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STANDARDS SOĊJALI REGOLATORJI 

ADOZZJONI TAT-TFAL
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MERĦBA:
Din il-gwida nkitbet għal persuni li qed jikkonsidraw li jadottaw tfal li
mhumiex tfal putattivi tagħhom. 

L-informazzjoni t’hawn taħt hija maħsuba sabiex tagħtik ħarsa ġenerali tal-
passi li inti tieħu biex tgħinek tiddeċiedi jekk adozzjoni hijiex għall-aħjar
interess għalik u għall-familtek. Tgħinek ukoll tifhem jekk tistax tilqa’ d-dritt
ta’ dawn it-tfal li jkunu mrobbija f’ambjent ta’ familja. 

Din il-gwida ġiet żviluppata minn:

1) Standards Soċjali Regolatorji – Adozzjoni tat-Tfal; u

2) Linji Gwida għall-iStandards Soċjali Regolatorji – Adozzjoni tat-Tfal.

Din il-gwida tapplika għall-adozzjoni għat-tfal li twieldu lokalment kif ukoll
għat-tfal li twieldu u preżentement jgħixu barra mill-pajjiż. 
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Nixtieq nibda billi nistqarr, illi
ninsab kuntent ferm bir-riżultati
pożittivi li ksibna fejn jidħlu l-
adozzjonijiet ta’ tfal minn barra ’l
pajjiż f’dawn l-aħħar sentejn. Is-
sena 2017 kienet wahda rekord, u
r-riżultati għal din is-sena jidhru
pożitivvi wkoll. Dan fl-istess ħin li
rnexxielna nilħqu ftehim ma’ pajjiżi
ieħor – il-Bulgarija.

Irridu hawn niftakru li qed nitrattaw
suġġett delikat ħafna, li jinvolvi
minorenni u li kwalunkwe
trattament inġust jista jesponi lil
dawn it-tfal f’vulnerabbilità. Dan
huwa wieħed mill-għanijiet li
għalihom waqqafna l-Awtorità ta’
Standards ta’ Ħarsien Soċjali.  Din
l-Awtorità ser tkun qed tħares u
tirregola dawn is-servizzi flimkien
ma’ oħrajn biex jingħataw bl-aħjar
standards.

F’dan il-qasam tal-addozzjonijiet,
qed nagħmlu dan sabiex jogħla l-
livell fis-servizz offrut lil ġenituri
prospettivi li jagħżlu li jaddottaw it-
tfal.

Qegħdin hawn nitkellem fuq settur
sensittiv ħafna, settur fejn nixtieq li

jkun hemm impenn kontinwu li
jsaħħaħ l-istrutturi u l-iStandards
Soċjali Regolatorji. Jeżistu obbligi
legali, kemm f’Malta u fil-pajjiżi li
minnhom qed ikunu adottati t-tfal
u għalhekk jeħtieġ li kollox jimxi
b’mod ġust u etiku, għalkemm il-
proċess jista’ jkun twil u kumpless.  

Bħala Gvern qed inkomplu
niffaċilitaw il-proċess tal-
adozzjonijiet, fl-interess tat-tfal u
tal-familji li jaddotaw. Qed nagħtu
€10,000 lil kull min jadotta tfal
minn barra l’pajjiż, biex b’hekk
ntaffu xi ftit mill-piżijiet, għalkemm
jien ċert li kull min jidħol għal din ir-
responsabilità jagħmel dan
b’passjoni u dedikazzjoni.

Għaldaqstant, nerġa ntenni l-
impenn tiegħi personali, kif ukoll
dak tal-Gvern, li nkomplu nassitu
kull każ sa fejn ikun possibbli.

Fl-istess ħin se nibqgħu kommessi
li nippruvaw niftħu oriżżonti
ġodda, kemm minn pajjiżi tal-
Unjoni Ewropeja u anke minn pajjiżi
terzi. Dan filwaqt li nsaħħu l-
‘fostering’ f’pajjiżna stess.

Michael Falzon

Ministru g all-
Familja, Drittijiet
tat-Tfal u
Solidarjetà So jali

DAĦLA
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Bi pjaċir l-Awtorità ta’ Standards ta’
Ħarsien Soċjali qed tippublika
għall-ewwel darba Standards
Soċjali Regolatorji mmirati għal
Adozzjoni tat-Tfal. 

