-
Regolamenti ta’ Żvilupp tal-Ippjanar li jistabbilixxu li emendi għall-approvazzjoni 
ta’ pjanti u dokumenti jistgħu jiġu ikkunsidrati bħala minor amendments meta 
l-oġġezzjonijiet li jitqajmu matul il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika ma jiġux 
affettwati fid-deċiżjoni. Barra minn hekk, il-complainant issottometta wkoll li t-terzi 
persuni li irreġistraw l-interess tagħhom ma ġewx informati bil-pjanti approvati 
f’dan il-minor amendment meta tressqu lill-Awtorità tal-Ippjanar, u dan wassal biex 
ladarba fl-ewwel lok ma tressqet ebda oġġezzjoni kontra din il-minor amendment, 
minflok tiġi ipproċessata mill-Bord tal-Ippjanar skont ir-regolamenti, din 
l-applikazzjoni ta’ minor amendment ġiet ipproċessata miċ-Chairperson Eżekuttiv.

Il-fatti
Mill-investigazzjoni tal-file relattiv tal-Awtorità tal-Ippjanar irriżulta li filwaqt li 
l-Awtorità tal-Ippjanar ma kinitx informat lit-terzi persuni irreġistrati li kien hemm 
applikazzjoni għal minor amendment ġdida, l-partijiet interessati lanqas ma kienu 
mgħarrfa li sussegwentement l-applikant kien issottometta wkoll pjanti ġodda fir-
rigward tal-istess minor amendment. Irriżulta wkoll li l-approvazzjoni tal-minor 
amendment kienet tinjora r-regolamentazzjoni dwar il-proċedura tal-iżvilupp tal-
ippjanar u dan billi fil-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika l-partijiet interessati ma 
setgħux iqajjmu l-oġġezzjonijiet tagħhom u għaldaqstant ma setgħetx tittieħed 
kunsiderazzjoni tagħhom waqt it-teħid tad-deċiżjoni għall-minor amendment fil-
permess ta’ żvilupp.
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Ir-reazzjoni tal-Awtorità
Iċ-Chairperson Eżekuttiv ammetta li d-direttorat tal-Awtorità kien naqas milli 
jinnota li ma’ dan il-minor amendment in kwistjoni kien hemm emendi li fl-ewwel 
lok ma kinux aċċettabbli għall-Bord tal-Ippjanar u konsegwentement kien ta 
struzzjonijiet lid-direttorat sabiex jibda proċeduri ta’ revoka kontra l-approvazzjoni 
ta’ dak l-istess minor amendment. Barra minn hekk, dwar is-sottomissjoni ta’ pjanti 
ġodda wara li ssir applikazzjoni ta’ minor amendment, iċ-Chairperson Eżekuttiv 
ħareġ struzzjonijiet li ladarba jitressaq minor amendment u jkun hemm irreġistrati 
persuni li qed joġġezzjonaw, m’għandu jitħalla jsir ebda tibdil fil-pjanti u d-deċiżjoni 
għandha tittieħed fuq il-pjanti sottomessi. Minkejja dan, din ir-rakkomandazzjoni 
għar-revoka ma ġietx aċċettata mill-Bord tal-Ippjanar u għalhekk l-approvazzjoni 
tal-minor amendment in kwistjoni ma ġietx revokata.

Aktar żviluppi
Sussegwentement, reġgħet tressqet minor amendment oħra fuq l-istess sit u dan 
l-Uffiċċju kellu jintervjeni biex ma jerġax ikun hemm l-istess nuqqas, jassigura li 
r-regolamenti jiġu osservati bir-reqqa u jiġi evitat li l-approvazzjoni għall-minor 
amendment tkun soġġetta għall-proċeduri ta’ revoka. Sussegwentement, it-talba 
għal dan l-aħħar minor amendment ġiet irtirata mill-applikant u saret applikazzjoni 
ġdida għal żvilupp.
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Awtorità tal-Ippjanar

Tibdil fl-użu jiġi kopert minn 
construction management plan

L-ilment
Dan l-ilment kien dwar allegat tibdil temporanju minn grawnd tal-isports għal sit 
ta’ parkeġġ mingħajr ma sar il-permess għall-iżvilupp meħtieġ.

Il-fatti
Minn verifika fil-map-server tal-Awtorità tal-Ippjanar ma kienet tidher ebda 
applikazzjoni jew notifika dwar l-użu temporanju tal-art. Meta l-operatur ġie 
mistoqsi direttament minn dan l-Uffiċċju dwar din il-kwistjoni, wieġeb li min-naħa 
tiegħu kien ressaq id-dokumentazzjoni meħtieġa quddiem l-awtorità kompetenti 
biex isir it-tibdil temporanju fl-użu tas-sit.

Sussegwentement irriżulta li l-operatur ipprova jirregolarizza dan l-iżvilupp billi 
jinkludi dan it-tibdil fil-construction management plan ma’ permess ta’ żvilupp 
li kien għadu għaddej. Madanakollu, minħabba li dan il-management plan kien 
għadu qed jistenna li jiġi approvat mill-awtorità relattiva tat-trasport, dan l-Uffiċċju 
talab lill-Awtorità tal-Ippjanar biex toħroġ l-avviż ta’ infurzar (Enforcement Notice) li 
huwa meħtieġ f’dawn iċ-ċirkostanzi.

Ir-reazzjoni tal-Awtorità
Aktar tard, l-Awtorità tal-Ippjanar wieġbet li din il-kwistjoni ġiet riżolta wara li 
l-construction management plan kien ġie approvat mill-awtorità tat-trasport.

Konklużjoni
Għal din ir-raġuni dan il-każ ingħalaq bħala wieħed li kien ġie riżolt u ma kienx 
hemm il-ħtieġa li tittieħed aktar azzjoni min-naħa ta’ dan l-Uffiċċju dwar 
l-imsemmi tibdil fl-użu.
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Awtorità tal-Ippjanar

Talba biex applikazzjoni 
tal-ippjanar tiġi 
ippubblikata mill-ġdid

L-ilment
Il-complainant talab investigazzjoni biex jiġi stabbilit jekk l-Awtorità tal-Ippjanar 
kinitx qed taġixxi b’mod abbużiv meta naqset li terġa’ tippubblika applikazzjoni tal-
ippjanar bid-dettalji tal-proposti ġodda li fihom kien hemm żieda konsiderevoli fil-
medda tal-iżvilupp propost.

Il-fatti
Mill-investigazzjoni preliminari irriżulta li wara li ġiet ippubblikata din 
l-applikazzjoni u nstemgħet quddiem il-Bord tal-Ippjanar, l-applikant issottometta 
pjanti ġodda ta’ żvilupp, b’żieda ta’ żewġ sulari ġodda ta’ parkeġġ taħt l-art li kienu 
jesgħu aktar minn elf spazju ta’ parkeġġ jew elf vettura. Wara din is-sottomissjoni, 
l-Awtorità tal-Ippjanar naqset milli terġa’ tippubblika din l-applikazzjoni u 
għaldaqstant tellfet l-opportunità li jitressqu r-rappreżentazzjonijiet.

Ir-reazzjoni tal-Awtorità
L-Awtorità tal-Ippjanar ġiet mitluba tagħti r-reazzjoni tagħha u fit-tweġiba tagħha 
qalet li fl-ewwel seduta din l-applikazzjoni kienet ġiet sospiża. Dan biex tagħti 
żmien lill-applikant li jikkunsidra l-kummenti li tressqu fir-rigward tal-inklużjoni 
tal-car park. L-Awtorità żiedet tgħid li f’dak l-istadju din l-applikazzjoni setgħet biss 
terġa’ tiġi ippubblikata, jekk tiġi mitluba li tagħmel dan direttament mill-Bord tal-
Ippjanar u għaldaqstant tali azzjoni tiġi deċiża waqt il-laqgħa pubblika meta din 
l-applikazzjoni terġa’ tiġi diskussa.
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Qamet ukoll il-mistoqsija dwar jekk l-Awtorità kinitx korretta li tibqa’ tipproċessa din 
l-applikazzjoni fil-perjodu meta din l-applikazzjoni kienet sospiża. Madanakollu, 
f’dan ir-rigward ma nstabet ebda irregolarità għaliex aktar tard irriżulta li dan 
il-proċess kien tkompla wara li l-applikant kien talab biex l-applikazzjoni ma 
tibqax sospiża. 

