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Uffiċċju tal-Ombudsman

Daħla 

Matul l-2012, l-Ombudsman Parlamentari ippjana bir-
reqqa t-tfassil tal-pjan li bih kien ser itejjeb is-servizzi 
li l-Uffiċċju tiegħu huwa marbut li jagħti liċ-ċittadini, 
sabiex jassigura amministrazzjoni pubblika nadifa, 
trasparenti u responsabbli.

Kienet is-sena fejn l-Ombudsman identifika l-objettivi 
li ried jilħaq fit-tieni ħames snin tal-ħatra tiegħu, 
mhux biss biex itejjeb l-prattiċi u proċeduri nterni biex 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman jkun aktar effiċjenti, imma 
ukoll u forsi aktar importanti, sabiex ikollu s-sisien sodi 
biex l-Uffiċċju tal-Ombudsman iservi bħala istituzzjoni 
waħda u b’saħħitha u biex jingħata servizz mill-aqwa.  
Istituzzjoni li ċ-ċittadini jersqu lejha biex iwasslu 
l-ilmenti tagħhom kontra l-amministrazzjoni pubblika 
u jiksbu rimedju xieraq għall-inġustizzji li sofrew. 

L-għan jibqa’ wieħed, li jiġi realizzat il-proġett li 
l-Ombudsman kien fassal xi snin qabel, fejn l-iskrutinju 
tad-diversi mekkaniżmi li jeżistu biex jiġu indirizzati 
l-ilmenti mill-pubbliku jinġabru taħt saqaf wieħed 
fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari.  
Minn dan kollu l-Uffiċċju jkun f’qagħda illi jakkwista 
kompetenza teknika u esperjenza valida fl-istħarriġ 
tal-każijiet u fir-riżoluzzjoni tal-ilmenti fl-oqsma l-aktar 
importanti ta’ attivita` soċjali.

Din il-proposta kienet fl-aħħar imwettqa fil-15 ta’ 
Novembru 2010 meta permezz tal-approvazzjoni 
tat-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ liġi, b’kunsens mill-Kamra 
tad-Deputati twieled l-Att tal-Ombudsman (Emendat) 

tal-2010, li ngħata l-kunsens tal-President ta’ Malta 
fid-19 ta’ Novembru 2010 bħala Att Nru XVII tal-2010.

Din il-liġi tagħti s-setgħa lill-Ombudsman biex jaħtar 
Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi 
f’oqsma speċjalizzati, jipprovdilhom ir-riżorsi 
amministrattivi u investigattivi disponibbli fl-Uffiċċju 
tiegħu, u jinnomina lil dawn il-Kummissarji bħala 
Uffiċjali tal-Parlament.

Din ir-riforma istituzzjonali ewlenija ingħatat sustanza 
u daħlet fis-seħħ fit-tieni nofs tas-sena li qiegħda tiġi 
riveduta, permezz tal-ħatra tal-Kummissarju għas-
Saħħa u l-Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar.  
Kien ċar mill-bidu nett li l-ħatra tal-Kummissarji, li 
kellhom jaqdu d-dmirijiet tagħhom b’mod awtonomu 
iżda fi struttura waħda fl-Uffiċċju tal-Ombudsman 
Parlamentari, kien ser ikun meħtieġ taqlib sostanzjali 
fis-sapport investigattiv u amministrattiv li kellu 
jingħata mill-Uffiċċju. F’dan ir-rigward kienet antiċipata 
żieda fil-volum ta’ xogħol u minħabba l-ġurisdizzjoni 
tagħhom fl-oqsma speċjalizzati kien ser ikun hemm 
ukoll il-ħtieġa ta’ sistemi ta’ Case Management 
imfassla għall-bżonnijiet partikolari tagħhom.  

Barra minn hekk, kwistjoni ta’ tħassib kien il-fatt illi 
minn meta twaqqaf l-Uffiċċju tal-Ombudsman qatt ma 
kienet saret reviżjoni esterna għall-organizzazzjoni u 
operazzjoni tiegħu.  L-Ombudsman u l-managment 
ħassew li dan kien il-waqt sabiex issir din ir-reviżjoni.  
Dan l-eżerċizzju kellu l-għan li fit-taqsimiet differenti 
tal-amministrazzjoni jiġu identifikati fejn kien meħtieġ 
li jsir titjib u fejn kien tajjeb jibqa’.  Dan l-eżerċizzju 
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kellhu jservi sabiex jiġu rakkomandati prattiċi u 
proċeduri ġodda ta’ kif jitjieb is-servizz eżistenti, biex 
isir aktar adegwat u effiċjenti biex ilaħħaq ma ħtiġijiet 
tas-servizz li issa kien qiegħed jitwessa’.

Kien ukoll evidenti l-fatt illi għal dan il-proġett kien 
hemm il-ħtieġa ta’ tkabbir anke jekk marġinali fir-
riżorsi umani u espansjoni akbar fl-infrastruttura 
tal-Uffiċċju.  L-ispazju fl-Uffiċċju kien diġa` ġie ristrett 
qabel ma kien hemm il-ħsieb li jseħħu dawn l-iżviluppi.  
Jekk l-Ombudsman kien bi ħsiebu jagħti servizz aħjar, 
modern u komprensiv liċ-ċittadin, kien hemm bżonn 
ta’ titjib fil-faċilitajiet.  Is-sistemi tal-IT kellhom jiġu 
ristrutturati u imsaħħa filwaqt li l-website tal-Uffiċċju 
kien wasal iż-żmien li tinbidel kompletament anke 
b’dehra isbaħ. 

Il-proġett kollu kellu bżonn nefqa kapitali akbar u żieda 
fil-finanzjament rikorrenti tal-Uffiċċju.  Il-pjanijiet 
u l-proġezzjonijiet ġew mibgħuta lill-awtoritajiet 
kompetenti. Meta finalment dawn ġew approvati 
l-Uffiċċju seta’ jimxi ’l quddiem u jwettaq il-proġett 
b’mod komprensiv u ħolistiku.  Għalkemm sal-aħħar 
tas-sena kien sar ħafna xogħol kien fadal ukoll ħafna 
x’isir.  Kien mistenni li sal-aħħar tas-sena 2013 il-
proġett ikun wasal biex jitlesta.

Sakemm kien hemm għaddejjin dawn l-iżviluppi bi 
sforz kollettiv sabiex titwettaq il-viżjoni ta’ servizz tal-
Ombudsman aktar wiesgħa skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż, 
l-Uffiċċju baqa’ għaddej minn jum għall-ieħor bil-
funzjonijiet tiegħu li jiddefendi d-drittijiet taċ-ċittadini.  
L-Uffiċċju baqa’ għaddej bl-ipproċessar u l-istħarriġ 
tal-ilmenti taċ-ċittadini li jitolbu li ssirilhom ġustizzja 
u jingħataw azzjoni f’waqtha mill-amministrazzjoni 
pubblika.  Anke dwar dan l-aspett, l-Ombudsman 
baqa’ jħares ’il quddiem, hu kompla jinsisti illi fl-
opinjoni tiegħu l-Uffiċċju tiegħu kellu funzjoni doppja.  

Il-funzjoni ewlenija tal-Ombudsman hija li jkun tarka 
għaċ-ċittadin kontra amministrazzjoni ħażina, billi jkun 
għodda effettiva biex tiġi imtejjba l-amministrazzjoni 
pubblika.  Fil-fatt f’dan ir-rigward is-sena 2012 
kienet sena sinjifikanti.  Il-funzjoni sekondarja imma 
xorta waħda daqstant importanti, hija l-kompitu 
tal-Ombudsman li jagħti kontribut sabiex titjieb 
l-amministrazzjoni pubblika li għandha tkun 
korretta, trasparenti u ta’ kontabbilita` sħiħa.  Matul 
l-investigazzjoni tiegħu dwar ilment partikolari, spiss 
jiġri li jiġu identifikati nuqqasijiet li jkun meħtieġ li jiġu 
indirizzati.  Huwa id-dmir tal-Ombudsman li f’każijiet 
simili jagħmel rakkomandazzjoni xierqa kif dawn 
in-nuqqasijiet jistgħu jiġu rimedjati għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini.  

Erba’ binarji ewlenin ta’ żvilupp

Din l-introduzzjoni qasira qiegħda ssir sabiex issir 
reviżjoni tal-iżvilupp li sar fuq erba’ binarji ewlenin li 
nħoss li għandhom jiġu rappurtati.

I. Ir-riforma istituzzjonali tal-Uffiċċju – Il-Kummissarji 
għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi f’oqsma 
speċjalizzati nħatru u bdew jaqdu dmirijiethom.

II. Ir-riforma amministrattiva – Ittieħdu inizjattivi 
ewlenin sabiex jitjiebu l-istrutturi amministrattivi u 
investigattivi tal-Uffiċċju.

III. L-iżvilupp strutturali – Beda x-xogħol preliminari 
fil-proċess tar-ristrutturar tal-Uffiċċju biex ikun 
hemm uffiċċji aktar spazjużi u moderni, b’tagħmir li 
jilħaq l-istandards meħtieġa biex jiffunzjona b’mod 
adegwat l-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari u 
l-Kummissarji tiegħu, filwaqt li jippermetti ukoll li 
jkun hemm spazju għall-espansjoni ulterjuri jekk ikun 
hemm il-ħtieġa.

IV. Il-promozzjoni tal-funzjoni doppja tal-Uffiċċju – 
Il-promozzjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman bħala 
għodda effettiva biex titjieb l-amministrazzjoni 
pubblika. 
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I. Ir-riforma istituzzjonali – Sena ta’ 
konverġenza u konsolidazzjoni

Dewmien  inevitabbli f’din is-sena ta’ 
innovazzjoni

L-2012 kienet sena sinjifikanti għall-iżvilupp 
istituzzjonali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari.  
Bil-ħatra tal-Kummissarji għall-Investigazzjonijiet 
Amministrattivi fl-1 ta’ Awwissu 2012 il-proġett 
finalment ingħata l-qofol sabiex is-servizz nazzjonali 
tal-ombudsman ikollu struttura komprensiva u 
konsistenti, fejn iċ-ċittadin isib miġbura taħt saqaf 
wieħed il-mekkaniżmi varji tal-iskrutinju dwar 
l-amministrazzjoni.  

Sfortunatament, kien hemm xhur ta’ dewmien mhux 
mistenni wara li ġiet approvata li tidħol fis-seħħ 
l-leġislazzjoni f’Novembru 2010 miż-żewġ naħat tal-
Kamra tad-Deputati.  Id-diffikulta` ewlenija kienet li 
l-amministrazzjoni preċedenti kellha problemi sabiex 
jinstab post adegwat li għandu biżżejjed spazju 
għall-Kummissarji l-ġodda.  Fil-fatt, il-binja biswit 
dan l-Uffiċċju fi 12, Triq San Pawl, il-Belt Valletta ġiet 
allokata għall-espansjoni ta’ din l-istituzzjoni, iżda 
l-post ma setax jiġi vakat mid-Diviżjoni tal-Planning 
and Priorities Coordination tal-Uffiċċju tal-Prim 
Ministru qabel Marzu tal-2012.

L-Ombudsman Parlamentari insista illi ma kienx bi 
ħsiebu jibda l-implimentazzjoni tal-proġett għal servizz 
tal-ombudsman miġbur taħt saqaf wieħed, qabel 
ma jkollu fejn joqgħodu anke jekk temporanjament 
il-Kummissarji l-ġodda.  Hu kien tal-fehma illi nuqqas 
ta’ akkomodazzjoni xierqa u faċilitajiet diċenti setgħu 
jagħtu impressjoni mhux mixtieqa dwar l-impenn 
nazzjonali biex tissaħħaħ l-awtorita` kostituzzjonali li 
tassigura governanza tajba.

Ladarba l-Ombudsman kellu f’idejh il-post vakanti, 
huwa seta’ jipproċedi biex jitlob lill-Prim Ministru li 
jinħatru l-Kummissarji skont l-emendi approvati fl-
2010. 
  

L-Avviż Legali Numru 250 tal-2010 
Avveniment sinjifikanti

Meta l-Ombudsman kien assigurat illi l-fondi neċessarji 
kienu ġew approvati, l-proġett seta’ jinbeda u 
l-faċilitajiet infrastrutturali meħtieġa setgħu jitlestew. 
Mill-ewwel ittieħdu l-passi sabiex jibdew l-proċeduri 
biex jinħatru l-Kummissarji.

Dan l-avveniment sinjifikanti tal-ħatra tal-Kummissarji, 
kien imwitti meta ġie ippubblikat l-Avviż Legali 
250 tal-2012 li jistabbilixxi r-regolamenti dwar il-
funzjonijiet li huma ġeneralment applikabbli għall-
Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi.  
F’dan l-Avviż Legali hemm stipulat speċifikament 
l-provvedimenti li japplikaw għall-Kummissarju għall-
Edukazzjoni, l-Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar u 
l-Kummissarju għas-Saħħa.

Il-Prim Ministru aċċetta t-talba tal-Ombudsman illi 
jinħatru dawn it-tlett Kummissarji  meta jidħlu fis-seħħ 
l-emendi dwar l-Att tal-Ombudsman tal-2010.  Kien 
hemm ftehim reċiproku illi l-funzjoni tal-Kummissarji 
kienet ser iżżid liċ-ċittadini l-ħarsien tad-drittijiet 
tagħhom fi tlett oqsma vitali tal-iżvilupp soċjali tal-
pajjiż.

Wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru, dan l-Avviż 
Legali kien ippubblikat mill-Ombudsman fl-eżerċizzju 
tas-setgħat mogħtija lilu permezz tal-Artikolu 17(a) 
tal-Att dwar l-Ombudsman.  Ir-regolamenti daħlu 
fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2012, minbarra dawk 
l-artikli li kienu jikkonċernaw il-ħatra tal-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni li kellhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ 
Novembru 2013.

