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1.

TITLU

It-titlu ta’ din il-proċedura huwa “Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali –
Proċedura ta’ Inkjesta ”
2.

DEFINIZZJONIJIET

“Att” tfisser l-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali (ATT XXIX tal-2016,
Kapitolu 468 tal-Liġijiet ta’ Malta), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ l-“Att”;
“Bord” tfisser il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali;
“Kodiċi” tfisser il-Kodiċi ta’ Etika tal-Ħaddiema Soċjali f’Malta;
“Ilmentatur” tfisser il-persuna li tagħmel allegazzjoni dwar kondotta professjonali
ħażina, negliġenza qawwija jew inkompetenza (minn hawn ’il quddiem
“allegazzjoni”) min-naħa ta’ ħaddiem soċjali fir-rigward tiegħu jew il-ġenitur firrigward tat-tifel/tifla tiegħu, li huwa/hija minorenni, jew l-avukat jew irrappreżentant jew il-mandatarju legali tal-ilmentatur, jew parti terza interessata li
tkun kwalunkwe persuna li turi, għas-sodisfazzjon tal-Bord, li għandha interess
leġittimu fil-kwistjoni tal-allegazzjoni.
“Ministru” tfisser il-Ministru msemmi fl-Att;
“Proċedura” tfisser il-“Proċedura ta’ Inkjesta”;
“Konvenut” tfisser il-ħaddiem soċjali li kontra tiegħu hija diretta l-allegazzjoni;
“Ħaddiem Soċjali” tfisser il-persuna msemmija fl-Att.
3.

PRINĊIPJI

3.1
L-għan ġenerali ta’ din il-proċedura huwa, l-ewwel nett, l-approvazzjoni
tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Etika tax-Xogħol Soċjali – Valuri u Prinċipji
għall-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, il-ħarsien tal-klijenti, iċ-ċittadini u lorganizzazzjonijiet minn kondotta professjonali ħażina, negliġenza qawwija jew
inkompetenza mill-ħaddiema soċjali; u, it-tieni nett, il-ħarsien tal-ħaddiema soċjali
minn allegazzjonijiet inġusti u/jew inġusti.
3.2
Fil-ksib ta’ dawn l-għanijiet, l-osservanza tal-prinċipji li ġejjin hija ta’
importanza kbira fl-implimentazzjoni ta’ din il-proċedura:
3.2.1 Il-ġustizzja naturali sabiex jiġi żgurat smigħ ġust u imparzjali;
3.2.2 Nuqqas ta’ diskriminazzjoni biex jingħata l-istess trattament lil persuni
differenti irrispettivament mir-razza, il-post tal-oriġini, l-opinjonijiet politiċi, il-kulur,
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it-twemmin jew is-sess tagħhom;
3.2.3 Kunflitt ta’ Interess li jagħti d-dritt lil membru tal-Bord li jastjeni milli jisma’
allegazzjoni, jew parti li tikkontesta membru tal-Bord milli jisma’ kawża(każ).
3.2.4 Il-proċedimenti quddiem il-Bord għandhom isiru fil-privat, u mhux ser ikunu
miftuħa għall-pubbliku. Ir-reġistri tal-proċedimenti għandhom jinżammu sigrieti.
3.2.5 L-ilmentatur u l-konvenut għandu jkollhom id-dritt li jkunu assistiti
legalment matul il-proċedimenti quddiem il-Bord.
4