Konklużjoni
It-tieni seduta li matulha l-Bord tal-Ippjanar kien ser jevalwa l-applikazzjoni in 
kwistjoni ġiet differita sakemm tiġi sottomessa applikazzjoni oħra li tinkludi l-car 
park estensiv. Fid-dawl ta’ din l-informazzjoni, dan il-każ ingħalaq bħala wieħed li 
ġie riżolt minħabba li ma setgħetx tittieħed aktar azzjoni minn dan l-Uffiċċju dwar 
il-kwistjoni li l-Awtorità naqset li terġa’ tippubblika l-applikazzjoni ladarba issa 
kienet ser issir pubblikazzjoni permezz ta’ din l-applikazzjoni ġdida.
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Awtorità tal-Ippjanar

Azzjoni ta’ infurzar ma tistax 
tittieħed fuq ħajt maħruġ fuq 
triq proġettata

L-ilment
Din l-investigazzjoni tikkonċerna allegazzjoni li l-Awtorità tal-Ippjanar naqset 
li tieħu azzjoni kontra l-kostruzzjoni ta’ ħajt illegali fuq triq f’żona residenzjali. 
L-għamla ta’ dan il-ħajt qed toħloq kantuniera li tikser f’daqqa u tista’ tkun ta’ periklu.

L-investigazzjoni
Mill-investigazzjoni irriżulta li sentejn ilu l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta’ 
infurzar kontra l-istess sit minħabba ħajt diviżorju li jesporġi `l barra mill-linja 
uffiċjali. Dan l-avviż ta’ infurzar kien immarkat bħala wieħed li jeħtieġ azzjoni diretta. 
Għalhekk, filwaqt li l-Awtorità tal-Ippjanar ġiet mitluba sabiex tagħti l-kummenti 
tagħha dwar din il-kwistjoni, ġiet avviċinata wkoll l-Aġenzija Infrastruttura Malta 
għaliex kull azzjoni diretta min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar kienet tinvolvi xi tip 
ta’ xogħlijiet fit-triq.

Fit-tweġiba tagħha l-Awtorità tal-Ippjanar spjegat li l-avviż ta’ infurzar imsemmi 
fl-ilment ma kienx kontra l-ħajt ħiereġ `l barra iżda kontra ħajt ieħor li jinsab fuq 
l-istess sit u li jagħti fuq triq oħra. Dan għaliex is-sit fil-kwistjoni jinsab f’kantuniera. 
Skont il-liġi, l-Awtorità tal-Ippjanar ma setgħat tieħu ebda azzjoni fir-rigward tal-
ħajt in kwistjoni. Dan għaliex fis-sena 1968 dan il-ħajt li ssemma fl-ilment kien 
diġà jeżisti. Għaldaqstant, kull azzjoni diretta dwar l-avviż ta’ infurzar imsemmi fl-
ilment ma kinitx ser tindirizza l-kwistjoni mressqa fl-ilment.
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Konklużjoni
Minkejja li l-ilment kontra l-Awtorità tal-Ippjanar ma kienx milqugħ, il-
Kummissarju baqa’ jsegwi dan il-każ mal-Aġenzija Infrastruttura Malta sabiex 
tiġi indirizzata l-kwistjoni li tqajmet dwar is-sigurtà pubblika. F’dan ir-rigward 
l-Aġenzija Infrastruttura Malta għamlet sinjali sabiex jillimitaw il-veloċità kif ukoll 
mera fil-kantuniera biex ittejjeb is-sigurtà fit-triq.
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Building Regulation Office

Reġistru tal-kuntratturi 
delegat lil organizzazzjoni 
mhux governattiva

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman investiga l-involviment tal-Building Regulation 
Office (BRO) fir-reġistrazzjoni tal-kuntratturi tal-bini mill-Malta Developers 
Association (MDA). Billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman m’għandu l-ebda ġurisdizzjoni 
fuq l-attivitajiet tal-MDA u lanqas ma jinterferixxi fuq kwalunkwe inizzjattiva 
li l-MDA jogħġobha tieħu, din l-investigazzjoni trattat l-involviment tal-BRO 
f’din il-kwistjoni.

L-investigazzjoni
Wara li l-BRO intalab informazzjoni dwar il-kontenut tal-ftehim milħuq bejn il-
BRO u l-MDA kif ippubblikat fuq il-website tal-BRO u fuq liema bażi fil-liġi l-BRO 
awtorizza lill-MDA (kif ippubblikat fuq il-paġna ta’ Facebook tal-BRO) sabiex tiġbor 
dan ir-reġistru, l-BRO staqsa lil dan l-Uffiċċju kif il-BRO jaqa’ taħt l-iskrutinju tal-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar meta tal-aħħar għandu ġurisdizzjoni 
biss fuq il-ħidma tal-Awtorità tal-Ippjanar u tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi 
skont l-Att dwar l-Ombudsman.

Għal dan il-Kummissarju informa lill-BRO li bħala entità tal-Gvern li taqa’ taħt 
l-iskrutinju tal-Ombudsman, dan il-każ li jinvolvi lill-BRO kien delegat lill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar skont l-istess Att dwar l-Ombudsman kif 
sar għal dawn l-aħħar seba’ snin. Il-BRO reġa’ għalhekk ġie mfakkar sabiex iwieġeb 
bl-informazzjoni mitluba.



Uffiċċju tal-Ombudsman84

Sussegwentement, għad-domandi ta’ dan l-Uffiċċju l-BRO wieġeb li wasal fi ftehim 
mal-MDA sabiex tinġabar lista ta’ operaturi fl-industrija li lesti li jirreġistraw 
volontarjament id-dettalji tagħhom għall-pubblikazzjoni u sabiex jittieħed stokk 
tas-sitwazzjoni u żied li m’hemm xejn fil-liġi li jipprojbixxi inizjattiva bħal din u li 
reġistru kif stabbilit bil-liġi kien ser jinġabar aktar ’l quddiem.

L-Att dwar ir-Regolamenti tal-Bini promulgat fis-sena 2011 jistabbilixxi lill-BRO 
bħala l-entità responsabbli li tirreġistra l-kuntratturi tal-bini u li l-Ministru jista’ 
jiddelega din il-funzjoni lil kwalunkwe dipartiment Governattiv ieħor jew korp 
korporattiv fil-liġi. L-MDA ma kellhiex bżonn il-barka tal-BRO sabiex tiġbor dan 
ir-reġistru u l-kontenut ippubblikat mill-BRO li r-reġistru tal-MDA kien awtorizzat 
minnha u bi ftehim magħha jmur kontra l-liġi li tgħid li tali reġistru għandu jkun 
ikkompilat mill-BRO. Barra minn hekk, il-liġi tipprojbixxi l-involviment tal-BRO fil-
kompilazzjoni ta’ reġistru simili minn terzi tant li l-liġi mhux biss tispeċifika min 
jista’ jiddelega dawn il-funzjonijiet (cioè l-Ministru) imma tispeċifika wkoll fuq min 
dawn il-funzjonijiet jistgħu jiġu delegati (cioè fuq dipartiment Governattiv ieħor 
jew korp korporattiv stabbilit bil-liġi li l-MDA ma tifformax parti minnhom).

Rakkomandazzjonijiet u konklużjoni
Il-Kummissarju irrakkomanda li l-BRO għandu minnufih ineħħi l-avviżi fuq il-midja 
fejn il-BRO issemmi l-involviment tagħha fir-reġistru tal-MDA u li l-BRO għandu 
jikkompila reġistru tiegħu waħdu kif stabbilit fil-liġi mingħajr ma jikkonsidra 
kwalunkwe reġistri oħra miġbura minn entitajiet għajr għal dawk awtorizzati bil-liġi.