L-Abbozz ta’ dawn ir-regolamenti ħa ħafna ħsieb u 
sforz, dan għaliex is-suċċess  ta’ dan il-proġett kien 
jiddependi fuq il-ħolqien ta’ relazzjoni ta’ xogħol li hija 
korretta u xierqa bejn l-Kummissarji u l-Ombudsman.  
Ir-regolamenti kellhom jassiguraw mhux biss li 
l-Kummissarji jkunu jistgħu joperaw f’ambjent ħieles 
u awtonomu illi jippermettilhom jagħmlu l-istħarriġ 
tagħhom, jaslu għall-opinjonijiet finali u jagħmlu 
r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa mingħajr xkiel, iżda 
huma kellhom jagħmlu dan fi ħdan struttura waħda, 
dik tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn il-kooperazzjoni 
u l-konsultazzjoni mal-Ombudsman kienu ser ikunu 
l-ordni tal-ġurnata.

Ir-Regolamenti għandhom l-għan illi jipprovdu 
ambjent fejn l-Kummissarji jkunu verament jistgħu 
jutilizzaw is-servizzi investigattivi u amministrattiv li 
l-Uffiċċju huwa marbut li jagħtihom.   Għalhekk dawn 
ir-regolamenti jagħtu l-fakulta` illi l-Uffiċċju jkun il-
post ċentrali fejn jitressqu l-ilmenti u l-Ombudsman 
Parlamentari jassenja l-ilmenti lill-Kummissarji meta 
s-suġġett jkun jaqa’ taħt il-kompetenza tagħhom. 

Ir-Regolamenti jipprovdu ukoll illi l-Kummissarji 
jagħmlu investigazzjonijiet minn jeddhom wara li 
jkunu ikkonsultaw mal-Ombudsman Parlamentari. 



4

Rapport Annwali għas-sena 2012

Uffiċċju tal-Ombudsman

Dawn ir-regolamenti jipprovdu wkoll, kif u meta 
l-Kummissarji għandhom jikkonsultaw flimkien u mal-
Ombudsman Parlamentari anke f’ċirkostanzi meta 
ċ-ċittadin jista’ jitlob lill-Ombudsman sabiex jirrevedi 
l-opinjoni tal-Kummissarji. 

Sistema ta’ verifiki u bilanċi

Huwa interessanti li jiġi innotat li l-emendi li ddaħħlu 
fl-Att tal-Ombudsman tal-2010, kif ukoll ir-regolamenti 
li segwew sabiex jirregolaw il-funzjonijiet tal-
Kummissarji, ħolqu sistema ta’ kontrolli u bilanċi għal 
governanza tajba li għandu mnejn huwa uniku fil-qafas 
leġislattiv Malti.  Wara negozjati intensivi mal-Gvern, 
il-proċeduri stabbiliti, mhux biss jirriflettu r-rispett li 
l-amministrazzjoni kellha għall-istituzzjoni, iżda urew 
ukoll fiduċja sħiħa fl-istituzzjoni illi kienet ilha snin 
tkun ta’ strument effettiv sabiex jitjieb il-livell ta’ 
amministrazzjoni tajba billi ċ-ċittadini jingħataw vuċi 
fejn jistgħu jilmentaw.

Il-proċeduri li ġew approvati unanimament mill-
Parlament fil-fatt jenfasizzaw l-awtonomija tal-
Ombudsman Parlamentari u jirrikonoxxu li għandu 
rwol  awtorevoli fuq il-mekkaniżmi maħsuba sabiex 
jirregolaw l-verifika tal-atti tal-amministrazzjoni 
pubblika.

Mekkaniżmi li jimmeritaw illi jiġu innotati

Il-mekkaniżmi li tassew jixirqilhom illi jiġu nnotati 
huma dawk stabbiliti bil-liġi dwar kif ser jitwaqqfu 
l-Uffiċċji tal-Kummissarji u l-ħatra tagħhom. Dawn 
il-mekkaniżmi, fit-twettiq tad-dispożizzjonijiet 
leġislattivi, juru ċar illi l-Kamra tad-Deputati ma 
kellha l-ebda intenzjoni illi tipprovdi li l-Gvern jkun 
l-uniku arbitru li jiddeċiedi dwar il-ħtieġa li jkun 
hemm Kummissarju li jinvestiga qasam partikolari 
fl-amministrazzjoni pubblika.  L-Ombudsman kien ser 
jibqa’ l-attur prinċipali f’dan il-proċess.  Kien hu li kellu 
jitlob li jitwaqqaf uffiċċju ta’ Kummissarju ġdid meta 
fl-opinjoni tiegħu jidhirlu li kien hemm din il-ħtieġa.  Il-
Gvern ma setax, fuq inizjattiva tiegħu stess, jibda dawn 
il-proċeduri.  Madanakollu, it-twaqqif ta’ uffiċċju ta’ 
Kummissarju kif rakkomandat mill-Ombudsman kellu 
bżonn l-approvazzjoni tal-Prim Ministru.

Mill-banda l-oħra, l-Ombudsman fil-bidu ma jindaħalx 
dwar l-għażla tal-persuna li tkun ser tinħatar bħala 
Kummissarju.  Il-liġi tirriserva fl-ewwel lok dan id-
dritt lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Oppożizzjoni li 
huma, bil-liġi, mogħtija tlett ġimgħat żmien mid-data 

li l-Ombudsman jagħmel it-talba sabiex jiftehmu 
fuq persuna kompetenti li tokkupa l-post.  Din il-
proċedura hija xierqa u adatta għaliex il-Kummissarju 
huwa bil-liġi Uffiċjal tal-Parlament.  Kienet allura 
korretta d-deċiżjoni li l-aktar uffiċjali għolja fil-Kamra 
tad-Deputati jaqblu fuq l-għażla tal-Kummissarju.  
Meta jiġri dan, huma marbutin bil-liġi li jinformaw 
lill-Ombudsman bil-miktub dwar l-għażla tagħhom, u 
l-Ombudsman huwa marbut li jaċċetta din id-deċiżjoni 
u jipproċedi biex jaħtar il-Kummissarju.

Jekk, mill-banda l-oħra, il-Prim Ministru u l-Kap 
tal-Oppożizzjoni jibqgħu ma jaqblux fiż-żmien 
stipulat, il-liġi tagħti lill-Ombudsman id-dritt li jaħtar 
Kummissarju huwa stess.  Dan billi jiddeċiedi hu fil-
ġudizzju tiegħu min jaħseb li jkun l-aħjar persuna għal 
din il-kariga mingħajr ma għandu għalfejn jikkonsulta 
aktar.  Id-deċiżjoni tiegħu tkun torbot lill-Kamra tad-
Deputati li tirrikonoxxi lill-Kummissarju l-ġdid bħala 
wieħed mill-uffiċjali tagħha.

Mekkaniżmu uniku 

Dan il-mekkaniżmu uniku, jirrikonoxxi d-dritt u d-dover 
tal-leġislaturi li jaħtru huma l-uffiċjali tagħhom 
b’kunsens, iżda fl-istess waqt, jekk dan ma jseħħx, 
il-liġi tipprovdi li l-Ombudsman jintervjeni u jagħmel 
dan. Biex jiġi evitat li jinħoloq vacuum, fil-proċess tal-
ħatra u jistaġna proċess sħiħ minħabba n-nuqqas ta’ 
ftehim bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, 
l-Ombudsman jaħtar il-persuna hu. Il-fatt li l-liġi torbot 
lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni li jaċċettaw l-għażla tal-
Ombudsman tista’ titqies bħala inċentiv biex dawn 
jilħqu kunsens. Tista’ tkun ukoll, kif fil-fatt ġara fil-każ 
tal-ħatra ta’ wieħed mill-Kummissarji, mezz effikaċi kif 
jiġi evitat imblokk.  Din il-liġi teżiġi illi toħloq b’suċċess 
bilanċ bejn il-funzjonijiet differenti ta’ awtoritajiet 
kostituzzjonali sabiex jiġi assigurat it-tħaddim tal-
Uffiċċju tal-Kummissarji b’mod kontinwu u bla xkiel.  

Huwa b’sens ta’ kburija u sodisfazzjon li l-Ombudsman 
iħares lejn il-mod razzjonali u prattiku ta’ kif 
l-amministrazzjoni preċedenti għamlet l-abbozz tal-
emendi tal-Att dwar l-Ombudsman tal-2010, kif ukoll 
tar-regolamenti sussegwenti li ħarġu fl-2012.  Kien 
hemm kollaborazzjoni mill-qrib mal-Ombudsman u 
kienet ċara mill-bidu nett li l-Gvern kien aċċetta bil-
ħerqa l-proposta tal-Ombudsman dwar ir-ristrutturar 
tal-Uffiċċju biex jiġi assigurat l-ispeċjalizzazzjoni 
fl-istħarriġ.  L-għan kien u għadu, illi l-istituzzjoni 
ssaħħaħ u twessa’ s-servizzi li toffri liċ-ċittadini, billi 
ssaħħaħ l-awtonomija u l-indipendenza u tissostanzja 
bis-sħiħ l-awtorita` tal-Ombudsman bħala organu 
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kostituzzjonali sabiex jivverifika l-azzjonijiet tal-
amministrazzjoni pubblika.   
  
Dan l-aġir kien pożittiv ħafna u ġie milqugħ b’dirgħajn 
miftuħa meta ġie msaħħaħ bl-approvazzjoni unanima 
tal-Emendi tal-2010 mill-Kamra tad-Deputati.  Aġir li 
baqa’ jippersisti anke fl-azzjonijiet tal-Gvern meta kien 
qiegħed issir l-abbozz u saħansitra fl-approvazzjoni 
tar-Regolamenti li ġew ippubblikati fl-Avviż Legali 
250 tal-2012.  L-għan tal-liġi huwa li tikseb kunsens 
bejn l-Eżekuttiv u l-Ombudsman sabiex jiġi assigurat 
illi jseħħu l-oġġettivi li hemm imsemmija fl-emendi, 
filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ il-ġerarkija bejn dawn 
l-awtoritajiet stabbiliti mill-Kostituzzjoni.

B’hekk kif iddikjarat, il-liġi tipprovdi illi l-funzjonijiet 
tal-Kummissarji ser jiġu approvati mill-Ombudsman, 
wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru. Minn naħa 
l-oħra l-liġi tistabbilixxi li l-Kummissarji jingħataw 
is-salarju u l-allowances mill-Fond Konsolidat, kif 
jiġi determinat mill-Ombudsman bi ftehim mal-Prim 
Ministru.

Dawn il-mekkaniżmi u oħrajn issa ser ikunu ġew 
ippruvati u ittestjati sew bil-ħatra tal-Kummissarji.  
L-iskop ta’ dawn il-mekkaniżmi intlaħaq tajjeb ferm, 
dan għaliex huma bilanċjati bir-reqqa u huma f’ħafna 
aspetti innovattivi.

Wieħed jista’ jikkonsidra li tali mekkaniżmu jiġi adottat 
sabiex isiru l-ħatriet għall-pożizzjonijiet ewlenin 
sensittivi oħra, li għalihom huwa xieraq li jinkiseb 
l-ogħla grad ta’ kunsens politiku. F’każijiet bħal dawn, 
wieħed jista’ jikkonsidra li l-President tar-Repubblika 
jingħata poteri residwi sabiex huwa jieħu d-deċiżjoni 
finali dwar il-persuna li għandha tinħatar fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ qbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-
Oppożizzjoni.

Il-ħatra tal-ewwel Kummissarji

Il-mekkaniżmu dwar il-ħatra tal-Kummissarji ġie 
pruvat u ttestjat wara li l-Ombudsman informa lill-
Prim Ministru b’ittra datata 26 ta’ Ġunju 2012 li huwa 
kien tal-fehma li kien il-mument opportun li jinħatru 
Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar u Kummissarju 
għas-Saħħa skont ma jipprovdi l-Artikolu 17(a) ta’ l-Att 
dwar l-Ombudsman.  Il-Prim Ministru wieġeb li kien 
jaqbel ma’ din il-proposta u li kien ser jieħu l-passi 
meħtieġa sabiex jikkonsulta mal-Kap tal-Oppożizzjoni 
sabiex jiġu identifikati l-persuni adatti, li dwarhom 
jaqblu t-tnejn, li għandhom ikunu l-Kummissarji 
f’dawn l-oqsma.

Il-Prim Ministru informa lill-Ombudsman, fiż-żmien 
tal-limitu statutorju, illi kien hemm qbil dwar il-
Kummissarju għas-Saħħa. Huwa flimkien mal-Kap 
tal-Oppożizzjoni qablu illi is-Sur Charles Messina kellu 
jinħatar f’din il-kariga.  Il-Prim Ministru informa lill-
Ombudsman ukoll dwar il-fatt illi ma kienx hemm qbil 
dwar il-persuna li għanda tinħatar Kummissarju għall-
Ambjent u Ippjanar u għalhekk skont is-sub-artiklu 
2 tal-Artikolu 17 (a) tal-Att tal-Ombudsman, il-ħatra 
ta’ dan il-Kummissarju tista’ ssir mill-Ombudsman, li 
jaġixxi skont il-ġudizzju tiegħu stess.

L-Ombudsman ħa konjizzjoni tal-fatt illi fir-rigward 
ta’ dan il-Kummissarju hu ma kienx ġie infurmat bil-
miktub mill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni 
illi kien hemm qbil dwar il-persuna li kienet ser 
tinħatar. Għalhekk l-Ombudsman iddeċieda li jaħtar 
lill-Perit David Pace bħala Kummissarju għall-Ambjent 
u Ippjanar.  Għalhekk l-istaġnar ġie solvut malajr. 
Dan wera b’mod ċar illi meta inqalgħet l-ewwel 
opportunita` l-mekkaniżmu kif provdut bil-liġi, 
kien verament validu sabiex ikun assigurat proċess 
mingħajr xkiel biex jitwaqqaf l-uffiċċju tal-Kummissarju 
kif ukoll li tintgħażel persuna kompetenti f’din il-kariga.

L-Ombudsman tal-Universita` u l-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni

Fl-istess ħin l-Ombudsman ikkonsidra li jitlob lill-Prim 
Ministru sabiex jaħtar Kummissarju għall-Edukazzjoni.  
Madanakollu din id-deċiżjoni ġiet posposta.