PROĊEDIMENTI

4.1
L-għan ta’ din il-Proċedura huwa li jiġu milqugħa, investigati u deċiżi
allegazzjonijiet dwar dikjarazzjoni ta’ kondotta professjonali ħażina, negliġenza
qawwija jew inkompetenza minn ħaddiem soċjali.
4.2
L-ilmentatur għandu jippreżenta l-allegazzjoni bil-miktub quddiem isSegretarju tal-Bord mhux aktar tard minn tnax-il xahar mid-data li fiha seħħet ilkwistjoni li wasslet għall-allegazzjoni.
4.3
L-ilmentatur għandu jindika l-isem u l-kunjom tal-ħaddiem soċjali
kkonċernat u d-data u l-post fejn seħħew il-fatti dwar l-allegazzjoni. Sakemm ilBord ma jiżvelax l-isem u l-kunjom tal-ħaddiem soċjali kkonċernat lil xi entità oħra
ħlief lill-Qrati ta’ Malta jew il-pulizija eżekuttiva.
4.4
L-allegazzjoni għandha tindika wkoll l-allegata kondotta professjonali
ħażina, negliġenza qawwija jew inkompetenza min-naħa tal-ħaddiem soċjali
msemmija fl-Artikolu 4.1.
4.5
Wara applikazzjoni mill-ilmentatur, il-bord jista’ jestendi l-perjodu li fih lilmentatur ikun jista’ jippreżenta l-istess dokument imsemmi fl-Artikolu
4.2. Jekk ċirkostanzi li l-ilmentatur ma jkollux kontroll fuqhom jew force majeure
ma jħallux lill-ilmentatur milli jippreżenta l-allegazzjoni kif intqal qabel, l-ilmentatur
għandu jippreżenta l-allegazzjoni fil-jum li fih it-tali ċirkostanzi jew force majeure
jieqfu.
4.6
Fil-każ ta’ minorenni, il-limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ allegazzjoni
għandu jibda mid-data li fiha l-minorenni jkun laħaq l-età maġġuri, sakemm dik lallegazzjoni ma tiġix ippreżentata mill-persuna msemmija fid-definizzjoni ta’
“lmentatur” skont il-Parti 2 ta’ din il-Proċedura.
Sakemm, fejn il-minorenni jkun laħaq l-età maġġuri matul is-seduta ta’
smigħ tal-allegazzjoni, il-minorenni għandu jassumi responsabbiltà personali
għall-atti quddiem il-Bord, u r-rekords tas-seduta ta’ smigħ għandhom jiġu
rreġistrati f’isem il-minorenni.
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4.7
Fil-każ ta’ persuna interċettata jew inabilitata skont il-liġi, l-allegazzjoni
għandha tiġi ppreżentata f’ismu mill-kustodju maħtur mill-Qorti tal-Ġustizzja.
4.8
Il-Bord għandu jiċħad kwalunkwe allegazzjoni fejn il-kwistjoni allegata tkun
infondata b’mod ċar. Is-Segretarju tal-Bord għandu jinforma lill-ilmentatur b’mod
xieraq.
4.9
Il-Bord għandu jaħtar data għas-seduta ta’ smigħ tal-allegazzjoni fi żmien
ħamsa u tletin jum tax-xogħol minn meta tiġi ppreżentata l-allegazzjoni.
4.10

Is-Segretarju għandu:

4.10.1

jirreġistra l-allegazzjoni;

4.10.2

jirrikonoxxi li rċieva l-allegazzjoni;

4.10.3

jinnotifika lill-konvenut b’kopja tal-allegazzjoni;

4.10.4

jitlob lill-konvenut sabiex jippreżenta tweġiba bil-miktub għallallegazzjoni fi żmien ħamsa u għoxrin jum mid-data tan-notifika talallegazzjoni lill-konvenut;

4.10.5

jibgħat kopja tat-tweġiba tal-konvenut lill-ilmentatur;