Wara li l-BRO baqa’ ma weġibx x’azzjoni kien ser jieħu fid-dawl ta’ dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, kif stabbilit fl-Att dwar l-Ombudsman dan l-Uffiċċju irrefera 
dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Prim Ministru u sussegwentament anke lill-
Kamra tar-Rappreżentanti.
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Aġenzija Infrastruttura Malta

Pubblikazzjoni 
tal-informazzjoni 
dwar proġett pubbliku

L-ilment
L-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva talba sabiex jintervjeni dwar kwistjoni li titratta 
tagħrif fuq proġett infrastrutturali kbir għal twessiegħ ta’ toroq u tħaffir ta’ mini li 
jaffettwa l-kwalità tal-ħajja ta’ numru kbir ta’ residenti.

L-investigazzjoni
Billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman huwa uffiċċju tal-aħħar rimedju, fl-ewwel lok 
l-ilmentatur intalab jinforma lil dan l-Uffiċċju jekk kienx talab din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija u bit-tweġiba tal-Aġenzija, jekk kellu. Għalkemm it-tweġiba tal-
ilmentatur għal din id-domanda kienet fin-negattiv, il-Kummissarju ħass li dan il-
każ partikolari kien jimmerita l-ftuħ ta’ investigazzjoni.

Wara li l-Aġenzija ġiet mitluba hemmx dokumenti finalizzati li jistgħu jiġu 
ippubblikati immedjatament f’ġieħ it-trasparenza u għall-aħjar informazzjoni tal-
pubbliku, l-Aġenzija wieġbet li qed tagħmel laqgħat mal-partijiet interessati fejn 
huma qed jagħtu s-suġġerimenti tagħhom u kif ukoll li peress li l-proġett għadu fi 
stadju bikri għad m’hemmx dokumenti finalizzati li jistgħu jiġu ippubblikati.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu aċċess komplet għad-dokumenti u l-minuti 
kollha fil-files elettroniċi tal-Awtorità tal-Ippjanar. Mill-file elettroniku relattiv 
irriżulta li l-Aġenzija Infrastruttura Malta kienet diġà issottomettiet dokumenti 
finalizzati tant li dawn id-dokumenti tqassmu mill-Awtorità tal-Ippjanar ma’ 
diversi entitajiet pubbliċi għall-konsultazzjoni. Madanakollu, għalkemm dawn 
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id-dokumenti jwasslu għall-full application li skont il-liġi ssir pubblika wara 
l-validazzjoni tal-applikazzjoni, dawn ikunu hekk aċċessibbli tard wisq fejn il-
pubbliku jingħata biss ftit jiem sabiex iressaq ir-rappreżentazzjonijiet tiegħu.

Hawnhekk tinstilet parentesi żgħira fejn din l-investigazzjoni turi kemm hu 
importanti li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikollu aċċess istantanju għad-dokumenti 
u l-minuti kollha ta’ kull entità tal-Gvern. L-Awtorità tal-Ippjanar hi l-uniku 
entità tal-Gvern li tagħti aċċess komplet u immedjat lill-Uffiċċju tal-Ombudsman 
b’mezzi elettroniċi. Dan iwassal kemm għall-ispeditezza u kif ukoll għall-kumdità 
li mill-uffiċċju wieħed jista’ jiskrutinizza kull applikazzjoni għand l-Awtorità 
mingħajr il-ħtieġa li dan l-Uffiċċju joqgħod jitlob għal din l-informazzjoni lill-
entità ikkonċernata. Dan bil-benefiċċju wkoll li jiġu eliminati rekwiżiti loġistiċi li 
m’humiex favur l-ambjent bħall-printing tal-file u t-twassil tal-istess file minn 
uffiċċju għall-ieħor.

Rakkomandazzjoni u konklużjoni
Fid-dawl tal-fatt li l-pubbliku għandu d-dritt ikun infurmat b’kull progress dwar 
proġett nazzjonali ta’ daqstant importanza ġie rakkomandat li d-dokumenti kif 
preżentati lill-Awtorità tal-Ippjanar, jew dawk aktar aġġornati, jiġu ippubblikati 
mill-aktar fis f’ġieħ it-trasparenza u l-protezzjoni tad-drittijiet ambjentali.

Sussegwentement, l-Aġenzija Infrastruttura Malta ħadet passi immedjati sabiex 
din l-informazzjoni saret pubblika fi ftit jiem tramite l-Awtorità tal-Ippjanar wara li 
l-istess applikazzjoni ġiet ivvalidata fuq talba tal-istess Aġenzija.



KAŻIJIET FIL-QOSOR

Kummissarju għas-Saħħa
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Aġġornament dwar  
il-Każijiet li ġew rapportati 
fis-snin ta’ qabel

Is-segwenti hija ġabra ta’ aġġornamenti dwar każijiet li ġew ippubblikati 
f’edizzjonijiet differenti matul is-snin. L-għan ta’ din it-taqsima hija li jiġi  
enfasizzat x’jiġri mill-każijiet meta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju ma 
jiġux implimentati mill-Amministrazzjoni Pubblika.

Każijiet fil-Qosor 2012

Protokolli diskriminatorji u li jiksru l-liġi 
Fl-edizzjoni tal-2012, il-Kummissarju għas-Saħħa ippubblika każ dwar pazjenti li 
kienu qed ibatu l-konsegwenzi minħabba li d-Dipartiment tas-Saħħa kien qiegħed 
jimponi l-protokolli (regolamenti) b’mod żbaljat. Il-Kummissarju kien ikkonkluda 
illi tali protokolli kienu diskriminatorji u qed jiksru l-liġi.

Wara seba’ snin, f’dan ir-rigward ma sar ebda progress minkejja l-fatt li, skont l-Att 
dwar l-Ombudsman, din il-kwistjoni ġiet riferuta lill-Prim Ministru fit-3 ta’ Awwissu 
2015 u lill-Parlament fit-12 ta’ Awwissu 2015.

Każijiet fil-Qosor 2016

Ħlas lura għall-mediċini ta’ ditti partikolari li mhumiex disponibbli  
fil-Formolarju tal-Gvern
Fl-edizzjoni tal-2016 ġie ippublikat ilment ta’ pazjenta li kienet intitolata għall-
provvista ta’ mediċini bla ħlas. Din il-pazjenta kienet teħtieġ ditta ta’ mediċina 
partikolari li ġiet ordnata mill-Konsulent tagħha, madanakollu s-sistema ta’ saħħa 
pubblika naqset li tipprovdilha din il-mediċina.
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Din il-pazjenta għadha sal-lum tistenna l-approvazzjoni min-naħa tad-Dipartiment 
tas-Saħħa u dan minkejja li dan l-Uffiċċju baqa’, fuq bażi regolari, ifakkar lid-
Dipartiment tas-Saħħa dwar din il-kwistjoni. Fil-frattemp din il-pazjenta baqgħet 
tixtri din il-mediċina hi minn butha.

Pazjenta li tbati bl-Epatite tiddikjara illi t-trattament ordnat lilha 
ma ġiex approvat
Pazjenta li nstab li qed tbati mill-Epatite Ċ ressqet ilment mal-Uffiċċju tal-
Ombudsman għaliex il-Ministeru għas-Saħħa ma approvax it-talba tal-Konsulent 
tagħha għal provvista ta’ mediċini u dan wara li l-istess Konsulent ordnalha tkompli 
bit-trattament għal erba’ ġimgħat aktar mill-kors li normalment jingħata għal tnax-
il ġimgħa. Għaldaqstant, il-pazjenta kellha tixtri hi din il-mediċina li tiswa ħafna 
flus u dan ħolqilha tbatija finanzjarja.  L-ilmentatriċi talbet li titħallas lura l-ispejjeż 
tal-mediċina li kienet kostretta tixtri minn butha.

Il-Kummissarju għas-Saħħa kien irrakkomanda li din il-pazjenta għandha tingħata 
l-ħlas lura, madanakollu d-Dipartiment tas-Saħħa għażel li jirrifondiha biss anqas 
minn 30% tal-ispiża li għamlet u dan mingħajr ma ta ebda spjegazzjoni għad-
deċiżjoni tiegħu.

Id-Dipartiment tas-Saħħa għadu qed jirrifjuta li jirrifondi d-differenza u 
għaldaqstant skont l-Att dwar l-Ombudsman, fit-28 ta’ Awwissu 2018 il-każ 
intbagħat lill-Prim Ministru. Il-korrispondenza dwar dan il-każ għadha għaddejja.