Ir-Regolamenti maħruġa mill-Ombudsman skont 
l-Emendi tal-2010 jistabbilixxu l-ħatra ta’ Kummissarju 
għall-Edukazzjoni u jirregolaw il-funzjonijiet ta’ dan 
l-Uffiċċju, fil-qafas ġdid fejn ikun f’istituzzjoni waħda 
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Il-Kummissarju huwa intiż 
illi jassorbi f’din il-kariga l-Ombudsman tal-Universita` 
illi kien nħatar permezz tal-Att tal-Edukazzjoni.  
Minħabba li t-terminu tal-Professur Charles Farrugia, 
il-persuna li qiegħed attwalment fil-kariga,  jiskadi 
fl-1 ta’ Novembru 2013, l-Ombudsman Parlamentari 
ħass li jkun ġust u prudenti illi ma jidħlux fis-seħħ 
il-provvedimenti li jxolju din il-kariga, qabel id-data li 
fih jiskadi dan it-terminu.  B’dan il-mod, il-Professur 
Farrugia jitħalla jtemm it-terminu sħiħ tal-kariga 
tiegħu, jkun jista’ ukoll jikkonkludi l-investigazzjonijiet 
li għandu u jkun f’qagħda li jgħaddi l-esperjenzi u 
l-prattiċi tiegħu lill-Kummissarju l-ġdid.
F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-Ombudsman Parlamentari 
informa lill-Prim Ministru li huwa kien iddeċieda illi 
ma jitlobx li jinħatar Kummissarju għall-Edukazzjoni 
meta l-Emendi tal-2010 jidħlu fis-seħħ, iżda kien ser 
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jagħmel dan immedjatament qabel ma l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman tal-Universita` jiġi xolt f’Novembru 
tas-sena d-dieħla.  Il-Prim Ministru qabel ma’ din 
id-deċiżjoni.  Sadanittant l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
tal-Universita` kien amministrattivament diġa` jifforma 
parti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman.

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien qabel mas-
suġġeriment tal-Ombudsman li l-ġurisdizzjoni tal-
Ombudsman tal-Universita` kellha tiġi mwessa’, dan 
billi l-Ombudsman jiddelega lill-Ombudsman tal-
Universita` li jistħarreġ l-ilmenti dwar l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni terzjarja bħal l-MCAST u l-ITS. 
Minn meta inħatar l-Ombudsman tal-Universita`, 
huwa dejjem ħadem mill-qrib mal-Uffiċċju tal-
Ombudsman u kien jagħmel użu sħiħ mis-servizzi 
investigattivi u amministrattivi tiegħu.  Bil-ħidma 
tiegħu f’Uffiċċju integrat, bis-sapport ta’ impjegati 
kwalifikati u mħarrġa, l-Ombudsman tal-Universita` 
kellu l-opportunita` illi jikkonsulta mal-Ombudsman 
u mal-Kummissarji dwar materji ta’ interess komuni li 
jirrigwardaw l-investigazzjonijiet, u b’hekk seta’ joffri 
servizz mill-aqwa.  

Il-ħidma f’sistema integrata

Fl-ewwel ġimgħat minn meta nħatru l-Kummissarji 
kien hemm il-ħtieġa illi jsir ħafna tibdil amministrattiv 
sabiex huma jingħataw is-sapport neċessarju biex 
ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom.  Is-Sistemi 
tal-Case Management, li kienu tfasslu għall-ħtiġijiet 
tagħhom, kellhom jiġu modifikati skont in-natura 
tal-ilmenti li kienu maħsuba li kienu ser jitressqu fl-
oqsma speċjalizzati tagħhom.  Dawn is-sistemi kellhom 
isegwu l-mudell ġenerali illi kien qiegħed jitħaddem 
mill-Ombudsman Parlamentari.  Dawn il-Case 
Managements kellhom ukoll jiġu integrati mal-istess 
sistema mhux biss biex l-immaniġġjar tal-każijiet ikun 
wieħed tajjeb u effiċjenti, iżda ukoll biex jaqdi l-ħtieġa 
li tinġabar u tiġi proċessata informazzjoni u statistika.

Il-Kummissarji ingħataw logo individwali li 
għandu fih kulur illi jidentifika l-korrispondenza u 
d-dokumentazzjoni maħruġa mill-Uffiċċju.  Qiegħdin 
ukoll jittieħdu miżuri biex jiġi provdut materjal 
pubbliċitarju li jgħarraf lill-pubbliku ġenerali dwar 
l-Uffiċċji tagħhom.

Il-Kummissarji mhux biss kellhom jsiru jafu kif jaħdem 
l-Uffiċċju, iżda ukoll u aktar importanti, kellhom isiru 
familjari mad-dikjarazzjoni tal-missjoni tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman li issa kienu jiffurmaw parti minnu. 
Kellhom jiddakkru u jsiru difensuri tad-drittijiet 

taċ-ċittadini. Huma kellhom ukoll jitħarrġu fil-mod 
kif isiru l-investigazzjonijiet, il-mod kif l-Uffiċċju 
jimxi u jittratta mal-awtoritajiet governattivi, kif 
ukoll mal-istil u l-kontenut tal-opinjonijiet finali u 
r-rakkomandazzjonijiet li jsiru.  Il-Kummissarji kellhom 
ukoll jiksbu għarfien dwar il-liġijiet illi jiggvernaw 
l-Istituzzjoni u r-regolamenti illi jirregolaw il-
funzjonijiet tal-ħidma tagħhom.

Fl-aħħar il-Kummissarji fi ħdan l-Uffiċċju tal-
Ombudsman Parlamentari kif ukoll l-Ombudsman 
tal-Universita` huma obbligati skont l-leġiżlazzjoni 
li biha huma maħtura, li jagħmlu Rapport Annwali 
lill-Ombudsman u li huwa jinkludi fir-Rapport Annwali 
tiegħu għall-iskrutinju tal-Parlament.  Dawn ir-rapporti 
huma inklużi f’din il-pubblikazzjoni.  Dawn huma 
propju l-ewwel rapport tal-Kummissarju għall-
Ambjent u Ippjanar u tal-Kummissarju għas-Saħħa u 
naturalment ikopru biss parti mis-sena taħt reviżjoni.

Proġett ta’ suċċess

Il-konverġenza mill-uffiċċjali tal-verifika li jiffokaw fuq 
oqsma speċifiċi tal-amministrazzjoni pubblika, miġjuba 
flimkien fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, ġie realizzat u 
jista’ jingħad li kien suċċess.  Ir-riżultat ta’ dan huwa 
mistenni li jidher aktar is-sena d-dieħla, meta l-frott 
tal-ħidma tal-Kummissarji jkun jista’ jiġi assessjat wara 
sena sħiħa fil-kariga.

Mingħajr dubju l-Emendi tal-2010 tal-Att tal-
Ombudsman kienu s-sisien li fuqhom seta’ jinbena 
servizz tal-Ombudsman li huwa ċentralizzat u 
speċjalizzat u li kapaċi jiskrutinja b’mod effettiv 
amministrazzjoni ħażina u abbuż ta’ poter.  Is-sistemi 
li hemm bħalissa jagħtu lok għal aktar espansjoni 
fis-servizzi ta’ investigazzjoni speċjalizzati kif provduti 
mill-Uffiċċju tal-Ombudsman sabiex ikopru firxa aktar 
wiesa f’oqsma tal-amministrazzjoni pubblika.

Dan mingħajr ma jiżdied il-piż fuq it-Teżor b’nefqa 
addizzjonali u rikorrenti li jistgħu, jekk ippjanat 
tajjeb, jiġi assorbit fil-baġit annwali li jkun propost fl-
Ombudsplan lill-Kamra tad-Deputati.

II. Inizjattivi ewlenin fir-riforma 
amministrattiva

F’din is-sena li tagħha qiegħda ssir reviżjoni ngħatat 
spinta sabiex tittieħed inizjattiva importanti biex jiġi 
ristrutturat il-mod kif jopera l-Uffiċċju waqt il-qadi 
tal-funzjonijiet tiegħu.  Dan sabiex jiġi evalwat l-aħjar 
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mod kif ir-riżorsi umani tal-Uffiċċju jistgħu jagħtu 
l-massimu u jipprovdu servizzi aħjar u aktar effiċjenti 
liċ-ċittadini.  Inħasset il-ħtieġa illi wara ħmistax –il sena 
mit-twaqqif tiegħu u anke minħabba l-iżvilupp pjanat 
fl-Uffiċċju, kien wasal il-waqt li jitwettaq studju fil-fond 
dwar il-prattiċi, il-proċessi u l-proċeduri  ta’ xogħol, 
fil-livelli kollha mill-management sal-minor staff.  
Studju li kellu jiġi mwettaq minn persuni kompetenti, 
speċjalizzati f’dan il-qasam u li setgħu jistħarrġu 
u jidentifikaw il-problemi u nuqqasijiet u jagħmlu 
r-rakkomandazzjonijiet xierqa.

Il-management insista illi dan l-eżerċizzju kien meħtieġ 
għaliex kien jidher ċar illi f’uħud mit-taqsimiet kien 
hemm tassew bżonn ta’ riforma effettiva, li kienet 
twassal sabiex jingħata servizz aktar effiċjenti lill-
pubbliku, fejn is-sistemi interni jkunu anqas xolti u 
dan jassigura titjib fis-servizz ta’ sapport kemm lill-
Ombudsman kif ukoll lill-Kummissarji l-ġodda. 

L-eżerċizzju kien ukoll maħsub li jevalwa l-kompitu/i 
assenjati lil kull impjegat u jirrakkomanda l-bidliet 
li hemm bżonn fejn hemm il-ħtieġa, filwaqt li jiġu 
provduti inċentivi kostanti għal doveri addizzjonali li 
jkunu meħtieġa li jitwettqu.

Ir-rapport tal-Pricewaterhouse Coopers

Fil-ġurnali lokali kienet ippubblikata espressjoni ta’ 
interess u ġew mitluba l-istimi mingħand id-ditti li 
kienu interessati jwettqu dan l-impenn. Numru ta’ ditti 
ta’ fama urew interess u, wara li saret evalwazzjoni 
xierqa, l-Ombudsman u l-management iddeċiedew 
li Pricewaterhouse Coopers kienet l-aħjar ditta biex 
twettaq dan il-kompitu.  Fis-17 ta’ Settembru 2012 
inħarġet ittra ta’ impenn lil Pricewaterhouse Coopers 
fejn ingħatat struzzjonijiet kif għandha tmexxi 
r-reviżjoni organizzattiva u operattiva tal-Uffiċċju.

Ir-rapport tagħhom kien preżentat lill-Ombudsman 
fil-31 ta’ Ottubru 2012 fiż-żmien stipulat.  F’dan 
ir-rapport, Pricewaterhouse Coopers analizzaw 
l-istrutturi organizzattivi preżenti, il-proċessi li 
bihom jopera u jaħdem l-Uffiċċju u ġew identifikati 
n-nuqqasijiet u l-limitazzjonijiet li jista’ jagħti l-każ 
li jxekklu mill-effiċjenza tal-Uffiċċju.  Minn naħa 
tagħhom għamlu rakkomandazzjonijiet dwar strutturi 
alternattivi u sistemi ta’ ħidma li huma meqjusa aktar 
xierqa għall-ħtiġijiet tal-Uffiċċju.

Ir-reviżjoni saret fuq l-istruzzjonijiet li ingħataw u ħadu 
anke konsiderazzjoni tal-impatt li kellu ż-żieda fix-
xogħol li ġabet magħha l-ħatra taż-żewġ Kummissarji 

għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi.  Fit-twettiq 
tar-riċerka tagħhom Pricewaterhouse Coopers kellhom 
struzzjonijiet li jintervistaw lil kull impjegat tal-Uffiċċju 
sabiex jiksbu t-tagħrif direttament mis-sorsi involuti.  
Kellhom jaraw jekk il-kompiti mogħtija lill-impjegati 
kienux verament parti mid-doveri stabbiliti fl-impieg 
tagħhom, jekk kienux qiegħdin jagħmlu xogħol ogħla 
mill-grad tagħhom u jekk kienx hemm nuqqasijiet 
fil-prestazzjoni, u b’mod ġenerali jisimgħu l-ilmenti u 
l-aspettattivi tal-ħaddiema.

Pricewaterhouse Coopers ingħataw ukoll struzzjonijiet 
sabiex jagħmlu riċerka dwar strutturi organizzattivi u 
kif joperaw l-Uffiċċji ta’ Ombudsmen f’pajjiżi oħra u 
inkluża analiżi tal-key performance indicators f’dawn 
il-pajjiżi.

Ir-rapport identifika numru ta’ problemi importanti 
illi hemm bżonn li jiġu indirizzati, mhux biss fejn 
għandhom x’jaqsmu l-istrutturi organizzattivi iżda 
ukoll, dwar il-proċessi adottati li jinkludu l-użu tas-
sistema tal-Case Management u n-nuqqas ta’ verifika 
xierqa dwar kemm il-każijiet qiegħdin jistħarrġu fiż-
żmien stipulat.  Ir-rapport jittratta ukoll kwistjonijiet li 
jistgħu jkunu qiegħdin jaffettwaw l-motivazzjoni tal-
impjegati, il-ħtieġa li jsir taħriġ lill-impjegati u li jkun 
hemm titjib fil-kommunikazzjoni interna bejn l-istaff, 
il-management u l-Ombudsman.

L-Ombudsman huwa tal-fehma illi b’mod ġenerali, 
ir-rapport identifika korrettament il-kwistjonijiet li 
hemm ħtieġa li jiġu indirizzati fl-qasam amministrattiv 
tal-Uffiċċju li hemm bżonn li jiġu indirizzati.  Meta 
wieħed jikkunsidra li ż-żmien stipulat li fih kellu jitħejja 
dan ir-rapport mid-ditta  Pricewaterhouse Coopers, 
il-kumplessita` tal-mandat tagħhom, l-istruttura 
partikolari tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, kif ukoll il-miri 
li xtaq li jintlaħqu, ir-rapport fih evalwazzjonijiet u 
rimarki li huma korretti fil-prinċipju.

Dokument ta’ referenza validu

Ir-rapport ser jibqa’ dokument effettiv li ser jgħin lill-
management sabiex ifassal pjan li jtejjeb l-istruttura 
amministrattiva, li tkun kapaċi tipprovdi servizz 
trasparenti u effiċjenti li jgħin lill-Ombudsman biex 
jilħaq l-objettivi tiegħu fil-qadi ta’ dmirijietu bħala 
difensur tal-jeddijiet taċ-ċittadini.  Fir-rapport saru 
numru kbir ta’ rakkomandazzjonijiet li qiegħdin jiġu 
ikkunsidrati mill-Ombudsman u l-management.

Ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex ser jiġu aċċettati 
kollha.  Ser jiġu analizzati u implimentati biss dawk 
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ir-rakkomandazzjonijiet li huma kkunsidrati li ser 
iwasslu sabiex jitjiebu l-istrutturi u s-servizzi mogħtija 
li huma diġa` eżistenti. F’ċertu oqsma, ir-rapport 
ma jagħmilx apprezzament tajjeb għall-ħtiġijiet 
partikolari ta’ l-Uffiċċju li huwa żgħir fid-daqs imma li 
l-operat tiegħu huwa kumpless.  Aspetti oħra huma 
li r-rapport jirrakkomanda l-introduzzjoni ta’ sistemi 
li m’humiex adattati għal organizzazzjoni żgħira bħal 
ma huwa l-Uffiċċju, imma huma intiżi aktar għal 
organizzazzjonijiet akbar, jew li ma japprezzawx kif 
jixraq in-natura partikolari tal-investigazzjonijiet li 
jsiru f’din l-Istituzzjoni.  Il-ħtieġa ta’ diskrezzjoni u 
segretezza matul dawn l-istadji fl-investigazzjoni, minn 
meta tasal il-korrispondenza sal-pubblikazzjoni tal-
opinjoni finali għandhom jiġu mħarsa.  Madanakollu 
ħafna drabi, dawn huma kwistjonijiet ta’ dettall.  
Fil-prattika ir-rakkomandazzjonijiet magħmula fir-
rapport huma sabiex jippruvaw jagħtu rimedji għan-
nuqqasijiet misjuba.

Reazzjoni mħallta - l-impjegati jiġu 
assigurati

Ma kienetx sorpriża u wieħed jagħder il-fatt illi 
kien hemm reazzjonijiet differenti mill-impjegati, 
li naturalment kienu inkwetati dwar uħud mir-
rakkomandazzjonijiet radikali  li ssemmew fir-rapport, 
li seta’ jkollhom effett fuq il-mod kif jitwettaq ix-
xogħol tagħhom imma ukoll fuq il-prospetti għal 
avvanz fil-karriera rispettiva. L-Ombudsman serraħ 
moħħ l-impjegati tiegħu u assigurahom li ma 
kienitx l-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kull ma 
ġie rakkomandat fir-rapport.  Ir-riforma kienet ser 
tkun gradwali, magħmula fuq il-linji gwida suġġeriti 
fir-rapport u kienu ser jiġu implimentati biss, dawk il-
miżuri li kienu ikkunsidrati li huma ta’ benefiċċju għall-
organizzazzjoni u l-impjegati nfushom.  L-Ombudsman 
kien ser joqgħod attent illi l-proċess dwar ir-riforma 
ma jwaqqax il-moral tal-impjegati.  Għall-kuntrarju, 
r-riforma kienet maħsuba biex tinċentiva lill-impjegati 
biex iwettqu dmirijiethom aħjar u b’riżultat ta’ dan jiġu 
ppremjati. Ħafna minn dan ix-xogħol kien ser jitwettaq 
fix-xhur li ġejjin.

III. Żvilupp Strutturali
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L-ippjanar ta’ operazzjoni loġistika 
ewlenija

Filwaqt li din l-attivita` kienet għaddejja 
l-management kien qiegħed jiffaċċja biċċa uġiegħ ta’ 
ras biex isib mezz kif l-impjegati kollha jkunu jistgħu 
jaħdmu minn Uffiċċji temporanji.  Dan kien jinkludi 
ukoll li jkun hemm Uffiċċji adattati għall-Kummissarji 
li huma armati bl-għamara u t-tagħmir meħtieġ.  Din 
l-operazzjoni loġistika ewlenija kienet meħtieġa sabiex 
issir l-espansjoni tal-uffiċċji li kienu ser jiġu integrati 
f’binja waħda meta l-Ombudsman ingħata għad-
dispożizzjoni tiegħu l-binja biswit l-Uffiċċju.

Din l-operazzjoni kellha tara illi; jitnaddaf l-post il-ġdid 
u li ssir tindifa sewwa tal-kmamar li kienu ser jiġu 
utilizzati bħala Uffiċċji, kif ukoll li jiġi estiż is-servizz 
tal-IT għall-Uffiċċji l-ġodda.  Fi żmien qasir dan ix-
xogħol twettaq b’mod kompetenti u effiċjenti. Dan 
iċ-ċaqliq kollu kien jeħtieġ ġimgħat ta’ xogħol intensiv 
minn kullħadd. Għandu jiġi rikonoxxut illi bl-għajnuna 
ta’ kull wieħed u waħda fl-Uffiċċju l-proċess twettaq 
mingħajr intoppi.  Is-sistemi kienu qed jitħaddmu fi ftit 
ġimgħat u l-Kummissarji setgħu jaqdu dmirijiethom 
mingħajr diffikulta`.  B’riżultat ta’ dan l-Uffiċċju 
jista’ jiftaħar bil-faċilitajiet tiegħu li mhux biss huma 
utli imma jipprovdu ambjent ta’ xogħol diċenti u 
aċċettabbli.  L-Ombudsman insista li l-Uffiċċji kellhom 
ikun adegwati għaliex kien evidenti li sal-aħħar tas-
sena r-ristrutturar kif pjanat kien ser jieħu ħafna aktar 
żmien biex jitlesta milli kien maħsub fil-bidu.  

Radd ta’ ħajr u apprezzament huwa dovut lill-
impjegati kollha għall-paċenzja u entużjażmu, kif ukoll 
għall-koperazzjoni. Kollha addattaw ruħhom għas-
sitwazzjoni l-ġdida b’mod ammirevoli u dan jawgura 
tajjeb għall-ġejjieni.

Il-proċess twil tax-xogħlijiet 
tar-refurbishment

F’dan l-istadju jkun ġust illi jingħad li d-diffikultajiet li 
l-management kellu jiffaċċja u għadu qiegħed jiffaċċja 
kienu kbar, dan sabiex jiġi implimentat il-proġett 
minħabba d-dewmien biex jinkisbu l-permessi tal-bini 
meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti.  Dewmien li 
kien xi drabi irraġonevoli u li wassal biex il-proġett 
jiġi pospost għal xhur sħaħ. Li jinkisbu l-permessi 
meħtieġa għal dawk li jidhru li huma b’mod oġġettiv 
alterazzjonijiet żgħar, irriżulta li huwa verament 
tqattigħ il-qalb. Iżda li jiġi rappurtat x’għadda minnu 
l-Uffiċċju jista’ jkun ta’ interess.  Jiġġustifika ukoll 

id-dewmien sfortunat sabiex jinbdew ix-xogħlijiet, 
minħabba li kellhom jingħelbu ostakli ta’ natura 
teknika u burokratika, qabel ma l-Uffiċċju ingħata 
l-permess mill-awtoritajiet kompetenti li jista’ jkompli 
bil-proġett.

Diffikultajiet li għadhom ma ġewx 
kompletament solvuti 

Il-problema ewlenija li kienet identifikata, kienet li 
jinstab post illi jista’ jieħu fih l-Uffiċċju kollu u  li dan, 
kif meħtieġ, ikun jista’ jopera bħala Istituzzjoni waħda 
taħt l-istess saqaf u li l-post ikun fil-Belt Valletta. 

Fil-bidu tas-sena 2011 l-Ombudsman ġie offrut 
post ġdid u akbar iżda din l-offerta ġiet irtirata sitt 
xhur wara mill-Gvern, minħabba li kien hemm tibdil 
fil-pjani. Aktar il-quddiem saret offerta għall-post 
alternattiv. Dan kien bini ta’ tlett sulari li jinsab proprju 
fuq l-Uffiċċju tal-Ombudsman f’Numru 11, Triq San 
Pawl.  Kif ukoll tbattal il-bini li jinsab bieb ma’ bieb 
(f’Numru 12) mid-Diviżjoni tal-Planning and Priorities 
Coordination tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u għalhekk 
dan il-post ingħata għad-dispożizzjoni tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman. 

Dan il-bini addizzjonali kabbar l-ispazju tal-Uffiċċju 
tal-Ombudsman b’mod sostanzjali, u kien disponibbli 
fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju tal-2012.  Mill-bidu ta’ 
Awwissu parti minn dan il-bini ġie immedjatament 
użat sabiex jintuża bħala Uffiċċji temporanji għall-
Kummissarju għall-Ambjent u Ippjanar u għall-
Kummissarju għas-Saħħa.

Kien evidenti illi ser ikun meħtieġ ammont sostanzjali 
ta’ xogħol fl-istruttura u fl-irranġar tal-bini eżistenti 
sabiex dawn il-postijiet jitniffdu u jsiru binja waħda, li 
tipprovdi spazju aħjar u aktar adegwat li jakkomoda 
fih is-set-up il-ġdid tal-Uffiċċju.  Meta il-postijiet 
ġew vakati u kienu disponibbli l-Ombudsman seta’ 
jipproċedi sabiex jitlob lill-Prim Ministru u jaħtar lill-
Kummissarji skont it-termini tal-Emendi tal-2010 u 
fil-fatt hekk sar.

Minn meta l-Gvern kien f’pożizzjoni li joffri l-ispazju 
addizzjonali meħtieġ, ġiet ikkummissjonata ditta 
ta’ periti biex tistħarreġ il-proprjeta` kollha u biex 
tiffinalizza pjanijiet għal ristrutturar, restawr u 
rinnovazzjoni tagħha.

Il-Perit Vincent Cassar kien ingħata l-kompitu sabiex 
jikkonverti iż-żewġ binjiet fi struttura waħda, li hija 
moderna u funzjonali, u li tkun tipprovdi ambjent 
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ta’ xogħol komdu kemm għall-Ombudsman kif ukoll 
għall-Kummissarji, filwaqt li jkollha biżżejjed spazju 
għal espansjoni ulterjuri.  Il-bini kellu ukoll jipprovdi 
ħtiġijiet bażiċi li sal-lum l-Uffiċċju ma kellux, dan kellu 
jinkludi fih board room, spazju għal librerija u kamra 
tal-konferenzi li hija mgħammra b’kull ma teħtieġ.  
Il-Perit kien ukoll mogħti struzzjonijiet sabiex jagħmel 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermetti lill-Uffiċċju 
jkompli għaddej bil-ħidma tiegħu sakemm ikunu 
għaddejjin ix-xogħlijiet l-oħra.

Dawn il-pjanijiet tlestew u intbagħtu lill-MEPA għall-
approvazzjoni tal-permessi meħtieġa. 

Il-proċess tat-tfiegħ tal-offerti

F’Settembru 2012, żewġ kumpaniji waħda ta’ 
civil engineering consultant u l-oħra ta’ inġinerija 
mekkanika u elettronika tqabbdu biex jieħdu ħsieb 
il-preparazzjoni tal-pjanti u dokumenti tat-tfiegħ 
tal-offerti tax-xogħlijiet li kellhom isiru.   F’Ottubru 
2012, wara l-approvazzjoni tal-pjanti mill-Ombudsman 
kienu ippubblikati żewġ sejħiet separati għat-tfiegħ 
tal-offerti fil-gazzetti lokali u fil-Gazzetta tal-Gvern.  
L-ewwel sejħa kienet għal: xogħol fil-ġebel u konkrit, 
alterazzjonijiet strutturali oħrajn u finishes.  It-tieni 
sejħa kienet rigward installazzjoni ta’ xogħlijiet 
mekkaniċi, elettriċi u ta’ vultaġġ baxx li kellhom ikopru 
l-binja kollha.

Tfiegħ tal-offerti għal xogħlijiet strutturali, 
mekkaniċi u elettriċi mmexxi b’mod 

trasparenti

Minbarra l-bini ta’ żewġt ikmamar, is-sejħa għall-
offerti rigward xogħlijiet fil-ġebel kienet prinċipalment 
tinvolvi l-ftugħ ta’ bibien biex jgħaqqdu ż-żewġ binjiet, 
twessiegħ tal-entratura tal-lift fis-sulari kollha, u l-bini 
ta’ rampi li jrendu l-post aċċessibbli minn persuni 
li jużaw siġġu tar-roti, tibdil ta’ madum tal-art u 
tal-kmamar tal-banju u ta’ aperturi tal-injam li ma 
humiex addattati, kisi u żebgħa.  Is-sejħa għall-offerti 
li tirrigwarda xogħlijiet mekkaniċi u elettriċi kienet 
tikkonċerna l-aktar l-installazzjoni ta’ sistemi ġodda 
ta’ dawl u ilma, arja ikkundizzjonata u ventilazzjoni,  
network għall-kompjuters u telefons u l-fornitura ta’ 
platform lifts għal persuni b’diżabilita`.

Il-persuni interessati li jitfgħu l-offerti tagħhom 
kellhom ċans sat-3 ta’ Diċembru 2012 biex jagħmlu 
dan u waqt li rigward is-sejħa li kienet tikkonċerna 
xogħlijiet fil-ġebel intefgħu sitt offerti, kien hemm 

disa’ offerti għas-sejħa l-oħra ta’ xogħlijiet mekkaniċi u 
elettriċi.  Fi Frar 2013, il-Kumitat għall-Aġġudikazzjoni 
tal-Offerti, li kien kompost minn uffiċjali mill-Uffiċċju 
tal-Ombudsman u espert estern li tqabbad għal kull 
sejħa, għażel l-offerta mitfugħa minn AX-UDJV (impriża 
bi sħab bejn AX Consturction Ltd u Unique Décor Ltd) 
sabiex tieħu ħsieb ix-xogħljiet fil-ġebel għal valur ta’ 
€254,940, li kienet l-irħas offerta.  Rigward is-sejħa 
l-oħra għal xogħlijiet mekkaniċi u elettriċi,  l-kumitat 
għażel l-offerta mitfugħa minn Titan International li 
għalkemm bil-valur tagħha ta’ € 313,194 ma kienetx 
l-irħas offerta, kienet tissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet 
kollha mitluba fl-istess sejħa.  Hekk kif kien indikat 
fl-istess tender, dawk kollha li tefgħu l-offerta tagħhom 
u li ma ntgħażlitx kienu infurmati bid-deċiżjoni tal-
kumitat u inataw għaxart ijiem żmien biex jibagħtu 
notifika ta’ oġġezzjoni kemm il-darba kienu jħossu li 
kienet saritilhom jew kienu f’riskju li ssirilhom xi ħsara 
b’riżultat tad-deċiżjoni tal-kumitat.  Ma waslet l-ebda 
oġġezzjoni formali fl-Uffiċċju tal-Ombudsman la qabel 
u lanqas wara li għadda l-perjodu ta’ għaxart ijiem.