Dan huwa projpu t-tieni pass wara
li ftit ta’ ġimgħat ilu l-istess
Awtorità nediet pjattaforma ta’
kollaborazzjoni.  L-għan hu li sservi
bħala miżura biex tiżjied il-
kollaborazzjoni f’dan is-settur kif
ukoll tassigura simplifikazzjoni fil-
proċessi. Matul is-sena dieħla
l-Awtorità tniedi għall-ewwel darba
strateġija nazzjonali għas-settur
tal-Adozzjonijiet tat-Tfal. Dawn il-
miżuri ser iwassalu biex dan
is-settur ikollu strateġija li permezz
tagħha nkomplu nibnu fuq il-ħidma
li saret filwaqt li nirrealizzaw l-
aspirazzjoni tagħna f’dan is-settur. 

L-iStandards Soċjali Regolatorji
għal Adozzjoni tat-Tfal ifissru
riforma importanti, li ser twassal
għal era ġdida għal qasam
Regolatorju fis-settur tal-Ħarsien
Soċjali. Il-mudell ġdid li qed jintuża
ser iservi bħala gwida għall-

Aġenziji Akkreditati kollha,
professjonisti, kif ukoll għal ġenituri
adottivi. Dawn l-iStandards ser
jinkoraġixxu djalogu u
kollaborazzjoni li ser jassiguraw
kwalità għolja fis-settur tal-
Adozzjoni tat-Tfal.

Matul dawn l-aħħar xhur din l-
Awtorità ħadmet bis-sħiħ, sabiex
l-iStandards il-ġodda jkunu kemm
jista’ jkun simplifikati billi jiffukaw
fuq il-bżonnijiet tat-tfal adottivi
filwaqt li jindirizzaw il-proċessi tal-
adozzjoni. 

Għall-ewwel darba dawn l-
iStandards Soċjali Regolatorji ser
ikunu qed jiġu mħarsa permezz ta’
Avviż Legali u dan qed issir fl-aħjar
interess tat-tfal adottivi. Tajjeb li
wieħed jinnota li ma’ dawn l-istess
Standards qed jiġu ppublikati Linji
Gwida li ser jassistu lill-Aġenziji
Akkreditati u professjonisti waqt il-
ħidma tagħhom. Ser ikunu
ppublikati wkoll Easy Read ibbażat
fuq dawn l-iStandards iżda
miktuba b'mod mhux tekniku bl-
għan li jilħaq lil kulħadd.

Matthew Vella
Kap E ekuttiv 

Awtorità 
ta’ Standards ta’
arsien So jali
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XI KLIEM U FRAŻIJIET KOMUNEMENT UŻATI FL-ADOZZJONIJIET:

‘Adozzjoni bejn Pajjiż u Ieħor’ 
tfisser adozzjoni ta’ tfal li joqgħodu
f’pajjiż ieħor waqt li l-ġenituri adottivi
joqgħodu lokalment. Ladarba jiġu
adottati t-tfal joqgħodu lokalment mal-
ġenituri adottivi tagħhom.

‘Adozzjoni Lokali’ 
tfisser adozzjoni li tinvolvi ġenituri
adottivi u tfal li fil-ħin tal-adozzjoni
kienu abitwalment jgħixu f’Malta.

‘Aġenzija Akkreditata’ 
tfisser  Aġenzija li hija awtorizzata mill-
Awtorità Ċentrali ta’ Malta biex twettaq
adozzjonijiet lokali u/jew bejn pajjiż u
ieħor. 

‘Awtorità Ċentrali’ 
tfisser  Awtorità li tawtorizza Aġenzija
biex twetttaq adozzjonijiet u li ssegwi l-
proċeduri ta’ adozzjoni. F’Malta,
l-Awtorità Ċentrali hija l-Awtorità ta’
Standards ta’ Ħarsien Soċjali –
www.scsa.gov.mt 

‘Bord għall-Adozzjoni’
tfisser bord kompost minn Ċermen u
tal-anqas erba’ persuni oħra li, fost
funzjonijiet oħra, jagħmel
rakkomandazzzjonijiet lill-Qorti Maltija
u/jew lill-Awtorità Ċentrali Maltija
rigward persuna tkunx elegibbli u adatta
sabiex tadotta tfal.