Diskriminazzjoni fl-iskala tas-salarju
Impjegat fid-Dipartiment tas-Saħħa ilmenta mal-Uffiċċju tal-Ombudsman illi wara 
li ġie iffirmat Memorandum ta’ Ftehim (Memorandum of Understanding (MoU)) 
bejn il-Gvern, il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) u l-General Workers’ Union 
(GWU), irriżulta li saret diskriminazzjoni miegħu meta l-kollegi tiegħu li kienu 
juniors tiegħu ngħataw is-salarju massimu li setgħu jilħqu filwaqt li hu tqiegħed 
fuq żewġ livelli anqas, u b’konsegwenza t’hekk hu beda jaqbad inqas paga.

L-ilmentatur kien ġie promoss wara sejħa għall-applikazzjonijiet, madanakollu hu 
sab ruħu f’żewġ livelli tas-salarju aktar ̀ l isfel mill-kumplament tal-impjegati l-oħra. 
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Il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda illi l-ilmentatur kien sofra inġustizzja u 
irrakkomanda li dan għandu jingħata kumpens. Għaddew erba’ snin u l-ilmentatur 
għadu jbati minn din l-inġustizzja. Skont l-Att dwar l-Ombudsman, il-każ ġie riferut 
lill-Prim Ministru fis-17 ta’ Ottubru 2016 u lill-Parlament fit-28 ta’ Awwissu 2018. 
Sal-lum l-Uffiċċju għadu qed jistenna tweġiba.

Każijiet fil-Qosor 2018

L-MCAST jiġi akkużat illi żgwida lill-istudenti rigward il-Livell tal-Qafas tal-
Kwalifika ta’ Malta (MQF) għal kors partikolari
Il-kandidati li applikaw għall-pożizzjoni ta’ Tekniċi fil-Kontaminazzjoni u 
Sterelizzazzjoni nstab li ma kienux eliġibbli biex japplikaw għaliex iċ-ċertfikati 
maħruġa mill-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) ma kienux 
ilaħħqu mal-livell meħtieġ.

Saru diskussjonijiet bejn l-MCAST u d-Dipartiment tas-Saħħa bl-iskop illi jiġi 
organizzat kors ta’ studju xieraq.

Filwaqt li kienu għadhom qed isiru l-pjanijiet biex jitħejja dan il-kors, id-Dipartiment 
tas-Saħħa ddeċieda illi jippubblika Sejħa għall-Applikazzjonijiet oħra u dan waqt li 
l-applikanti ta’ qabel, li kienu qajjmu din il-kwistjoni, kienu għadhom f’sitwazzjoni 
fejn ma jistgħux japplikaw għaliex mhumiex eliġibbli.

Il-Kummissarju għas-Saħħa ipprotesta kontra dan l-aġir mad-Dipartiment u 
bħalissa għaddejjin diskussjonijiet mal-Unjin ikkonċernata.   

Tinħareġ b’mod inġust twiddiba/twissija bil-miktub
Persuna li hija impjegata fis-servizz ċivili irċeviet twissija bil-miktub mis-Segretarju 
Permanenti Ewlieni (PPS) fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru li fiha ġie akkużat b’nuqqas 
ta’ professjonalità u negliġenza fil-qadi tad-dmirijiet amministrattivi tiegħu. 
L-impjegat ikkontesta din it-twiddiba fi żmien li seta’ jagħmel dan u ipprovda 
diversi dokumenti biex jissostanzja l-każ tiegħu u jiddefendi ruħu. Huwa spjega 
għaliex m’għandhomx jittieħdu passi dixxiplinarji kontrih, l-aktar għaliex l-inċident 
in kwistjoni ma kienx jaqa’ taħt ir-responsabbilità tiegħu.
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Dan l-impjegat fis-servizz ċivili ressaq ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman u 
esprima s-sogħba tiegħu li kien irċieva din it-twissija bil-miktub mis-Segretarju 
Permanenti Ewlieni u talab lill-Ombudsman biex jinvestiga dan il-każ. 

Il-Kummissarju għas-Saħħa investiga l-każ u mill-istħarriġ tiegħu irriżulta illi 
l-impjegat fis-servizz ċivili kellu raġun u għaldaqstant irrakkomanda lill-PPS biex 
jinforma lil din il-persuna bil-miktub li d-deċiżjoni oriġinali dwar it-twiddiba bil-
miktub kellha titħassar . Hu irrakkomanda wkoll illi l-ilmentatur għandu jingħata 
kumpens finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż legali li daħal fihom u l-inkwiet li għadda 
minnu minħabba l-istress bla bżonn li nħoloq fi żmien ta’ inċertezza matul il-
perjodu li kien qed jiġi investigat.

Minħabba li s-Segretarju Permanenti Ewlieni ma aċċettax din ir-rakkomandazzjoni 
fl-14 ta’ Settembru 2018 il-każ ġie riferut lill-Prim Ministru u sussegwentement fl-
14 ta’ Frar 2019 tressaq quddiem il-Parlament. L-Uffiċċju tal-Ombudsman għadu 
qiegħed jistenna tweġiba.
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Dipartiment tas-Saħħa

Sospensjoni mix-xogħol

L-ilment
Impjegat fis-settur tas-saħħa pubblika (l-ilmentatur) ġie sospiż mix-xogħol u 
tressaq il-Qorti wara li sar rapport kontrih f’Għassa tal-Pulizija mill-Awtoritajiet  
tas-Saħħa in konnessjoni ma’ kwistjoni relatata mal-qadi ta’ dmirijietu. Waqt is-
smiegħ tal-kawża huwa kien jirċievi biss nofs il-paga.  Il-Qorti ma sabitx l-ilmentatur 
ħati u wara għaxar xhur reġa’ lura fuq il-post tax-xogħol.

L-ilmentatur talab lid-Dipartiment tas-Saħħa biex iħallsu l-allowances li kien 
intitolat għalihom u l-ħlas li tilef f’xogħol ta’ Ħdud, festi pubbliċi u f’sahra.

Il-fatti
Wara s-sentenza tal-Qorti, il-Kap Eżekuttiv tal-Kura tas-Saħħa Primarja infurmat 
lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Qorti 
l-azzjoni dixxiplinarja kontra l-ilmentatur kellha titwaqqaf.

Barra minn hekk, id-Diviżjoni dwar Nies u Standards (P&SD) fl-Uffiċċju tal-Prim 
Ministru informat lill-Ministeru għas-Saħħa li l-persuna li ressqet l-ilment kellu 
jitħallas nofs is-salarju li kien ġie miżmum milli jingħatalu matul il-perjodu li fih hu 
kien sospiż bħala miżura ta’ prekawzjoni. 

Il-Kummissarju għas-Saħħa li kien qiegħed jinvestiga l-każ talab il-kummenti 
tal-P&SD fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fuq il-kwistjoni tal-allowances. Fit-tweġiba 
tagħha d-Diviżjoni irreferiet għar-Regolamenti ta’ Dixxiplina tal-Kummissjoni 
dwar is-Servizz Pubbliku (PSC) tal-2017 u għall-Manwal tal-Allowances u sostniet 
il-pożizzjoni tagħha li l-allowances u l-ħlasijiet oħra kellhom jiġu biss mħallsa għax-
xogħol jew ħidma li jkun twettaq jew twettqet.
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Il-Kummissarju irribatta billi sostna illi fir-Regolamenti ta’ Dixxiplina tal-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku kien jissemma biss is-salarju u ma kien 
hemm ebda referenza fih għall allowances illi impjegat seta’ kien qed jirċievi. Hu 
qal illi fl-opinjoni tiegħu l-ilmentatur kellu jitħallas ukoll għat-telf tal-allowances 
abbinati mad-dmirijiet tiegħu u ma kellux jiġi penalizzat għal xi ħaġa li l-Qorti ma 
sabitux ħati għaliha. Il-Kummissarju tenna li minkejja li l-impjegat ma kienx qiegħed 
jaħdem, dan xorta waħda kien ser ikun qiegħed jingħata l-ħlas tas-salarju sħiħ. 