Sejħa oħra għat-tfiegħ tal-offerti

Minbarra dawn iż-żewġ sejħiet għall-offerti, aktar 
kmieni f’Marzu 2012 kienet saret it-tielet sejħa għall-
offerti għall-fornitura, stallazzjoni u kummissjonar 
ta’ passenger lift fil-bini tal-Uffiċċju tal-Ombudsman.  
Intefgħu tlett offerti u bl-għajnuna ta’ konsulent 
inġinier intgħażlet l-offerta mressqa minn Panta 
Marketing Services Ltd li, għalkemm għal valur ta’ 
€ 38,174 ma kienetx l-irħas offerta, kienet konformi 
mar-rikjesti mniżżla fis-sejħa.   Din il-kumpanija 
kienet infurmata li kienet intgħażlet biex tissupplixxi 
l-lift f’Ġunju 2012 u kien sar qbil li l-lift preżenti 
kellu jinbidel wara li jkun tlesta l-qofol tax-xogħlijiet 
strutturali.

Dewmien fil-ħruġ tal-permessi tal-MEPA 

Il-permessi neċessarji tal-MEPA kienu maħsuba li 
kellhom jinħarġu għal nofs is-sena 2013.  Sadanittant 
f’Marzu 2013 inbdew xi xogħlijiet bħal tneħħija ta’ xi 
servizzi, madum etċ li setgħu jsiru mingħajr il-ħtieġa 
ta’ permessi.  Hekk kif titlob il-liġi, kumpanija ta’ 
Saħħa u Sigurta` kienet imqabbda biex tassigura li 
l-kuntratturi responsabbli minn dan il-proġett kienu 
qiegħdin iħarsu l-proċeduri statutorji ta’ sigurta` fil-
ħidma tagħhom. 

Għalkemm fit-tibdil propost tal-bini preżenti kien 
hemm il-bini ta’ restrooms għall-persuni b’diżabilita` 
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f’kull sular, rampi u platform lifts fejn meħtieġ u 
s-sostituzzjoni tal-lift preżenti b’wieħed aktar spazjuż 
li fih ikun jista’ jakkomoda siġġu tar-roti, il-permessi 
tal-MEPA damu ma nħarġu għal xhur sħaħ minħabba 
oġġezzjonijiet li kienu saru minn naħa tal-Kummissjoni 
Nazzjonali Persuni b’Diżabilita` (KNPD).  L-oġġezzjoni 
tal-Kummissjoni kienet rigward l-entratura prinċipali 
tal-Uffiċċju li kienet tbiddlet snin qabel.  Il-problema 
kienet l-għoli tat-tarġa li tinsab quddiem il-bieb ta’ 
barra u l-inklinazzjoni tar-rampa interna li fil-fehma 
tal-Kummissjoni kienet ta’ tfixkil għal persuni li riedu 
jaċċessaw il-post b’siġġu tar-roti.  Il-Perit li kien 
qiegħed jaġixxi f’isem l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
talab permess mingħand il-Kunsill Lokali tal-Belt 
Valletta biex jgħolli l-bankina li hemm quddiem il-bieb 
prinċipali u dan biex jitnaqqas l-għoli tat-tarġa in 
kwistjoni iżda t-talba tiegħu ma ntlaqgħetx.   Pjanti 
ġodda li kienu jinkludu ristrutturar tal-entratura 
prinċipali tal-Uffiċċju  sabiex din tkun aktar aċċessibbli 
għall-persuni li jużaw siġġu tar-roti ntbagħtu kemm 
lill-MEPA kif ukoll lill-KNPD.  Hu mistenni li l-KNPD 
tapprova dawn il-pjanti l-ġodda u mbagħad ikun 
sta għall-Bord tal-MEPA li jirrevedi l-applikazzjoni 
u japprova l-permess.  Minħabba li l-Bord diġa` ra 
l-applikazzjoni u ma tqajjmu l-ebda oġġezzjonijiet 
ħlief dawk tal-KNPD, hu mistenni li l-permess ikun 
approvat, probabilment kif wieħed jispera matul 
l-aħħar ġimgħa ta’ Novembru jew fil-bidu ta’ Diċembru 
2013.

Minħabba dan id-dewmien il-proġett hu issa mistenni 
li jerġa’ jinbeda f’Jannar 2014 u jitlesta sa Ottubru jew 
Novembru tal-istess sena.  Ix-xogħlijiet tfasslu b’tali 
mod biex jikkawżaw l-inqas inkonvenjet possibbli 
lejn is-servizzi offruti lill-pubbliku mill-Uffiċċju 
tal-Ombudsman.  Mhux maħsub li l-Uffiċċju tal-
Ombudsman jagħlaq temporanjament fl-ebda stadju 
ta’ dawn ix-xogħlijiet.

Għalkemm l-impjegati tal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
kif ukoll possibilment anke` l-pubbliku ser ikollhom 
jassistu għal xi inkonvenjenzi sakemm ikunu qiegħdin 
isiru dawn ix-xogħlijiet, ir-riżultat finali għandu jkun 
bini adegwat li fih jilqa’, taħt saqaf wieħed, ħafna mill-
organi tal-pajjiż li għandhom il-funzjoni li jwettqu xi 
forma ta’ skrutinju tal-amministrazzjoni pubblika.

One-stop shop

L-għan aħħari hu li meta l-proġett jitlesta l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman jkun jista’ jservi ta’ lok ċentrali fejn 
iċ-ċittadini jkunu jistgħu jirrikorru jekk iħossuhom 
aggravati bl-azzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika 

u li jkunu jixtiequ jiksbu ridress jew sodisfazzjon 
mistħoqq.  L-Uffiċċju għandu jipprovdi bini modern, 
funzjonabbli u aċċessibbli, u armat tajjeb li jilħaq 
l-istandards meħtieġa.  Għandu jassigura ambjent li 
jilqgħek kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-impjegati li 
d-dmir tagħhom hu li jaqduhom.  

IV.  L-Ombudsman – għodda effettiva 
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biex titejjeb l-amministrazzjoni pubblika

L-Ombudsman bħala medjatur

Fl-aħħar snin l-Ombudsman stinka ħafna biex 
irawwem u jippromwovi kultura li tirrikonoxxi li 
l-Uffiċċju tiegħu għandu jkollu ukoll il-funzjoni 
li jservi ta’ għodda siewja u effettiva biex titjieb 
l-amministrazzjoni pubblika.  Hu kemm il-darba 
emfasizza li l-Uffiċċju tiegħu m’għandux jitqies 
biss bħala mezz ta’ ridress għall-persuni li jkunu 
jixtiequ jressqu l-ilment tagħhom għaliex iħossuhom 
li ġew milquta’ ħażin minħabba azzjoni tal-
amministrazzjoni pubblika.  M’għandux il-funzjoni 
unika li jmexxi investigazzjoni, li ġeneralment tkun 
ta’ natura konfrontali. Il-funzjonijiet tal-Ombudsman 
m’għandhomx karatteristika kontradittorja, limitati 
biss li jrendu l-awtorita` pubblika kontabbli meta 
jirriżulta każ ta’ malamministrazzjoni.   Għandu 
ukoll il-funzjoni li jservi ta’ medjatur bejn iċ-ċittadin 
u l-amministrazzjoni pubblika kull meta jkun il-każ 
li, wara li tkun saret investigazzjoni wara l-wasla 
ta’ ilment jew fuq inizjattiva tiegħu, l-Ombudsman 
jidentifika oqsma fl-amministrazzjoni pubblika li 
fihom ikun hemm lok ta’ titjib sabiex tkun assigurata 
l-ġustizzja, t-trasparenza u l-kontabilita`.  

F’dawn iċ-ċirkostanzi l-azzjonijiet tal-Ombudsman, li 
mhux bilfors ikunu jaslu sa opinjonijiet finali formali 
jew rakkomandazzjonijiet speċifiċi, għandhom jitqiesu 
bħala kontribuzzjoni oġġettiva, awtoritattiva, u 
awtorita` indipendenti u kostituzzjonali maħsuba biex 
itejjbu l-amministrazzjoni pubblika f’sens wiesgħa u 
għall-ġid komuni. 

Riżultati Pożittivi

Fl-aħħar snin saru diversi eżerċizzji fuq din il-linja, u 
fis-sena li qed nitkellmu dwarha kien hemm żieda 
ta’ kemm minnhom daħlu fis-seħħ.  Hawn tajjeb li 
wieħed isemmi li f’ħafna każijiet kien possibbli li 
jintlaħqu riżultati pożittivi ħafna u dan minħabba 
li ħafna mid-dipartimenti tal-gvern u awtoritajiet 
pubbliċi mhux biss fehmu l-intenzjonijiet tajba li 
għandu l-Ombudsman fil-promozzjoni tiegħu ta’ 
dawn l-iżviluppi iżda ukoll irrikonoxxew il-ħtieġa 
li jdaħħlu fis-seħħ prattiki u proċeduri ġodda li 
jnaqqsu l-ammont ta’ ilmenti f’oqsma partikolari tal-
amministrazzjoni, u jipprovdu fejn meħtieġ, mezz ta’ 
ridress intern li jkun kemm effettiv kif ukoll aċċettabbli. 

Il-ħolqien u t-tfassil ta’ dawn il-prattiki u proċeduri 

maħsuba biex itejjbu oqsma fl-amministrazzjoni 
pubblika li fihom ikun identifikat nuqqas, ħafna 
mid-drabi jwasslu għal diskussjonijiet fit-tul bejn 
l-Ombudsman u t-top management tad-dipartimenti 
u awtoritajiet.   Matul dawn il-laqgħat l-Ombudsman 
jipprova jikkonvinċi li sitwazzjoni partikolari għandha 
bżonn li tiġi riveduta, u li teżisti l-ħtieġa li jittieħdu 
miżuri biex jassiguraw li ċ-ċittadin ikun trattat b’mod 
ġust u ekwu.  Hu jipproponi modi u mezzi kif dan 
jista’ jintlaħaq u, aktar iva milli le, ikun hemm qbil fuq 
x’passi hemm bżonn jittieħdu biex jinkiseb ir-riżultat 
mixtieq.

F’dawn il-każijiet l-Ombudsman ma jistenniex li 
r-rakkommandazzjonijiet tiegħu ikunu neċessarjament 
dejjem milqugħa u aċċettati.   Id-deċiżjoni finali hi 
tal-management.  Dan anke jekk hu dejjem kellu 
l-esperjenza li l-management dejjem laqa’ tajjeb is-
suġġerimenti tiegħu u kien hemm ukoll diversi drabi 
fejn dawn id-diskussjonijiet wasslu biex ittieħdu miżuri 
opportuni ta’ riforma li kellhom riżultat mixtieq.  Dawn 
jinkludu t-twaqqif ta’ mekkaniżmi interni maħsuba li 
jilqgħu għandhom l-ilmenti.  

Tnaqqis sostanzjali fin-numru ta’ każijiet

Wieħed jista’ jinnota kif, b’riżultat ta’ dawn l-inizjattivi, 
u wara li r-riforma ppjanata daħlet fis-seħħ, kien 
hemm tnaqqis sostanzjali fin-numru ta’ ilmenti 
li wasslu fl-Uffiċċju fir-rigward ta’ kwistjonijiet li 
jikkonċernaw materji li kienu jaqgħu fil-kompetenza 
tal-mekkaniżmi interni ġodda  mwaqqfa fuq ir-
rakkomandazzjonijiet li kien għamel l-Ombudsman.  
Din tirrifletti ruħha ukoll fis-sezzjoni ta’ dan ir-rapport 
li tanalizza l-ilmenti li waslu għand l-Ombudsman.

Dan it-tnaqqis fl-ilmenti mibgħuta ma jinkwetax lill-
Ombudsman.  Dan għaliex kif kien qal tajjeb ħafna Sir 
John Robertson, l-Ombudsman preċedenti ta’ New 
Zealand u l-persuna li għen fit-tfassil tal-qafas tal-Att 
dwar l-Ombudsman ta’ Malta “the main function of 
the Ombudsman was to run himself out of a job”.

Inizzjattivi simili mill-Ombudsman ġew u qiegħdin jiġu 
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addotati f’żewġ oqsma distinti u identifikabbli tal-
amministrazzjoni pubblika:

a) f’każijiet fejn awtorita` pubblika toffri servizz lill-
konsumatur; u
b) f’każijiet fejn il-Gvern jew awtoritajiet pubbliċi 
jkollhom jeżerċitaw id-diskrezzjoni amministrattiva 
tagħhom dwar kwistjonijiet li jaffettwaw liċ-ċittadin, 
li għandu d-dritt li jkun assigurat li tali deċiżjonijiet 
ikunu ttieħdu b’mod ġust, trasparenti u mingħajr 
diskriminazzjoni improprja. 

It-tisħiħ tal-mekkaniżmi interni responsabbli 
mill-ilmenti

Fl-aħħar snin dan l-Uffiċċju addotta l-prassi li 
jinkoraġixxi awtoritajiet u korporazzjonijiet pubbliċi li 
jagħtu servizz lill-pubbliku biex iwaqqfu mekkaniżmi 
interni fi ħdanhom biex fihom jilqgħu l-ilmenti.  Dawn 
il-mekkaniżmi huma differenti mis-servizz ta’ customer 
care li normalment iservi bħala l-ewwel punt ta’ 
referenza li l-konsumatur għandu biex iressaq l-ilment 
tiegħu dwar servizz li hu jkun ingħata.

 L-esperjenza uriet li ma kienux rari l-każijiet li matul 
l-investigazzjoni tagħhom l-Ombudsman identifika 
nuqqas fis-sistema mħaddma fil-proċess involut biex 
jingħata servizz.  Dan in-nuqqas jista’ jqanqal numru 
ta’ lmenti li jkunu fis-sustanza tagħhom simili, jekk 
mhux identiċi.  Ħafna drabi jkun hemm involut fihom 
elementi tekniċi, li biex tittieħed id-deċiżjoni jekk 
l-ilment ikunx ġustifikat jew le jkun hemm il-ħtieġa li 
jkun ikkonsultat xi ħadd intiż fil-materja in kwistjoni. 