‘Familji Bijoloġika’ 
tfisser il-familja naturali

‘Ġenituri Adottivi Prospettivi’ 
tfisser persuna jew persuni li kienu
approvati mill-Bord għall-Adozzjoni
bħala eliġibbli u adattati sabiex jadottaw
it-tfal.

‘Pajjiż ta’ Oriġini’ 
fir-rigward ta’ adozzjoni bejn pajjiż u
ieħor, tfisser il-pajjiż fejn twieldu u ġew
adottati t-tfal.

‘Qorti’ 
tfisser il-Qorti Ċivili (Sezzjoni
Ġurisdizzjoni Volontarja) ta’ Malta.
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Glossarju:
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MINN FEJN TIBDA:

Għandek tikkuntattja waħda mill-
Aġenziji Akkreditati. Il-mod ta’ kuntatt
mal-Aġenziji Akkreditati preżenti jista’
jinstab fuq: www.scsa.gov.mt

L-Aġenzija Akkreditata tiffissa
appuntament miegħek fejn tagħtik
ħarsa ġenerali tal-ħtiġijiet u l-proċedura
sabiex tadotta t-tfal.

Jekk tixtieq li tadotta tfal bejn pajjiż u
ieħor, l-Aġenzija Akkreditata tagħtik
ukoll informazzjoni dwar il-pajjiżi fejn
inti tkun tista’ tapplika biex tadotta tfal. 

L-Aġenzija Akkreditata tagħtik bil-
miktub l-informazzjoni msemmija hawn
fuq sabiex inti tkun tista’ taqraha sewwa
fil-ħin tiegħek qabel tiddeċiedi jekk tridx
tipproċedi. 

Ladarba inti tiddeċiedi li tuża s-servizzi
ta’ Aġenzija Akkreditata partikulari, inti
tkun mitlub timla formola ta’
applikazzjoni. L-Aġenzija Akkreditata
tinfurmak fi żmien ħamest ijiem dwar
jekk l-applikazzjoni tiegħek ġietx
aċċettata jew le.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun ġiet
aċċettata, l-Aġenzija Akkreditata
tistiednek biex tiffirma ftehim bil-miktub.
Dan il-ftehim jagħti lista ta’ servizzi
relatati mal-adozzjonijiet li l-Aġenzija
Akkreditata toffri kif ukoll l-ispejjeż
finanzjarji ta’ dawn is-servizzi.
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TĦEJJIJA BIEX ISSIR ĠENITUR ADOTTIV:

Inti tattendi kors għal persuni li jixtiequ
jadottaw tfal li huwa mmexxi mill-
Aġenzija 
Akkreditata.

Dan il-kors huwa maħsub biex jgħinek
tħejji biex tadotta u trabbi t-tfal billi
tesplora u taħdem b’suġġetti bħal ħiliet
partikulari ta’ ġenituri meħtieġa minn
tfal adottati, l-effetti fuq it-tfal li ma
għexux ma’ jew kienu tneħħew mid-
dar tal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u
fejn tista’ tfittex aktar appoġġ għat-tfal
jew għalik innifsek.

Dan il-kors huwa mifrux fuq għadd ta’
ġranet sabiex inti tkun tista’ terġa’
tgħaddi dak li jkun ġie diskuss. Jekk inti
tħoss li tixtieq tiddiskuti xi suġġett
partikulari f’aktar dettal, l-Aġenzija
Akkreditata tirranġalek dan fuq livell
personali. 

Inti tkun lestejt dan it-taħriġ sa mhux
aktar tard minn sitt xhur mid-data li inti
tkun applikajt mal-Aġenzija Akkreditata.
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KIF ISSIR ĠENITUR ADOTTIV PROSPETTIV APPROVAT:

Wara li tkun temmejt il-kors għal
persuni li jixtiequ jadottaw, l-
Ħaddiem Soċjali tal-Aġenzija
Akkredittata jikkuntattjak biex
jispjega l-proċess tal-ġbir tal-Home
Study Report u kif tapplika lill-Bord
għall-Adozzjoni biex tkun approvat/a
bħala ġenitur adottivi prospettiv.