Barra minn hekk, il-Manwal tal-Allowances kien jistipula illi l-allowances kollha, 
kemm dawk awtomatiċi kif ukoll dawk fissi li speċifikament jifformaw parti mill-
pakkett tas-salarju, ma kienux ser jitnaqqsu.

Wara t-talbiet tal-Kummissarju, l-P&SD fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru qablet 
illi l-ilmentatur ma kellux jiġi mċaħħad milli jitħallas l-Class Allowances li kien 
nżammlu waqt il-perjodu illi fih hu kien sospiż mix-xogħol. Minkejja dan iżda, il-
persuna li ressaq l-ilment kien infurmat illi kien ser jingħata ħlas ta’ Class Allowance 
differenti. L-ilmentatur insista illi hu kellu jingħata anke l-flus kollha ta’ dak kollu li 
kien idaħħal li kieku baqa’ jaħdem fir-roster tiegħu mingħajr ma ġie sospiż, jiġifieri 
l-ħlas għall-ħidma li hu kien iwettaq fil-Ħdud, fil-festi pubbliċi u s-sahra. Huwa żied 
jgħid illi, matul iż-żmien li fih hu kien sospiż, kieku żamm ir-roster li kellu, huwa 
kien jaħdem total ta’ tnejn u għoxrin Ħadd u ħames Festi Pubbliċi.

Konklużjoni u rakkomandazzjonijiet
Wara li evalwa l-fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni tiegħu, u wara li ikkonsulta 
diversi manwali li jirregolaw is-servizz pubbliku, il-Kummissarju għas-
Saħħa ikkonkluda li:

1. għalkemm il-Ministeru għas-Saħħa ħass il-ġustifikazzjoni illi jipproċedi bis-
Sospensjoni Prekawzjonarja, ladarba l-impjegat in kwistjoni ma nstabx ħati 
mill-Qorti Kriminali, m’għandu jbati ebda konsegwenza. Lanqas m’għandu jiġi 
mċaħħad mid-dħul regolari tiegħu ta’ allowances, xogħol ta’ shift, sahra eċċ;

2. l-Qorti illiberat lill-impjegat minn kull imġieba ħażina. Għaldaqstant l-aġir tal-
Gvern li jċaħħad lill-impjegat mill-pakkett sħiħ ta’ ħlasijiet marbuta mal-kariga 
tiegħu, kien ifisser illi l-Gvern kien qiegħed jaġixxi kontra d-deċiżjoni tal-Qorti 
meta imponielu tali kastig;
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3. m’hemm ebda dubju li f’tali każijiet, l-impjegat għandu jitqiegħed fl-istess 
pożizzjoni li kien qabel ma ġie sospiż, jiġifieri m’għandux ibati l-konsegwenzi 
tal-azzjonijiet meħuda mis-superjuri tiegħu. Tali azzjoni ta’ sospensjoni l-Qorti 
sabet li ma kinitx ġustifikata għaliex l-impjegat ġie liberat minn kull akkuża; 

4. l-impjegat mhux biss m’għandux jitlef nofs is-salarju, iżda lanqas m’għandu 
jitlef ebda dħul ieħor li kien jirċievi regolarment qabel ma ġie sospiż;

5. l-impjegat u l-familja tiegħu għaddew minn żmien diffiċli għal għaxar xhur 
sħaħ biex jirnexxielhom jgħixu b’nofs il-paga. L-ilmentatur stqarr illi ibnu kellu 
jieqaf mill-istudji tiegħu u jfittex xogħol biex jgħin lill-familja; u

6. li wieħed jiġi sospiż mix-xogħol hija azzjoni dixxiplinarja ħarxa u għandha 
biss tittieħed wara li ċ-ċirkostanzi tal-allegat reat ikunu ġew miflija u 
eżaminati bir-reqqa.

Fid-dawl tal-konklużjonijiet tiegħu, il-Kummissarju għas-Saħħa irrakkomanda illi: 

1. l-ilmentatur għandu jitħallas tal-Ħdud, il-festi pubbliċi u s-sahra li kien jaħdem 
li kieku ma ġiex sospiż għal 293 ġurnata;

2. meta impjegat jiġi sospiż u jibda jingħata nofs il-paga tiegħu, għandu jiġi assigurat 
illi nofs il-paga jkun tal-inqas ekwivalenti għall-paga minima nazzjonali;

3. l-Manwal tal-Proċedura ta’ Dixxiplina għandu jiġi emendat biex jinkludi illi 
l-ħlas lura għandu jikkonsisti fl-ammont sħiħ ta’ rimunerazzjoni li normalment 
l-individwu kien jaqla’ ; u 

4. qabel ma tittieħed id-deċiżjoni ta’ Sospensjoni Prekawzjonarja, l-impjegat 
għandu sommarjament jiġi sospiż għal massimu ta’ tmint’ ijiem xogħol, matul 
liema perjodu d-Dipartiment għandu jikseb u jixtarr l-evidenza u l-provi 
kollha disponibbli sabiex jiġġustifika s-Sospensjoni Prekawzjonarja. Qed jiġi 
rakkomandat ukoll illi l-Bord tal-Investigazzjoni jkun kompost minn tlett 
uffiċjali f’kariga għolja.

 
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju għas-Saħħa għadhom qed jiġu 
ikkunsidrati mill-amministrazzjoni pubblika.
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Dipartiment tas-Saħħa

Talba għall-allowance miċħuda 
b’mod diskriminatorju

L-ilment
Il-persuna li ressqet l-ilment hija infermiera kwalifikata u sostniet illi l-allowance 
li s-soltu tingħata lill-infermiera kollegi bħalha li jakkumpanjaw lil xi pazjent 
għal trattament barra minn Malta lilha ma kinitx qed tingħatalha. Din il-persuna 
(l-ilmentatriċi) stqarret illi hi takkumpanja lil bintha kemm waqt it-titjira 
kif ukoll meta tattendi għall-out-patient u dan għaliex bintha teħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn infermiera. L-ilmentatriċi nsistiet illi li kieku hi ma kinitx 
infermiera, d-Dipartiment tas-Saħħa kien ikollu jibgħat infermiera ma’ bintha,  
liema infermiera kienet tingħata l-allowance dovuta.

Il-Kumitat responsabbli għat-Trattament barra minn Malta (Treatment Abroad 
Committee) irrifjuta li jagħtiha din l-allowance għaliex argumenta li l-infermiera 
m’għandhomx jakkumpanjaw lill-qraba immedjati tagħhom minħabba li dan  
l-aġir imur kontra l-etika medika. 

L-investigazzjoni
L-Ombudsman irrefera dan il-każ lill-Kummissarju għas-Saħħa li min-naħa tiegħu 
talab ir-reazzjonijiet tad-Dipartiment tas-Saħħa. Is-Segretarju Permanenti fil-
Ministeru għas-Saħħa wieġeb billi kkwota ċ-Ċirkolari DH 88/2017 (DH3459/2015) 
li kienet tesiġi illi l-infermiera kollha li jkunu ser iwettqu d-dmir ta’ infermier li 
jakkumpanja pazjent (escort duties) kellhom japplikaw għar-reġistrazzjoni biex jiġu 
ikkunsidrati f’dan ir-rwol. Hu qal ukoll illi l-ilmentatriċi qatt ma kienet irreġistrat 
li xtaqet tiġi ikkunsidrata għal dan ir-rwol, għaldaqstant ladarba qatt ma rreġistrat 
b’mod formali biex taqdi din il-funzjoni, u dan kif kienet mitluba li tagħmel skont 
iċ-Ċirkolari tad-Dipartiment, u għalkemm id-Dipartiment tal-Kura tas-Saħħa 
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Primarja kien taha jumejn duty leave, hija ma kinitx eliġibbli li tingħata l-ħlas 
abbinat ma’ dan l-irwol. 