Twaqqif ta’ Bordijiet Interni

F’dawn il-każijiet, dan l-Uffiċċju ilu jirrakomanda, 
u kien hemm xi drabi fejn dan sar, li l-awtorita` 
għandha twaqqaf Bord intern li xogħlu jkun li jmexxi 
investigazzjoni dwar l-ilmenti mressqa quddiemu, 
jfassal rapport dwar dak li hu jkun sab u ġabar 
matul l-investigazzjoni tiegħu u jagħmel dawk ir-
rakkomandazzjonijiet li hu jidhirlu xierqa.  Il-Bord 
għandu jkun kompost minn persuni indipendenti 
li għandhom jinkludu membri tekniċi, li jkunu 
kompetenti li jistabbilixxu jekk ilment ikunx ġustifikat 
jew le.  Il-Bord għandu mbagħad jgħaddi kopja 
tar-rapport tiegħu lill-awtorita` jew korporazzjoni 
ikkonċernata li m’għandhiex tkun kostretta li taċċetta 
l-konklużjonijiet milħuqa fih bilfors.  B’hekk ikun 
żgurat li r-rapport ikollu piż u dan minħabba li tkun 
l-awtorita` jew korporazzjoni innifisha li tkun appuntat 

il-membri ta’ dak il-Bord u li allura wieħed bir-raġun 
jassumi li ma hemm l-ebda dubju fuq l-integrita` jew 
kompetenza teknika tagħhom. 

Dan it-twaqqif ta’ dawn il-mekkaniżmi hu għodda oħra 
siewja għall-proċess biex jintlaħaq kompromess fejn 
ikun hemm każ ta’ nuqqas ta’ qbil, u dan għaliex hu 
kunċett li hu ta’ ġid kemm għall-konsumatur kif ukoll 
għall-awtorita` jew korporazzjoni li tipprovdi servizz.  
L-iskrutinju ta’ tagħrif tekniku u l-analizzar ta’ evidenza 
minn persuni b’kompetenza teknika jmur lil hinn minn 
dak li dan l-Uffiċċju jista’ joffri, li f’każijiet simili ma 
jkollux triq oħra għajr li jirrikorri biex jappunta esperti 
fl-oqsma ikkonċernati biex jgħinuh jiddetermina 
lmenti ta’ natura teknika.

It-twaqqif ta’ dawn il-mekkaniżmi interni bl-ebda 
mod ma jillimita d-dritt tal-persuni li ma jaqblux 
mal-mod kif ikun ġie trattat l-ilment tagħhom minn 
dik l-awtorita` jew korporazzjoni jew il-Bord intern fi 
ħdanhom, u li jkunu jixtiequ jressqu l-ilment tagħhom 
lill-Ombudsman.  Dan l-Uffiċċju jżomm id-dritt li, 
wara li każ ikun instema’ quddiem dik l-awtorita` 
jew korporazzjoni, jgħaddi għandu biex ikun jista’ jiġi 
rivedut u dan anke fid-dawl tal-fatt li l-Ombudsman 
jista’ jinvestiga lment kemm il-darba minn jilmenta 
quddiemu jkun l-ewwel prova jikseb rimedju 
mingħand l-awtorita` ikkonċernata.  F’każijiet bħal 
dawn iżda, dan l-Uffiċċju jkollu l-vantaġġ li jkollu f’idejh 
kemm l-opinjoni teknika fuq il-fatti mressqa bħala 
evidenza quddiem il-Bord kif ukoll il-benefiċċju tal-
opinjoni u l-konklużjonijiet tal-istess Bord dwarhom. 

Sistemi bħal dawn, li ġew sorvejlati mill-Ombudsman, 
twaqqfu f’numru ta’ awtoritajiet u korporazzjonijiet, 
u mhux biss jaħdmu sew iżda qiegħdin ukoll iħallu 
r-riżultati mixtieqa.

Bordijiet u mhux Tribunali

Dawn il-Bordijiet m’għandhomx jitqiesu bħala Tribunali 
mwaqqfa b’liġi.  Lanqas ma jista’ jingħad li huma 
konformi mal-Paris Principles, kemm il-darba dawn 
jibqgħu jservu bħala mekkaniżmi interni li jilqgħu 
għandhom l-ilmenti, maħtura minn u dipendenti fuq 
l-awtorita` jew korporazzjoni li twaqqafhom u li lilha 
jirraportaw.  Ir-rakkomandazzjonijiet li jagħmlu ma 
jorbtux la lill-awtorita` jew korporazzjoni innifisha u 
saħansitra lanqas lill-konsumatur ikkonċernat.  Dan 
magħdud, hi ħaġa naturali iżda li, aktar ma l-Bord 
igawdi awtonomita` u indipendenza, u ikbar ma tkun 
il-kompetenza teknika tal-membri li jpoġġu fuqu, dan 
igawdi aktar awtorita` u rispett.  Meta d-deċiżjonijiet 
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tal-Bord ikunu motivati tajjeb u teknikament 
dokumentati, jagħmluha diffiċli għall-awtorita` jew 
korporazzjoni li tinjora jew ma tatix widen għall-
konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li jkun wasal 
għalihom dak il-Bord.  

Meta l-persuna li tkun ressqet l-ilment, kif għandha 
d-dritt li tagħmel, tersaq għand l-Ombudsman jekk 
l-ilment tagħha jkun miċħud mill-Bord, l-Ombudsman 
ukoll jagħti widen għal dak li jkun wasal għalih il-
Bord.  Hu importanti li jkun iċċarat li dawn il-bordijiet 
m’humiex maħsuba biex b’xi mod jissostitwixxu 
l-protezzjoni li ċ-ċittadin igawdi taħt l-Att dwar 
l-Ombudsman.   Wieħed għandu jħares lejn dan 
l-iżvilupp pożittiv bħala salvagwardja addizzjonali 
għall-konsumatur u t-twaqqif ta’ Bord bħala mezz 
ieħor ta’ ridress fi ħdan l-istruttura tal-awtorita` jew 
korporazzjoni nnifisha.

Jekk il-konsumatur ma jkunx sodisfatt bl-eżitu tal-
ilment tiegħu, hu għandu d-dritt li jressaq l-ilment 
tiegħu lil dan l-Uffiċċju li mbagħad jinvestiga l-ilment 
sħiħ, u kemm il-darba l-Ombudsman ikun tal-fehma li 
l-proċedimenti quddiem il-Bord tmexxew b’mod ġust, 
kompetenti u indipendenti, waqt l-investigazzjoni 
tiegħu l-Ombudsman jieħu ukoll konjizzjoni ta’ 
dak li l-Bord ikun sab waqt l-istħarriġ tiegħu dwar 
l-ilment.   L-Ombudsman bl-ebda mod ma hu kostrett 
li jaċċetta dak li jkun sab il-Bord jew li jimplimenta 
r-rakkomandazzjonijiet li hu jkun għamel. 

Id-dover ta’ kontabilita` u trasparenza

It-twaqqif ta’ dawn il-Bordijiet huwa r-riżultat 
importanti u dirett tal-kampanja ta’ għarfien 
indirizzata lill-awtoritajiet pubbliċi biex jifhmu dejjem 
aktar id-dover tagħhom li joperaw b’mod trasparenti 
u kontabbli fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom meta 
jkunu qiegħdin joffru servizz lill-konsumaturi u klijenti 
tagħhom.  Bdew jirrikonoxxu u jaċċettaw l-obligazzjoni 
tagħhom li, fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom li 
jiddeterminaw id-drittijiet tal-konsumaturi, huma 
ma jistgħux jaġixxu b’mod arbitrarju u awtoritarju. 
Bil-mod il-mod iżda b’mod effettiv qiegħdin ikunu 
mġiegħla jifhmu li l-klijenti u l-konsumaturi tagħhom 
għandom id-dritt li jkunu trattati b’mod ġust u li 
jingħataw ir-raġunijiet li jkunu wasslu biex ittieħdet 
deċiżjoni li tkun affetwathom.  Dawn huma l-prinċipji 
fundamentali tad-dritt għal amministrazzjoni tajba 
li l-Ombudsman ilu jippromovi u jrawwem f’xenarju 
li, qabel ma għadda l-Att dwar l-Ombudsman, kien 
kompletament mċajpar.   Sa dakinhar, bosta mill-
awtoritajiet kienu jitrattaw l-ilmenti mressqa lilhom 

mill-konsumaturi tagħhom b’mod riġidu u awtoritarju 
jekk mhux b’mod arroganti li ħafna drabi kien iwassal 
għal attitudni fejn il-konsumatur kien ikollu jbaxxi 
rasu għal dak li tgħid l-awtorita` jekk ma riedx li jibqa’ 
b’xejn. Din il-mentalita` qiegħda kull ma jmur tinbidel 
u dan anke fid-dawl tal-fatt tal-għarfien dejjem jikber 
fost iċ-ċittadini tad-drittijiet li huma għandhom bħala 
konsumaturi.  Qiegħdin jibdew jagħrfu li l-liġi Maltija 
u dik Ewropeja jirrikonoxxu d-dritt li ċittadin għandu 
jkollu għal amministrazzjoni pubblika tajba.  Iċ-ċittadini 
qiegħdin jitgħallmu jisfruttaw l-għodda li għandhom 
disponibbli għalihom li qiegħda hemm biex tgħinhom 
jiksbu dan id-dritt tagħhom.

Ombudsman id-Difensur tad-Drittijiet 
taċ-Ċittadini

L-istituzzjoni tal-Ombudsman hi fid-dmir li trawwem 
u tipproteġi dan l-għarfien ġdid li ċ-ċittadin qiegħed 
jikseb rigward id-drittijiet tiegħu.  Għandha tkun 
attenta li tevalwa l-inizjattivi meħudha mill-awtoritajiet 
pubbliċi li fihom ikun hemm tendenza li timmina 
d-dritt li ċittadin għandu għall-amministrazzjoni tajba, 
ħafna drabi kaġunata minn arroganza amministrattiva 
li hi l-għerq ta’ kull abbuż ta’ poter.  Huwa f’dan il-
kuntest li dan l-Uffiċċju jinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta’ 
mekkaniżmi li jgħinu liċ-ċittadin jikseb dak li hu dritt 
tiegħu. 
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Daħla 

Matul l-2012, fl-Uffiċċju tal-Ombudsman waslu 443 
ilment, żieda marġinali ta’ 17-il każ (4%) fuq l-2011 
(426)

Fl-2012, l-ammont ta’ nies li talbu l-għajnuna minn 
dan l-Uffiċċju, kemm permezz tat-telefonati u kemm 
dawk li żaru l-Uffiċċju personalment naqas minn 504 
fl-2011 għall-462 fl-2012. Tnaqqis ta’ 8% fuq l-2011.

Għalkemm din is-sena kien hemm żieda marġinali 
fl-ilmenti li daħlu, Tabella 1.1 tikkonferma x-xejra ta’ 
tnaqqis fl-ilmenti minn sena għall-oħra. Dan jista’ jiġi 
attribwit għal żewġ fatturi: 

Numru ta’ awtoritajiet pubbliċi li kienu jaqgħu taħt 
il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman naqsu fl-aħħar snin 

minħabba li ġew privatizzati jew daħlu f’public private 
partnership mal-gvern. 

Fl-aħħar snin, ġew stabbiliti numru ta’ bordijiet 
u awtoritajiet regolatorji indipendenti bil-għan li 
jeżerċitaw u jissorveljaw funzjonijiet speċifiċi f’isem 
il-pubbliku. 

Bil-għan li l-operat tal-Uffiċċju tal-Ombudsman jitjieb 
u l-profil pubbliku jogħla, dan l-Uffiċċju bħalissa 
għaddej minn proċess ta’ ristrutturar. Dan il-proċess 
jinkludi, l-ħatra ta’ Direttur Ġenerali u numru ta’ karigi 
maniġerjali oħra bl-iskop li jaraw li dan il-proċess ta’ 
ristrutturar jitwettaq biex tiżdied l-effiċjenza u jkun 
hemm promozzjoni u għarfien tas-servizzi u x-xogħol li 
dan l-Uffiċċju jagħmel għal benefiċċju tal-pubbliku. 

IT-TIENI TAQSIMA

Analiżi tal-ilmenti li saru fl-2012

A
na

liż
i t

al
-i

lm
en

ti 
li 

sa
ru

 fl
-2

01
2

Sena Ilmenti bil-kitba Tagħrif bil-fomm

1996 1112 849

1997 829 513

1998 735 396

1999 717 351

2000 624 383

2001 698 424

2002 673 352

2003 601 327

2004 660 494

2005 583 333

2006 567 443

2007 660 635

2008 551 469

2009 566 626

2010 482 543

2011 426 504

2012 443 462

Tabella 1.1 – Ilmenti u għoti ta’ tagħrif
1996 – 2012
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Ilmenti 
miġjuba                                                                  
mis-sena ta’ 
qabel

2010 2011 2012

Waslu Magħluqa Miftuħa Waslu Magħluqa Miftuħa Waslu Magħluqa Miftuħa

259 249 238

Jannar 37 26 270 35 30 254 43 41 240

Frar 45 32 283 27 37 244 37 33 244

Marzu 50 85 248 38 29 253 34 37 241

April 25 29 244 44 33 264 33 29 245

Mejju 41 51 234 21 29 256 35 44 236

Ġunju 33 26 241 38 23 271 33 27 242

Lulju 40 37 244 48 30 289 29 31 240

Awwissu 49 46 247 35 24 300 41 32 249

Settembru 39 43 243 35 33 302 41 25 265

Ottubru 50 35 258 33 83 252 45 50 260

Novembru 50 47 261 33 57 228 48 35 273

Diċembru 23 35 249 39 29 238 24 34 263

TOTAL 482 492 426 437 443 418

Talbiet għal 
tagħrif 543 504

Il-każijiet investigati u konklużi bejn Jannar u Diċembru 
tal-2012 naqqsu bi ftit, minn 437 fl-2011 għal 418 
fl-2012, tnaqqis ta’ 19-il każ (4%). Fl-aħħar tal-2012, 
kien hemm 263 każ pendenti, żieda ta’ 11-il każ (5%) 
mill-2011.