Il-Ħaddiem Soċjali tal-Aġenzija
Akkreditata jikteb Home Study
Report ibbażat fuq sensiela ta’
intervisti miegħek u dokumenti ta’
appoġġ oħrajn li huwa/hija jistgħu
jitolbuk.

Il-Ħaddiem Soċajli tal-Aġenzija
Akkreditata jispjegalek ir-riżultat ta’
dan ir-rapport u inti tingħata l-
opportunità li taqrah ukoll.

Il-Bord għall-Adozzjoni jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu dwar jekk
japprovakx bħala ġenitur adottivi
prospettiv fuq dan ir-rapport kif ukoll
fuq rapporti/dokumenti oħra li huwa
jista’ jitlob.

Il-Ħaddiem Soċjali tal-Aġenzija
Akkreditata jiggwidak matul dan il-
proċess, inkluż l-ispjega dwar
id-deċiżjoni tal-Bord għall-Adozzjoni
u jagħmel pjani sabiex itejjeb l-
applikazzjoni tiegħek jekk ikun
meħtieġ.
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L-APPLIKAZZJONI GĦALL-ADOZZJONI TAT-TFAL:

Wara li l-Bord għall-Adozzjoni joħroġ l-
approvazzjoni tiegħu biex tkun
kkunsidrat bħala ġenitur adottiv
prospettiv, l-istaff fl-Aġenzija Akkreditata
jieħu l-passi neċessarji sabiex japplika
f’ismek biex tadotta t-tfal kif ukoll
iżommok infurmata dwar il-proċess. 

Il-proċess ta’ applikazzjoni għall-
adozzjoni tat-tfal tvarja minn pajjiż għal
ieħor. B’mod ġenerali, l-istaff jgħaqqad
ġabra ta’ dokumenti li jinkludu l-Home
Study Report li jkun ġie approvat u l-
informazzjoni medika dwarek sabiex
jiġu approvati mill-awtoritajiet tal-pajjiż
minn fejn tixtieq tadotta t-tfal.

Meta tkun tqabbilt ma’ tfal potenzjali, inti

tirċievi informazzjoni dwar dawn it-tfal
permezz tal-istaff tal-Aġenzija
Akkreditata. L-informazzjoni
normalment tinkludi informazzjoni
dwar l-istatus mediku u informazzjoni
fuq l-isfond tat-tfal.

L-istatus mediku tat-tfal jeħtieġ
approvazzjoni mill-Awtoritajiet tas-
Saħħa Maltin.

Inti tista’ taqra sewwa l-informazzjoni
dwar it-tfal u tiddeċiedi jekk tridx
tibqgħa sejjer u tadotta lit-tfal. 

EASY READ ADOPTION MALT.qxp_Layout 1  29/07/2019  15:30  Page 10



L-ADOZZJONI TAT-TFAL:

Ladarba tkun tqabbilt b’suċċess ma’ tfal,
l-istaff tal-Aġenzija Akkreditata
jiggwidak matul il-proċess tal-
formalizzazzjoni tal-adozzjoni. 

Il-proċess tal-formalizzazzjoni ta’
adozzjoni jvarja minn pajjiż għal ieħor
iżda jinvolvi żmien mat-tfal u li ssir
tafhom.

L-istaff tal-Aġenzija Akkreditata
jiggwidawk matul il-passi legali li jridu
jittieħdu biex tkun formalizzata l-
adozzjoni, inkluż li titpoġġa b’kuntatt
ma’ entitajiet jew persuni rikonoxxuti
jew awtorizzati li jistgħu jappoġġjawk
matul dan il-proċess.

F’xi pajjiżi, l-adozzjoni hija formlizzata
permezz ta’ digriet mill-qorti maħruġ
mill-qrati tal-pajjiż. F’dan il-każ inti trid
tapplika lill-qorti Maltija biex tirrikonoxxi
d-digriet ta’ adozzjoni sabiex tkun
tistgħa tirreġistra lit-tfal bħala ċittadini
Maltin.