B’reazzjoni għat-tweġiba tas-Segretarju Permanenti, l-Kummissarju għas-Saħħa 
spjega illi l-ilmentatriċi ma kinitx interessata illi tirreġistra biex tkun tista’ taqdi 
l-funzjoni ta’ infermiera li takkumpanja lill-pazjenti u dan minħabba li bintha kienet 
teħtieġ attenzjoni kontinwa f’kull ħin u kull mument (24/7) u għaldaqstant ma 
setgħetx twettaq ir-rwol ta’ infermiera li takkumpanja pazjenti oħra. L-ilmentatriċi 
kienet biss interessata illi takkumpanja lil bintha. Hi sostniet illi li kieku hi ma 
kinitx infermiera kwalifikata, d-Dipartiment kien ikollu jibgħat infermiera u dan 
kien ikun ifisser għad-Dipartiment spiża addizzjonali jiġifieri titjira, trasport u 
akkomodazzjoni. Barra minn hekk, il-pazjenta in kwistjoni kellha problemi serji 
oħra, waħda minnhom kienet il-fatt li ma kinitx titkellem, ħaġa li żgur kienet toħloq 
diffikultà li kieku infermiera oħra kellha tieħu post ommha.
 
Fit-tweġiba tiegħu s-Segretarju Permanenti semma illi l-Kumitat għat-Trattamenti 
barra minn Malta kien iddiskuta din il-kwistjoni b’referenza partikolari għall-
każijiet pedjatriċi fejn ikun hemm ġenituri illi jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom (li jkunu 
pazjenti) fid-dar, kif ukoll għall-każijiet fejn tintalab l-assistenza ta’ infermiera biex 
takkumpanja lill-pazjent barra minn Malta. Ikun hemm drabi meta l-ġenituri, li jkunu 
professjonisti fil-kura tas-saħħa huma stess, jitolbu li jkunu huma li jakkumpanjaw 
lill-pazjent. Huwa tenna li I-Kumitat kien tal-fehma illi dan ma kienx ikkunsidrat 
bħala etikament korrett u ddeċieda illi l-kura lill-pazjenti m’għandiex tingħata  
minn membri tal-istess familja immedjata għaliex dan jista’ jikkomprometti 
l-oġġettività professjonali tal-membru involut. Saret ukoll referenza għad-
diskussjoni u d-deċiżjoni tal-Kumitat li kienet ittieħdet fl-2009 meta l-ilmentatriċi 
kienet talbet li tiġi rikonoxxuta bħala l-infermiera uffiċjali li takkumpanja lil bintha. 
Dak iż-żmien il-Membri tal-Kumitat kienu qablu li għal raġunijiet etiċi din it-talba 
ma kellhiex tiġi aċċettata. Għaldaqstant il-Kumitat iddeċieda li d-deċiżjoni li ttieħdet 
fl-2009 għandha tibqa’ fis-seħħ u qraba tal-pazjenti m’għandhomx jitħallew jaġixxu 
ta’ Official Medical Escorts.

Il-fatti
Il-Kummissarju talab ir-reazzjoni tal-ilmentatriċi li spjegat illi matul dawn 
l-aħħar sittax-il sena dejjem kienet aġixxiet bħala l-“official medical escort” ta’ 
bintha kull meta din intbagħtet għat-trattament barra minn Malta. Il-Ministeru 
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għas-Saħħa kien japprova din il-prassi tant illi dejjem ingħatat id-duty leave. Hi 
kompliet tgħid ukoll illi l-qofol tal-ilment tagħha kien illi tiġi mħallsa bħal ma 
jitħallsu l-official medical escort l-oħra. L-ilmentatriċi saħqet illi kienet lesta li 
tidher quddiem il-Kumitat għat-Trattament barra minn Malta biex tispjega l-każ 
tagħha. Il-Kummissarju għas-Saħħa qabel li l-Kumitat għandu jilqa’ din it-talba tal-
ilmentatriċi li tidher quddiemu.

Id-Dipartiment tas-Saħħa baqa’ jsostni l-pożizzjoni tiegħu u stqarr illi, anke jekk fil-
passat l-ilmentatriċi kienet tħalliet tkun clinical escort għal bintha, meta dan kien 
bi ksur għall-policy stabbilita, din is-sitwazzjoni jeħtieġ li tiġi indirizzata biex jiġi 
assigurat illi kulħadd isegwi b’mod xieraq il-policies u l-proċeduri eżistenti. Kemm –
il darba t-tifla tal-ilmentatriċi tkun teħtieġ li jkollha clinical escort, allura l-konsulent 
tagħha għandu japplika għal dan is-servizz mal-Kumitat għat-Trattament barra 
minn Malta, u ommha tkun tista’ takkumpanjaha biss bħala ġenitur.

Wara li saret laqgħa oħra tal-Kumitat għat-Trattament barra minn Malta li fiha 
l-ilmentatriċi ġiet mistiedna tispjega l-każ tagħha fid-dettal, il-Kumitat għarrafha illi 
b’mod unanimu kien ġie deċiż illi hi ma setgħetx titqies bħala ‘official medical escort’ 
tat-tifla tagħha. Il-Kumitat qal li din id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq etiċi mediċi. 

Ladarba kemm id-Dipartiment tas-Saħħa kif ukoll il-Kumitat għat-Trattament 
barra minn Malta semmew il-kwistjonijiet etiċi, l-Kummissarju għas-Saħħa talab 
il-parir tal-Kunsill Mediku. Il-Kunsill Mediku ikkonferma illi ma kien hemm 
ebda linji gwida uffiċjali tal-Kunsill dwar it-trattament ta’ qraba immedjati minn 
professjonisti mediċi.

Konklużjoni u rakkomandazzjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa kompla jivverifika mal-Kunsill Mediku u l-Kunsill 
għall-Infermiera u l-Qwiebel. It-tnejn li huma ikkonfermaw illi ma kellhom ebda 
linji gwida jew direttivi maħruġa dwar każijiet bħal dawn. Għalhekk il-Kummissarju 
stħarreġ ukoll ir-Regolamenti u l-Etiċi li jirregolaw l-Professjonisti Mediċi u 
d-Dentisti u l-Kodiċi Malti ta’ Etika applikabbli għall-Infermiera u l-Qwiebel, liema 
żewġ pubblikazzjonijiet ma jagħmlu ebda referenza għas-suġġett in kwistjoni. 
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Il-Kummissarju irrefera wkoll għad-dokument tal-Kunsill Ġenerali Mediku tar-
Renju Unit (GMC) intitolat ‘Good practice in prescribing and managing medicines 
and devices’, kif ukoll għall-Kunsill tal-Infermiera u Qwiebel tar-Renju Unit (NMC), 
liema dokumentazzjoni ma tesiġi ebda projbizzjoni, la b’mod speċifiku u lanqas 
b’mod implikat, u li allura ma twaqqafx lit-tobba jew lill-infermiera milli jippreskrivu 
jew jamministraw trattament lill-qraba tagħhom f’każ ta’ emerġenza.

Il-Kummissarju innota li f’dan il-każ l-ilmentatriċi ma kinitx qed tippreskrivi hi 
t-trattament iżda kienet qed tamministra l-mediċini li jingħataw mit-tobba li 
jikkuraw lil bintha, liema medikazzjoni hi tamministraha b’mod regolari kull meta 
jkun hemm il-ħtieġa.

Il-Kummissarju innota wkoll illi l-Att dwar il-Professjonisti għall-Kura tas-Saħħa 
kien jelenka l-funzjonijiet tal-professjonisti u l-istandards etiċi lill-Kunsill Mediku 
u l-Kunsill tal-Infermiera.

Il-Kummissarju ikkummenta illi din il-kwistjoni qamet għaliex l-omm/
infermiera talbet li tingħata ħlas skont kif stipulat fiċ-Ċirkolarijiet maħruġa mid-
Dipartiment tas-Saħħa. 

Fid-dawl tal-fatti li irriżultaw mill-investigazzjoni tiegħu l-Kummissarju għas-
Saħħa ikkunsidra illi:

1. L-ilmentatriċi kienet ġiet aċċettata li takkumpanja lil bintha iżda ma kinitx 
awtorizzata li taħdem ta’ infermiera ma’ bintha.