Tabella 1.2 – Ilmenti li waslu u ngħalqu kull xahar
2010 – 2012
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Ilmenti skont is-setturi u l-awtoritajiet 
pubbliċi li daħlu matul l-2012

Tabella 1.3 turi lista dettaljata ta’ awtoritajiet u 
entitajiet u n-numru ta’ lmenti li daħlu dwarhom.
Din it-tabella, turi li l-Korporazzjoni għas-Servizzi 
tal-Ilma inkluż ilmenti li dahlu dwar ARMS Ltd, 
qiegħdin fuq quddiem tal-lista tal-aktar entitajiet li 
dwarhom daħlu ilmenti. Il-każijiet li jikkonċernaw din 
il-Korporazzjoni kienu 44, żieda ta’ 19% mis-sena ta’ 
qabel (2011).

It-tieni settur li dwaru daħlu l-aktar ilmenti kien dak 
tas-Sigurta` Soċjali, bi 33 każ, żieda konsiderevoli ta’ 
65% fuq l-2011, segwit mill-Edukazzjoni b’31 ilment, 
żieda ta’ 24%.

Għalkemm Transport Malta, baqgħet mal-ewwel 
ħames entitajiet li dwarhom daħlu l-aktar ilmenti, 
ta’ min jinnota li din l-awtorita` kellha tnaqqis ta’ 
23% komparat mal-2011. B’hekk fl-2012, daħlu 29 
każ kontra din l-awtorita` u mill-ewwel post, li kienet 
tokkupa għal dawn l-aħħar sentejn, tinżel għar-raba’.

Fattur ieħor li ħareġ minn din l-istatistika hu, iż-żieda 
tal-ilmenti li jikkonċernaw il-Kunsilli Lokali. Matul 
l-2012, daħlu 28 każ relatat mal-Kunsilli Lokali, żieda 
ta’ 55% aktar mill-2011. 

Meta tieħu l-ħames entitajiet li dwarhom daħlu l-aktar 
ilmenti f’daqqa, dawn jammontaw għal 165 każ jew 
37.2% tal-każijiet kollha li daħlu f’dan l-Uffiċċju matul 
l-2012.

Raġunijiet li dwarhom tressaq l-ilment

Tabella Nru 1.4 turi lista dettaljata tar-raġunijiet li 
wasslu lil min ressaq l-ilment biex jirrikorri f’dan 
l-Uffiċċju. Dan juri li bħall-2011, l-iktar ilmenti komuni 
huma dawk dwar nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ li 
jammontaw għal 29% (128) tal-ilmenti kollha li daħlu 
fl-2012. 

Matul l-2012, kien hemm żieda fl-ilmenti attribwiti 
għal nuqqas ta’ trasparenza minn 30 (7%) ilment 
fl-2011 għal 51 (11%) ilment fl-2012. Fl-istess 
żmien kien hemm tnaqqis fl-ilmenti attribwiti għal 
diskriminazzjoni improprja, li minn 50 (12%) każ fl-
2011, naqsu għal 41 (9%) fl-2012. In-numru ta’ lmenti 
attribwiti għal dewmien żejjed jew nuqqas ta’ tweġiba 
naqsu ukoll minn 89 (21%) każ fl-2011, għal 85 (19%) 
fl-2012. 

SETTUR 2010 2011 2012

Armed Forces of Malta 41 6 15

Agriculture 1 1 2

Air Malta 7 1 16

Corradino Correctional Facility - 3 -

Courts 4 4 4

Customs 1 - -

Education 27 25 31

Elderly 3 - 6

Enemalta Corporation 6 - 14

Health 12 32 21

Housing Authority 20 12 14

Inland Revenue 22 28 14

Joint Office 5 2 4

Land 16 11 17

Local Councils 21 18 28

Malta Enterprise 2 - -

Malta Shipyards 1 - -

Public Administration HR Office 6 9 15

Malta Environment & Planning
Authority 11 19 7

Police Force 6 18 15

Public Service Commission 8 5 7

Social Security 27 20 33

Tourism 2 2 2

Transport Malta 45 38 29

Treasury 2 2 -

University of Malta 2 2 6

VAT 9 3 5

Water Services Corporation 29 37 44

Oħrajn 146 128 94

TOTAL 482 426 443

Tabella 1.3 – Ilmenti li waslu fl-Uffiċċju tal-Ombudsman
2010 – 2012
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Kategorija 2010 2011 2012

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida                                                    
ta’ proċeduri u regolamenti

129 27% 100 23% 104 24%

Diskriminazzjoni improprja 57 12% 50 12% 41 9%

Nuqqas ta’ trasparenza 20 4% 30 7% 51 11%

Nuqqas ta’ informazzjoni 22 4% 32 8% 34 8%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ tweġiba 101 21% 89 21% 85 19%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 153 32% 125 29% 128 29%

TOTAL 482 100% 426 100% 443 100%

Tabella 1.4 – Kategorija ta’ ilmenti li waslu
2010 – 2012

Tabella 1.5 – Ilmenti bil-kitba mqassmin skont il-Ministeri
2012

Ilmenti skont l-Ministeri 

Tabella 1.5 turi l-ilmenti mqassma skont l-Ministeri 
li fid-dekasteri tagħhom jaqgħu l-enititajiet u/jew 
awtoritajiet li dwarhom jkun sar l-ilment.

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment 

huwa l-Ministeru li l-aktar kellhu lmenti li jikkonċernawh 
– 111-il każ jew 25% tal-każijiet kollha li daħlu matul 
is-sena. Warajh isegwi l-Uffiċċju tal-Prim Ministru b’68 
każ jew 15% tal-każijiet kollha li daħlu fl-2012. 

Ministeru 2012

Uffiċċju tal-Prim Ministru 68

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment 111

Ministeru għall-Kompetizzjoni ġusta, Negozji żgħar u l-Konsumatur 15

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern 1

Ministeru għall-Intern u Affarijiet Parlamentari 21

Ministeru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja 54

Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol 52

Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali 17

Ministeru għal Għawdex 3

Ministeru għas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunita` 29

Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni 37

Ministeru għat-Turiżmu, Kultura u l-Ambjent 14

Ministeru tal-Affarijiet Barranin 3

Barra l-ġurisdizzjoni 18

TOTAL 443



19

Rapport Annwali għas-sena 2012

Uffiċċju tal-Ombudsman

Naxxar 16 15 11

Paola 9 8 5

Pembroke 5 3 5

Pieta’ 1 3 6

Qormi 10 8 5

Qrendi 2 2 2

Rabat 8 9 7

Safi 1 3 2

San Ġiljan 7 5 7

San Ġwann 12 14 11

San Pawl il-
Baħar 19 23 21

Santa Lucia 2 2 4

Santa Venera 8 8 5

Siġġiewi 15 5 3

Sliema 19 19 13

Swieqi 8 9 9

Ta’ Xbiex - 3 2

Tarxien 14 7 10

Valletta 15 9 15

Xemxija - 1 1

Xgħajra - 2 -

Żabbar 16 15 11

Żebbuġ 10 10 8

Żejtun 15 9 15

Żurrieq 9 10 12

Għawdex 39 19 26

Oħrajn 7 9 31

Barra minn 
Malta 7 9 5

Total 482 426 443

Lokalita` 2010 2011 2012

Attard 28 34 40

Balzan 4 4 8

Birgu 1 3 3

Birkirkara 26 29 31

Birżebbuġa 17 8 5

Bormla 6 4 5

Dingli 2 2 7

Fgura 9 9 6

Floriana 3 4 3

Għargħur 5 - 1

Għaxaq 5 8 2

Gudja 2 4 3

Gżira 9 7 4

Ħamrun 9 5 10

Iklin 2 2 1

Isla 1 3 -

Kalkara 3 1 3

Kirkop 1 1 3

Lija 5 4 8

Luqa 3 6 7

Marsa 6 4 -

Marsaskala 15 8 8

Marsaxlokk 5 2 4

Mellieħa 8 4 4

Mġarr 3 2 4

Mosta 23 14 13

Mqabba 3 4 3

Msida 4 10 4

Mtarfa - 1 1

Tabella 1.6 – Ilmenti skont il-lokalita`
2010 – 2012
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Kif jidher f’Tabella Nru 1.7, minn numru ta’ 
każijiet li l-Ombudsman ħass li l-ilmenti imressqa 
quddiemu kienu ġusitifikati, 25 ġew konklużi favur 
min ressaq l-ilment. Mill-każijiet li tressqu quddiem 
l-Ombudsman, 155 ġew riżolti informalment u 
mingħajr il-ħtieġa li ssir investigazzjoni. 

Każijiet sostnuti u ġustifikati 

Tabella Nru 1.8, turi l-kategoriji differenti ta’ 
amministrazzjoni ħażina fl-ilmenti sostnuti, bl-akbar 
ammont ta’ każijiet jkunu dawk dwar nuqqas ta’ 
ġustizzja jew bilanċ, li matul l-2012 ammontaw għal 52 
każ jew 29% tal-każijiet kollha li ġew sostnuti. Fl-istess 
perjodu, kien hemm  46 (25%) każ dwar dewmien 
żejjed jew nuqqas ta’ tweġiba; 37 (21%) każ li kienu 
kontra l-liġi, jew applikazzjoni riġida ta’ proċeduri 
u regolamenti; u 16-il każ (9%) ta’ diskriminazzjoni 
improprja. 

Tip ta’ każijiet 2010 2011 2012

Każijiet investigati: 128 118 87

li minnhom: - ġustifikati [28] [13] [25]

                       - mhux ġustifikati [100] [105] [62]

Solvuti waqt l-investigazzjoni 151 124 155

Mogħtija parir/għajnuna 53 50 45

Barra l-ġurisdizzjoni 125 100 98

Skaduti biż-żmien, trivjali, eċċ 35 45 33

TOTAL 492 437 418

Tabella 1.7 – Klassifika ta’ każijiet magħluqa
2010 – 2012

Tabella 1.8 – Każijiet sostnuti u li kienu ġustifikati
2010 – 2012

Kategorija 2010 2011 2012

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida                          
ta’ proċeduri u regolamenti 50 28% 30 22% 37 21%

Diskriminazzjoni improprja 11 6% 10 7% 16 9%

Nuqqas ta’ trasparenza 3 2% 7 5% 15 8%

Nuqqas ta’ informazzjoni 7 4% 10 7% 14 8%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
tweġiba 68 38% 35 26% 46 25%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 40 22% 45 33% 52 29%

TOTAL 179 100% 137 100% 180 100%
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Każijiet trattati mill-Uffiċċju
 tal-Ombudsman

Tabella 1.9 – Każijiet trattati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman
2012

Settur Nru ta’ każijiet

Ombudsman Parlamentari
*(It-totali tal-ilmenti li daħlu huwa 
ta’ 442 li minnhom 8 ġew trasferiti 
lill-Kummissarju għall-Ambjent u l-
Ippjanar biex jiġu investigati)

435*

Ombudsman tal-Universita` 56

Kummissarju għall-Ambjent u 
l-Ippjanar
 (Awwissu – Diċembru  2012)

92

Kummissarju għas-Saħħa
(Awwissu – Diċembru  2012)

32

Total 615

Tabella 1.9 turi li matul l-2012, l-Uffiċċju tal-
Ombudsman tratta 615-il każ, li minnhom 435 ġew 
investigati mill-Ombudsman Parlamentari; 92 mill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar; 56 mill-
Ombudsman tal-Universita`; u 32 mill-Kummissarju 
għas-Saħħa.



22

Rapport Annwali għas-sena 2012

Uffiċċju tal-Ombudsman

Daħla 

Dan huwa r-raba’ Rapport Annwali mħejji mill-
Professur Charles Farrugia, minn meta ġie maħtur 
bħala Ombudsman tal-Universita` f’Novembru 2008.  
Dan ir-rapport huwa mqassam f’żewġ taqsimiet: 
l-ewwel waħda tittratta d-drittijiet tal-individwu u 
dawk tas-soċjeta`; it-tieni taqsima tagħti tagħrif u 
data f’forma grafika tal-ilmenti imressqa quddiem 
l-Ombudsman tal-Universita` matul din is-sena.

Id-Dritt tal-Individwu u dak tas-Soċjeta`

Żewġ politiċi kontemporanji, it-tnejn nisa, u 
t-tnejn magħrufa għall-impatt tagħhom fix-xena 
politika internazzjonali, kellhom veduti differenti 
u konfliġġenti fuq ir-relazzjoni u d-differenzi  bejn 
id-drittijiet tal-individwu u l-ħtiġijiet tas-soċjeta`. 
Margaret Thatcher temmen illi l-jedd tal-individwu 
huwa sagrosant.  Din l-opinjoni tqanqal kemxejn 
sorpriża meta wieħed iħares lejn kif kienet aġixxiet 
mal-ħaddiema tal-minjieri xi żmien ilu.  Is-Sinjura 
Thatcher qalet hekk: 

“There is no such thing as society: there are individual 
men and women, and there are families”.

B’kuntrast ma’ dan Hillary Clinton temmen illi, 
ikun hemm ċirkostanzi fejn d-dritt tal-individwu jiġi 
sagrifikat għall-ħtiġijiet tas-soċjeta`.  Għal darba oħra 
din id-dikjarazzjoni ukoll hija sorprendenti għaliex il-
Bill of Rights tal-Istati Uniti huwa ibbażat fuq il-kitbiet 
umanistiċi ta’ John Locke u David Hume, li kien jitqies 
bħala t-tieni l-aktar persuna potenti fid-dinja, u dan 
kiteb hekk; 

“We must stop thinking of the individual and start 
thinking about what is best for society.”

Min minnhom għandu raġun? Is-soċjologu Emile 
Durkheim jargumenta b’mod estensiv u persważiv illi 
s-saħħa, l-istabbilita` u l-armonija tan-nies jiddependu 
mill-bilanċ bejn iż-żewġ ħtiġijiet: id-domanda u 
l-ħtiġijiet ta’ gruppi soċjali li huma bejniethom 
jinħoloq bilanċ bejn il-protezzjoni tad-drittijiet 
tagħhom bħala gruppi u x-xewqat leġittimi individwali.  

L-Ombudsman tal-Universita` għandu r-rwol ta’ 
medjatur li jipprova jara li li jintlaħaq bilanċ bejn 
it-talbiet tal-istudent u tal-istaff u d-deċiżjonijiet 
meħuda mill-istituzzjonijiet fejn dawn il-persuni 
jistudjaw jew jaħdmu.