Ladarba t-tfal jiġu adottati, l-istaff tal-
Aġenzija Akkreditata jagħtik
l-informazzjoni dwar kif huwa jista’

jappoġġja lilek u lit-tfal kif ukoll jgħidlek
b’entitajiet speċjalizzati oħrajn li jgħinuk
trabbi lit-tfal.

Meta t-tfal jiġu adottati, il-Ħaddiem
Soċjali tal-Aġenzija Akkreditata jżurek
minn żmien għal żmien biex isegwi l-
progress tat-tfal. In-numru ta’ żjarat u
l-frekwenza tagħhom jiġu deċiżi mill-
awtoritajiet tal-pajjiż minn fejn it-tfal
kienu ġew adottati.

Il-Ħaddiem Soċjali tal-Aġenzija
Akkreditata jikteb “Rapport ta’ Wara l-
Adozzjoni” kull darba li jżurek u jibgħat
ir-rapport lill-awtoritajiet tal-pajjiż minn
fejn it-tfal kienu ġew adottati.

Meta int tkun involut f’adozzjoni
miftuħa lokali, il-Ħaddiem Soċjali tal-
Aġenzija Akkreditata jiddiskuti miegħek
u jfittex l-opinjonijiet tiegħek dwar il-
kontenut tal-ftehim ta’ adozzjoni u kif
dan ikun rivedut u mibdul hekk kif it-tfal
jibdew jikbru. Adozzjoni miftuħa hija
adozzjoni li permezz tagħha t-tfal
jibqgħu f’kuntatt mal-familja bijoloġika.
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XI ASPETTI LEGALI LI JIRREGOLAW L-ADOZZJONI TAT-TFAL:

1. Il-proċedura għall-adozzjoni tat-
tfal hija regolata mill-Att dwar
l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (2008)
u Kapitolu 16 tal-Kodiċi Ċivili. 

2. Meta tkun qed tikkunsidra
adozzjoni minn pajjiż ieħor tapplika
wkoll il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993
dwar il-Protezzjoni tal-Ulied u l-
Koperazzjoni f’Adozzjonijiet bejn Pajjiż
u Ieħor.

3. It-tfal jistgħu jiġu adottati biss
jekk ikun ikkunsidrat li huwa fl-aħjar
interess tagħhom. Dan ifisser li l-pajjiż
fejn jgħixu t-tfal ikun ħa l-passi sabiex
jgħin lit-tfal jgħixu mal-familja bijoloġika
tagħhom u jikbru fil-komunità li fiha
huma kienu trabbew. Meta dan ma
jkunx possibbli, isiru arranġamenti
alternattivi, bħal fostering jew adozzjoni
minn persuni li jgħixu fl-istess pajjiż.
Meta ma jistgħux isiru dawn l-
arranġamenti, il-pajjiż fejn jgħixu t-tfal
jista’ jiddeċiedi li huwa fl-aħjar interess
tat-tfal li jiġu adottati minn ġenituri li
jgħixu f’pajjiż ieħor.

4. F’Malta, Aġenzija Akkreditata jew
l-Awtorità Ċentrali biss jistgħu jagħmlu
arranġamenti għal adozzjoni tat-tfal
irrispettivament jekk it-tfal jgħixux
f’Malta jew le. 

5. Mhumiex permessi adozzjonijiet
privati. Adozzjonijiet privati huma meta
l-ġenituri adottivi jagħmlu arranġamenti
u jaslu fi ftehim mal-familja bijoloġika
għal adozzjoni tat-tfal permezz ta’
intermedjarji mhux awtorizzati jew
direttament.

6. Mhumiex permessi adozzjonijiet
indipendenti. Adozzjonijiet indipendenti
huma meta l-ġenituri adottivi jtemmu t-
taħriġ ma’ Aġenzija Akkreditata u
jissodisfaw il-ħtiġijiet meħtieġa biex
ikunu kkunsidrati bħala ġenituri adottivi
prospettivi mill-Bord għall-Adozzjoni
imma mbagħad jipproċedu biex
jagħmlu arranġamenti u jaslu fi ftehim
mal-familja bijoloġika għall-adozzjoni
tat-tfal jew permezz ta’ intermedjarji
mhux awtorizzati jew direttament.
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