2. Ir-raġuni għal dan jidher li hija kwistjoni ta’ ħlas għaliex minn hemmhekk 
bdiet il-problema.

3. Qatt ma kien hemm dubju dwar il-ħtieġa li jkun hemm infermiera li 
takkumpanja lill-pazjenta f’dan il-każ.

4. Lanqas ma qatt ġie issuġġerit jew implikat illi l-omm, li hija infermiera 
kwalifikata, ma kinitx l-aħjar persuna li tista’ twettaq din il-ħidma u dan 
minħabba l-kundizzjonijiet severi li tbati minnhom it-tifla, waħda minnhom 
hija dik li ma titkellimx.

5. L-omm kienet uriet il-kompetenza tagħha fil-25 darba li akkumpanjat lil bintha.
6. It-talba tal-omm li tkun l-infermiera li takkumpanja lil bintha ma ntlaqgħetx 

minħabba “kwistjonijiet etiċi”, liema kwistjonijiet ma kienux jeżistu, u dan meta 
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l-Kumitat għat-Trattament barra minn Malta ma kienx il-forum adegwat biex 
jieħu dawn id-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet etiċi. Tali deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu mill-Kunsill Mediku u mill-Kunsill tal-Infermiera u Qwiebel

7. Iż-żewġ Kunsilli, dak tat-Tobba u dak tal-Infermiera u l-Qwiebel ma 
ikkommettewx ruħhom f’dan ir-rigward, tant hu hekk, illi l-qwiebel 
jitħallew iwelldu trabi ta’ familjari tagħhom u l-kirurgi jitħallew joperaw fuq 
il-qraba tagħhom.

Għalhekk il-Kummissarju għas-Saħħa ikkonkluda illi:

1. Il-Kumitat għat-Trattament barra minn Malta ma kienx kompetenti illi jagħmel 
referenza għall-kwistjonijiet ta’ etika meta l-Kunsilli relevanti qatt ma kienu tal-
fehma li talbiet simili jmorru kontra l-etiċi tal-mediċi jew tal-infermiera.

2. F’każ bħal dan il-prattika ta’ amministrazzjoni tajba kienet titlob illi l-Kumitat 
għat-Trattament barra minn Malta kellu jieħu l-parir tal-Kunsilli relattivi 
jiġifieri dak Mediku u tal-Infermiera.

3. L-oġġezzjoni tal-Kumitat għat-Trattament barra minn Malta kienet  
waħda mingħajr bażi u dan għaliex ma kienx fil-kompetenza tal-Kumitat 
li jiddeċiedi dwar kwistjonijiet ta’ etika u għaldaqstant aġixxa b’mod  
imprudenti meta naqas milli jikkonsulta mal-Kunsill Mediku u 
Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel

Il-Kummissarju għas-Saħħa sostna l-ilment u irrakkomanda illi l-ilmentatriċi tiġi 
aċċettata bħala l-infermiera li takkumpanja lil bintha tagħha u li tali rikonoxximent 
kellu jiġi aċċettat b’effet retroattiv.

Il-Kummissarju irrakkomanda wkoll illi l-ilmentatriċi kellha tingħata l-ħlas dovut 
lilha kemm għas-servizzi passati kif ukoll għal dawk futuri.

L-eżitu
L-ilmentatriċi ġiet mgħarrfa illi d-Dipartiment ċaħad it-talbiet tagħha u irrifjuta 
li jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet li għamel il-Kummissarju għas-Saħħa. Hija 
għaldaqstant illi tressaq il-każ tagħha quddiem il-Qorti. 
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Dipartiment tas-Saħħa

Trasferiment inġust

L-ilment
L-ilmentatur li jaħdem fis-settur tas-Saħħa Pubblika u li jwettaq ħidmietu f’waħda 
mis-swali tal-Isptar ġie trasferit għat-Taqsima tal-Manutenzjoni tal-Isptar wara 
li sar rapport kontrih minn pazjent. Wara li għamel investigazzjoni preliminari, 
l-Isptar ittrasferixxa lil dan l-impjegat u dan tal-aħħar kellu l-ewwel jidher quddiem 
Bord tal-Investigazzjoni u aktar tard quddiem Bord ta’ Dixxiplina.

Il-Bord ta’ Dixxiplina ma sabx lill-impjegat ħati u għaldaqstant dan reġa’ ntbagħat 
lura fuq xogħolu.

L-ilmentatur talab lill-Ombudsman biex jintervjeni għan-nom tiegħu u dan sabiex 
ikun jista’ jingħata kumpens għall-flus kollha f’benefiċċji u sahra li hu kien tilef 
waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni dwar il-każ tiegħu meta safa trasferit fit-
Taqsima tal-Manutenzjoni.

L-investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li saru minn pazjent
Bħala parti mill-istħarriġ il-Kummissarju għas-Saħħa eżamina l-proċess tal-
investigazzjoni li tnieda sabiex jiġu investigati l-allegazzjonijiet li tressqu minn 
pazjent kontra l-ilmentatur. Hekk kif id-dipartiment tal-Isptar li fih kien jaħdem 
l-ilmentatur irċieva r-rapport, ġie deċiż illi l-ilmentatur jiġi trasferit mill-irwol tiegħu 
fis-swali għat-taqsima tal-General Service u dan sar għaliex l-amministrazzjoni 
tal-Isptar dehrilha li jkun xieraq li sakemm jiġi konkluż il-proċess dixxiplinarju 
l-impjegat ma kellux jibqa’ jaħdem mal-pazjenti. 

Min-naħa tiegħu l-ilmentatur ċaħad l-allegazzjonijiet miġjuba kontrih u sostna li 
hu kien bla ħtija. Il-Bord ta’ Dixxiplina interroga diversi xhieda li nġiebu quddiemu, 
kemm mill-prosekuzzjoni kif ukoll mid-difiża. Wara investigazzjoni bir-reqqa tal-
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każ, il-Bord ta’ Dixxiplina ikkonkluda li l-ilmentatur ma kienx ħati u ntbagħat lura 
jaħdem fir-rwol preċedenti tiegħu. 

L-investigazzjoni dwar dawn l-allegazzjonijiet damet għaddejja aktar minn sena u 
matul dan il-perjodu l-ilmentatur tilef ix-Shift Allowance, ma kienx mitlub jaħdem 
il-Ħdud u l-Festi u ma għamel ebda siegħat ta’ sahra. Konsegwentement, f’dan il-
perjodu li fih kienet għaddejja l-investigazzjoni l-ilmentatur tilef eluf ta’ Ewro. 

Konklużjoni
Minħabba li fil-konklużjonijiet tal-Bord ta’ Dixxiplina l-ilmentatur instab li kien 
vittma ta’ allegazzjonijiet li saru minn persuna li ma kinitx affidabbli u għaldaqstant 
sussegwentement inħeles minn kull ħtija, il-Kummissarju għas-Saħħa kien tal-
fehma li l-ilmentatur ma kellux ibati l-konsegwenzi.

Rakkomandazzjonijiet
Għaldaqstant, il-Kummissarju għas-Saħħa fil-konklużjonijiet tiegħu irrakkomanda 
illi l-ilmentatur għandu jingħata l-ħlasijiet kollha li hu tilef speċjalment is-siegħat 
ta’ sahra li bla dubju kieku kien jaħdem f’dan iż-żmien.

Dan il-każ għadu pendenti u l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa għadu jsegwi 
l-każ mad-Dipartiment.
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Dipartiment tas-Saħħa

Pazjenta miżmuma fl-isptar 
sakemm tingħata l-mediċina 
meħtieġa

L-ilment
Ir-raġel ta’ pazjenta li kienet tbati minn kundizzjoni serja tant li setgħet twassalha 
biex saħansitra titlef ħajjitha, ilmenta mal-Ombudsman illi l-awtoritajiet tas-saħħa 
naqsu milli jagħtuha mediċina partikolari li kienet teħtieġ. Li kieku l-awtoritajiet tas-
saħħa awtorizzaw il-mediċina meħtieġa, il-pazjenta setgħet tiġi rilaxxata mill-isptar.