4.10.6
jinnotifika lill-partijiet bid-data ffissata għas-seduta ta’ smigħ talallegazzjoni.
4.11 Id-dokumenti relatati mal-allegazzjoni għandu jkollhom l-ismijiet tal-partijiet
u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-allegazzjoni.
4.12 Il-Bord għandu jtemm is-seduta ta’ smigħ jekk l-ilmentatur jonqos milli
jidher mingħajr raġuni valida jew ma jurix interess fil-każ. Is-Segretarju tal-Bord
għandu jinforma lill-partijiet b’mod xieraq.
4.13 In-nuqqas mill-konvenut li jissottometti tweġiba jew li jidher għas-seduta ta’
smigħ m’għandux iżomm lill-Bord milli jisma’ l-allegazzjoni dwar il-merti.
4.14 L-ilmentatur jista’ jirtira l-allegazzjoni viva voce jew bil-miktub quddiem ilBord jew bil-miktub lis-Segretarju tal-Bord, f’kull stadju tal-proċedimenti. Sakemm
il-konvenut ma jkunx preżenti għas-seduta ta’ smigħ jew fejn l-ilmentatur jikteb
lis-Segretarju kif imsemmi qabel, is-Segretarju għandu jinnotifika lill-konvenut
b’dan l-irtirar fi żmien ħamest ijiem wara d-data tal-irtirar.
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4.15 Jekk proċedimenti jkunu pendenti quddiem qorti dwar l-istess suġġett talallegazzjoni, il-Bord għandu jissospendi s-seduta ta’ smigħ sa wara li jitlestew
dawn il-proċedimenti u għandu jirregola lilu nnifsu kif xieraq.
4.16 Waqt is-seduta ta’ smigħ, il-Bord jista’ jħarrek lix-xhieda biex jiġu
eżaminati viva voce taħt ġurament. Il-Bord jista’ jitlob lill-partijiet jippreżentaw
aktar evidenza bil-fomm jew bil-miktub, jew permezz ta’ affidavit, fejn xieraq.
4.17 Matul is-seduta ta’ smigħ, il-partijiet għandhom ikunu intitolati li jagħmlu
sottomissjonijiet orali u/jew bil-miktub u li jitolbu lix-xhieda għall-eżami u lkontroeżami skont il-liġi.
4.18 L-ilmentatur u l-konvenut jistgħu jippreżentaw il-każ tagħhom huma stess
jew jistgħu jagħżlu li jkunu rappreżentati jew megħjuna minn persuna jew persuni
tal-fiduċja tagħhom.
4.19 L-ilmentatur għandu jippreżenta u jikkonkludi l-każ tiegħu, li għandu jiġi
segwit mill-konvenut biex iwieġeb u jikkonkludi l-każ tiegħu.
4.20 Il-provi kollha ppreżentati fis-seduta ta’ smigħ għandhom ikunu disponibbli
għall-partijiet.
4.21 Il-proċedimenti tas-seduta ta’ smigħ għandhom jiġu rreġistrati u rreġistrazzjoni għandha tifforma parti integrali mir-rekords tal-ilment.
5.

KONKLUŻJONI

Il-Bord, fi żmien xahrejn mill-għeluq tas-seduta ta’ smigħ, għandu
jippreżenta rapport lill-Ministru, li għandu jinkludi s-sejbiet tiegħu dwar il-fatti talkaż, il-motivi għad-deċiżjoni tiegħu u kwalunkwe rakkomandazzjoni.
6.

APPLIKAZZJONI

6.1
Din il-Proċedura għandha tidħol fis-seħħ u tkun applikabbli fl-ewwel jum ta’
Jannar 2012.
6.2
Għall-intenzjonijiet u l-għanijiet kollha, id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar lInkjesti (l-Att XIX tal-1977, Kapitolu 273 tal-Liġijiet ta’ Malta) għandhom, mutatis
mutandis, japplikaw għal din il-Proċedura, u f’każ ta’ varjanza jew inkonsistenza
għandhom jipprevalu fuq din il-Proċedura.
7.

DISPOŻIZZJONI TRANŻITORJA

L-allegazzjonijiet li jirċievi l-Bord qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din ilProċedura għandhom ikunu ammissibbli, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet talArtikoli 4.2 u 4.9 ta’ din il-Proċedura.
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Emendat l-aħħar: 25.11.2017
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