Il-fatti
L-Ombudsman irrefera dan il-każ sabiex jiġi investigat mill-Kummissarju għas-
Saħħa. Hekk kif irċieva l-ilment, il-Kummissarju għas-Saħħa kellem lill-Konsulent, 
li min-naħa tiegħu informah li l-każ tal-pazjenta in kwistjoni kien każ rari u 
dan għaliex din il-pazjenta kienet tbati minn kundizzjoni kronika reżistenti li 
potenzjalment setgħet tqiegħdilha ħajjitha fil-periklu. Il-Konsulent żied jgħid illi 
hu kien ta lill-pazjenta mediċini oħra, iżda sfortunatament il-marda ma kinitx  
qed tkun ikkontrollata tajjeb. L-unika trattament disponibbli li seta’ jżomm lill-
pazjenta milli tqatta’ żmien twil fl-isptar kien proprju t-trattament partikolari li hu 
kien ordnalha. 

Barra minn hekk, erba’ xhur qabel, il-Konsulent kien diġà talab biex din  
il-pazjenta tingħata din il-mediċina iżda l-Kumitat ma laqax din it-talba tiegħu. 

Il-Kummissarju talab għall-kummenti tad-Dipartiment tas-Saħħa li min-naħa 
tiegħu informah li l-Konsulent kien intalab biex jipprova mediċina alternattiva 
minflok dik il-mediċina partikolari li kien ippreskriva hu. Il-Konsulent kien tal-
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fehma illi l-uniku trattament biex il-pazjenta ma tinżammx rikoverata fl-isptar għal 
tul ta’ żmien kien it-trattament li ppreskriva hu.

Għaldaqstant il-Kummissarju talab lill-Kumitat biex jerġa’ jikkunsidra dan il-każ 
b’mod urġenti għaliex il-pazjenta kienet qed tinżamm l-isptar.  Huwa kiteb lid-
Dipartiment tas-Saħħa jilmenta illi meta l-Kumitat talab lill-Konsulent sabiex 
jipprova mediċina alternattiva, meta l-istess Konsulent ma kienx jaqbel ma’ din il-
fehma, il-Kumitat kien qed jaġixxi lil ’hinn mill-ġurisdizzjoni tiegħu.

L-eżitu
Għaddew sitt xhur biex il-Kumitat approva li tinxtara din il-mediċina u kellhom 
jgħaddu saħansitra xahrejn oħra sakemm din il-mediċina kienet disponibbli. 
Sadanittant il-pazjenta kellha tibqa’ rikoverata l-isptar.

Sussegwentement, il-Konsulent baqa’ jsegwi s-sitwazzjoni ta’ saħħet il-pazjenta 
waqt li din kienet qed tingħata l-mediċina l-ġdida sakemm kien sodisfatt illi 
l-pazjenta kienet qed tirrispondi tajjeb għal din il-kura u awtorizzaha biex tiġi 
rilaxxata, wara li kienet ilha tmien xhur sħaħ l-isptar.
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Sptar Mater Dei

Talba għal rifużjoni tal-ispiża 
mħallsa għal trattament 
barra minn Malta

L-ilment
Il-ġenituri ta’ żagħżugħ ta’ għoxrin sena ressqu ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
wara li kellhom jieħdu lil binhom għal operazzjoni urġenti f’għajnejh barra minn 
Malta u dan minħabba li kien hemm dewmien biex issirlu l-operazzjoni fl-Isptar 
Mater Dei (MDH).

Il-fatti
L-Ombudsman irrefera l-ilment lill-Kummissarju għas-Saħħa biex jiġi investigat 
minnu. Fl-ilment tagħhom, il-ġenituri spjegaw li binhom instab li kellu kundizzjoni 
f’għajnejh li kienet teħtieġ intervent kirurġiku. Il-pazjent kien ġie operat fl-Isptar 
Mater Dei u sfortunatament minħabba li l-operazzjoni ma kinitx suċċess hu spiċċa 
biex tilef id-dawl minn għajn waħda.

Il-ġenituri kienu inkwetati ferm għaliex l-għajn l-oħra wkoll kienet qed tiffaċċja 
diffikultajiet. Il-pazjent kien qed jiġi segwit minn kirurgi Oftalmiċi kemm 
privatament kif ukoll fl-Isptar Mater Dei u minħabba li dawn iddeċidew illi l-pazjent 
kien jeħtieġ illi jiġi operat, huwa tqiegħed fuq il-lista ta’ stennija.

Wara li għaddiet sena, ma kien hemm ebda tweġiba min-naħa tal-isptar Mater Dei, 
u ma ngħatat ebda indikazzjoni ta’ meta kienet ser issir l-operazzjoni. Għalhekk 
il-ġenituri iddeċidew illi jsiefru lil binhom lejn ir-Renju Unit, u biex ikunu jistgħu 
jħallsu għal din l-operazzjoni kellhom jissellfu l-flus.
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Il-pazjent ġie operat fir-Renju Unit u l-vista tiegħu nżammet f’qagħda adegwata. Il-
ġenituri tal-ġuvni talbu lill-Ombudsman biex jintervjeni għan-nom tagħhom u dan 
sabiex jingħataw lura l-ispejjeż li għamlu għall-operazzjoni. Huma argumentaw 
illi d-dewmien min-naħa tal-Isptar Mater Dei kien qiegħed iżid ir-riskju li t-tifel 
tagħhom jitlef id-dawl kompletament.

L-investigazzjoni

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab ir-reazzjonijiet tad-Dipartiment għas-Saħħa 
dwar il-każ. Id-Dipartiment sostna illi ladarba l-pazjent kien għażel li jsiefer biex 
jingħata l-kura b’mod privat fir-Renju Unit minn jeddu u mingħajr ma kiseb 
l-awtorizzazzjoni meħtieġa, id-Dipartiment ma setax jaċċetta t-talba tagħhom għal 
rifużjoni tal-ispejjeż.

Il-Kummissarju tas-Saħħa spjega li d-deċiżjoni meħuda mill-ġenituri kienet 
motivata mill-fatt li t-tifel tagħhom kien f’riskju li jitlef il-vista. Hu staqsa lid-
Dipartiment tas-Saħħa jekk kienx stħarreġ ir-raġuni għad-dewmien meta wieħed 
jikkunsidra l-fatt li dan il-pazjent kien diġà tilef id-dawl ta’ għajn waħda. Barra minn 
hekk, il-Kummissarju staqsa wkoll lid-Dipartiment jekk kienx ikkunsidra li jibgħat 
lil dan il-pazjent lejn ir-Renju Unit u jitratta l-każ tiegħu bħala wieħed sponsorjat 
mill-Gvern u dan wara li l-operazzjoni preċedenti li kienet saritlu ma kinitx 
suċċess bir-riżultat li tilef il-vista ta’ għajn waħda. Id-Dipartiment tas-Saħħa sostna 
li ladarba l-pazjent kien ser jiġi operat hawn Malta, ma tħejja ebda pjan biex il-
pazjent jiġi riferut u ikkunsidrat mit-Treatment Abroad Committee. Id-Dipartiment 
insista fuq il-pożizzjoni tiegħu u qal ukoll li minn meta l-pazjent kien mar ir-Renju 
Unit għall-operazzjoni, il-pazjent, min-naħa tiegħu, ma kompliex isegwi l-każ mal-
Isptar Mater Dei.

Fir-reazzjoni tiegħu, il-Kummissarju għas-Saħħa sostna li d-dikjarazzjoni tad-
Dipartiment li l-pazjent, min-naħa tiegħu, waqaf isegwi l-każ wara li sarlu 
l-intervent fir-Renju Unit ma kienx korrett u dan għaliex il-pazjent kien wara 
intbgħat l-Ingliterra sabiex ikompli l-kura. 

Il-Kummissarju nsista li minkejja li l-Isptar Mater Dei kien wiegħed lill-ġenituri tal-
pazjent li l-operazzjoni kellha ssir “fi żmien ftit ġimgħat”, wara li għaddiet sena, dan 
kien għadu mingħajr id-data għall-operazzjoni.
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Konklużjoni
Il-Kummissarju għas-Saħħa saħaq li t-talba tal-ġenituri għar-rifużjoni tal-ispejjeż 
kienet waħda leġittima u għalhekk ressaq din it-talba lill-Ministeru għas-Saħħa 
għall-kunsiderazzjoni tiegħu. Sal-lum il-Kummissarju għadu qed jistenna tweġiba 
min-naħa tal-Ministeru.

 
 