Madanakollu, meta wieħed ipoġġi dan ir-rwol 
fil-perspettiva, l-Ombudsman tal-Universita` ma 
jittrattax mal-problemi tad-daqs u dimensjoni bħal 
ma għamlu Margaret Thatcher u Hillary Clinton.  Bl-
istess mod, l-uffiċjali għolja fl-Universita` ta’ Malta, 
fil-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija ta’ Malta 
(MCAST), u fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi (ITS) ma jieħdux 
deċiżjonijiet li huma daqstant iebsa u sinjifikanti bħal 
ma jiffaċċjaw amministraturi ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali.  Jibqa’ l-fatt illi l-kwistjonijiet imressqa 
mill-complainants ikunu ċirkostanzi li jolqtuhom 
direttament tant li jkun hemm każi fejn tiġi affettwata 
s-saħħa tal-persuna. Ikun hemm complainants li 
waqt li kienu qegħdin jiġu intervistati u jitkellmu 
fuq id-diffikulta` tagħhom jidhru tassew inkwetati u 
mifxula.  Dan jiġri għax il-persuni in kwistjoni, tant 
ikunu konvinti illi  l-każ tagħhom  ser ikollu effett fuq 
ħajjithom.

Konxju illi meta l-management tal-istituzzjonijiet 
jintalbu jirrevedu jew saħansitra jbiddlu deċiżjonijiet 
li jkunu diġa` ttieħdu, jitpoġġew f’sitwazzjoni 
diffiċli.  Jekk wara li jkun investigat ilment ikun 
ġust li r-regolamenti attwali għandhom jinbidlu, 
ċertament jinħolqu diffikultajiet biex dan il-
proċess iseħħ.   Għalkemm dan ma jiġrix ta’ spiss, 
ikun hemm drabi li  jiġri hekk. Meta prattiċi jkunu 
ilhom stabbiliti u jkun hemm bżonn li jinbidlu, dan 
jista’ joħloq komplikazzjoni.  L-aktar diffiċli huma 
r-rakkomandazzjonijiet illi jkollhom effett fuq l-prassi 
tal-istituzzjoni kollha.  Fil-fatt l-akbar ostaklu huwa 
proprju l-biża` li jinħoloq preċedent.

Osservaturi jargumentaw illi l-kapijiet ta’ dawn 
l-istituzzjonijiet m’għandhomx jiġu mgħobbija bl-
ilmenti tal-individwi. Għalhekk iqumu mistoqsijiet bħal 

Għandha problema li għandu wieħed mill-istudenti 
fl-eżamijiet tal-MATSEC ittellef lir-Rettur milli 
jinnegozja ma’ kollegi ta’ istituzzjonijiet akkademiċi 
internazzjonali sabiex jkompli jassigura li l-fama tajba 
tal-Universita` ta’ Malta tinżamm? 

IT-TIELET TAQSIMA

Rapport Annwali tal-Ombudsman tal-Universita` għall-2012
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Jagħmel sens illi l-Prinċipal tal-MCAST jiddedika 
ħin għal talba li ma ntlaqatx għal promozzjoni li 
saritlu minn wieħed mill-ħaddiema, meta għandu 
r-responsabbilta` enormi tal-bini strutturali u 
akkademiku ta’ dik li tista’ tkun t-tieni Universita` 
f’Malta l’quddiem?

Jista’ l-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi 
juża ħin prezzjuż biex jassigura illi membru tal-istaff 
tiegħu ingħata l-ammont ta’ overtime mistħoqq, meta 
qiegħed jagħmel l-almu tiegħu sabiex din l-istituzzjoni 
tagħti l-aħjar taħriġ possibbli lill-istudenti tagħha 
li huma l-ħaddiema ta’ għada, f’waħda mill-aktar 
industriji importanti f’Malta?

Mingħajr dubju t-tweġiba għal dawn it-tlett 
mistoqsijiet hija IVA.  Il-kapijiet ta’ dawn 
l-istituzzjonijiet m’għandhomx jagħmlu x-xogħol 
li jistgħu jiddelegaw lill-uffiċjali oħra impjegati 
magħhom, sabiex jinvestigaw, jistabbilixxu l-fatti u 
jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom.  Fl-aħħar 
mill-aħħar huma l-uffiċjali fil-livelli għolja tal-istruttura 
li għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa.  Wara 

l-ewwel intoppi fir-raba’ sena bħala Ombudsman tal-
Universita` kelli l-privileġġ li naħdem ma’ ħafna uffiċjali 
illi jifhmu u jħaddnu dan il-prinċipju.  Dan wassal biex 
ir-relazzjonijiet tagħna f’din l-aħħar sena kienu tajbin u 
taw il-frott.

Dan ir-rapport beda b’żewġ  dikjarazzjonijiet ta’ żewġ 
politiċi.  Issa nixtieq nagħlaq billi nikkwota tnejn mill-
aqwa Statisti li qatt rat id-dinja, din id-darba rġiel.  
L-ewwel wieħed huwa Ronald Reagan li jagħmel enfasi 
fuq il-valuri li jħaddan u jippromwovi l-Uffiċċju tal-
Ombudsman tal-Universita`.  Huwa qal:

“Protecting the rights of even the least individual 
among us is basically the only excuse the government 
has for even existing.”

It-tieni dikjarazzjoni hija dik ta’ Mahatma Gandhi li hija 
gwida siewja ta’ kif għandhom ikunu l-isforzi tagħna 
u ta’ kif għandna nittrattaw lil ta’ madwarna.  Gandhi 
kien qal hekk: 

“I claim to be a simple individual liable to err like 
any other fellow mortal. I own, however, that I have 

L-Ombudsman tal-Universita` il-Professur Chalres Farrugia f’waħda mill-laqgħat 
regolari mal-Ombudsman Parlamentari, l-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino
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humility enough to confess my errors and to retrace 
my steps.

Relazzjoni professjonali bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
tal-Universita`, l-Universita`, l-MCAST u l-ITS bbażata 
fuq dawn il-prinċipji u sentimenti, żgur tassigura 
l-ħarsien tad-drittijiet tal-persuni li jitolbu s-servizzi 
tagħna filwaqt li nilħqu ukoll il-ħtiġijiet tas-soċjeta` li 
aħna nservu.

Tagħrif Statistiku u t-Tabelli

Din it-taqsima tagħti tagħrif li joħroġ mill-istatistika 
miġbura dwar il-każijiet investigati minn dan l-uffiċċju 
fl-2012. L-informazzjoni li tidher fit-tabelli u fil-
grafika hija ċara biżżejjed u m’għandha bżonn l-ebda 
spjegazzjoni.

Il-figuri miġbura juru in-numru ta’ ilmenti li ntbagħtu 
lil dan l-Uffiċċju, in-natura varja tagħhom, kif ukoll min 
bagħat l-ilment u saħansitra x’kien l-eżitu tal-istħarriġ.

Raġunijiet 2010 2011 2012

Immarkar mhux ġust ta’ xogħol 
akkademiku 16 26% 20 31% 9 16%

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx 
attenzjoni 1 2% 1 2% - -

Promozzjoni li ġiet miċħuda 
b’mod inġust 2 3% 6 9% 9 16%

Kariga li  ġiet miċħuda b’mod 
inġust (mili ta’ post battal) 5 8% 4 6% 6 11%

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju 27 44% 27 42% 28 50%

Nuqqas ta’ tagħrif/attenzjoni 9 13% 3 5% 4 7%

Inizjattiva personali tal-
Ombudsman 3 4% 3 5% - -

Total 62 100% 64 100% 56 100%

Tabella 2.2 
Klassifika ta’ każijiet magħluqa 

2010 – 2012

SMALL CAPS
NO BOLD

Istituzzjoni 2010 2011 2012

Universita` ta’ Malta 46 51 38

MCAST 10 8 14

Istitut ta’ Studji Turistiċi 6 3 4

Barra mill-ġurisdizzjoni - 2 -

Total 62 64 56

Tabella 2.1 
Ilmenti ġodda mqassmin skont l-istituzzjoni 

2010 – 2012
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Klassifika 2010 2011 2012

Każijiet li ssolvew b’azzjoni 
informali

15 24% 21 33% 12 22%

Każijiet sostnuti 5 8% 4 6% 10 19%

Każijiet parzjalment sostnuti 6 9% 3 5% 6 11%

Każijiet mhux sostnuti 15 23% 16 26% 11 20%

Investigazzjoni formali ma saritx/
ma tkomplietx

16 25% 12 19% 12 22%

Investigazzjoni miċħuda 7 11% 7 11% 3 6%

Total 64 100% 63 100% 54 100%

Tabella 2.3  
Tagħrif dwar liema raġuni tressqu l-ilmenti 

2010 – 2012

Nota Personali

Għal darb’oħra nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha 
tal-istaff tal-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-pariri u 
assistenza mogħtija.  Nuri l-apprezzament tiegħi għax 
naf li dawn ingħatawli mill-qalb. Ix-xogħol tiegħi ma 

kienx ikun possibbli mingħajr is-sapport tagħhom, kif 
ukoll ta’ dawk il-ħafna uffiċjali fl-Universita` ta’ Malta, 
fl-MCAST u fl-ITS.

Professur Charles Farrugia
Ombudsman tal-Universita` 

Universita` ta’ Malta MCAST Istitut ta’ Studji 
Turistiċi Total

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Studenti

 - irġiel 27 13 11 4 1 5 1 3 - 32 16 16

 - nisa 10 29 15 2 2 3 1 - - 13 31 18

Staff

 - irġiel 8 5 6 3 2 3 3 3 4 14 8 13

 - nisa - 4 7 - 3 2 - - - - 7 9

Total ta’ ilmenti minn
 studenti u staff 45 51 39 9 8 13 5 6 4 59 62 56

Inizjattivi mill-
Ombudsman 
tal-Universita`

1 - - 1 - - 1 - - 3 - -

Barra mill-ġurisdizzjoni - - - - - - - 2 - - 2 -

Total 46 51 39 10 8 13 6 8 4 62 64 56

Tabella 2.4 
 Ilmenti ġodda mqassmin skont l-istituzzjoni u min bagħathom

2010-2012
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Rapport Annwali 2012 tal-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-Uffiċċju 
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Daħla 

Dan huwa l-ewwel rapport, tal-Kummissarju għall-
Ambjent u l-Ippjanar, il-Perit David Pace, wara li nħatar 
f’din il-kariga f’Awwissu 2012.  Dan ir-rapport huwa 
ġabra fil-qosor tal-ħidma mwettqa mill-Kummissarju 
għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-ewwel ħames xhur f’din 
il-kariga.

Il-Kummissarju għall-Ambjent u 
l-Ippjanar

L-Att dwar l-Ombudsman tal-1995 ġie emendat b’Att 
XVII tal-2010 li jipprovdi l-ħatra ta’ Kummissarji għall-
Investigazzjonijiet Amministrattivi f’oqsma speċjalizzati 
stabbiliti mill-Ombudsman Parlamentari, bi qbil mal-
Prim Ministru.

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar issostitwixxa 
l-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.

Il-Perit David Pace, inħatar bħala l-ewwel Kummissarju 
għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-1 ta’ Awwissu 2012, bil-
għan li, kif deskritt f’Paragrafu 22 tal-Avviż Legali Nru 
248/2012, “jinvestiga ilmenti relatati mal-ambjent u 
l-ippjanar”.
 
Il-Perit David Pace, iggradwa mill-Universita` ta’ Malta 
fl-1971.  Hu pprattika l-professjoni tiegħu fil-privat u 
għal xi żmien serva bħala membru tal-Kummissjoni 
għall-Kontroll tal-Iżvilupp fl-Awtorita` tal-Ippjanar.  
Kien ukoll involut fir-riforma tal-MEPA.

Ir-rwol tal-Kummissarju għall-Ambjent 
u l-Ippjanar

Investigazzjoni tal-ilmenti

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 
għandu s-setgħa li jinvestiga allegazzjonijiet ta’ 

 Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, il-Perit David Pace, jieħu l-ġurament tal-
ħatra mill-Ombudsman Parlamentari, l-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino 

 1 ta’ Awwissu 2012
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malamministrazzjoni u ilmenti mressqa lilu kontra 
l-MEPA fit-twettiq tal-operat tagħha.  Dawn ivarjaw 
minn allegazzjonijiet ta’ interpretazzjoni ħażina 
jew applikazzjoni żbaljata ta’ proċedura, nuqqas ta’ 
infurzar jew avviżi ta’ infurzar li ma jkunux segwiti, 
jew allegazzjonijiet ta’ trattament inġust dwar 
promozzjonijiet jew benefiċċji tal-ħaddiema.

Il-Kummissarju għandu wkoll ir-rwol li jevalwa u 
jassigura li l-proċeduri applikati matul l-ipproċessar 
tal-applikazzjonijiet għall-iżvilupp jkunu korretti.  Dan 
jagħtih iċ-ċans li jippromwovi aktar żvilupp sostenibbli.

Investigazzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissarju

Minn żmien għal ieħor, il-Kummissarju għall-Ambjent 
u l-Ippjanar jagħmel investigazzjonijiet minn rajh 
rigward per eżempju nuqqasijiet li jkunu ssemmew 
fil-mezzi tax-xandir jew dwar xi punti li jkunu tqajjmu 
matul l-investigazzjoni tal-ilmenti.

Kwistjonijiet li dwarhom tkun ser issir investigazzjoni 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissarju jiġu eżaminati bl-istess 
mod kif jiġi trattat kull ilment ieħor.   Wara li tkun saret 
l-investigazzjoni, tittieħed deċiżjoni, biex hekk kif isir fl-
investigazzjonijiet tal-każijiet ordinarji, l-Ombudsman 
jieħu pożizzjoni fuq in-nuqqasijiet li joħorġu mill-istess 
investigazzjoni.

Awtonimija

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar huwa 
awtonomu u ma jiffurmax parti mill-Gvern. Bħall-
Ombudsman Parlamentari, il-Kummissarju għall-
Ambjent u l-Ippjanar huwa Uffiċjal tal-Parlament u 
jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b’indipendenza assoluta.  
Huwa jaħdem fil-qafas legali tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman Parlamentari u b’hekk jutilizza l-istess 
riżorsi amministrattivi u investigattivi.

Qadi ta’ dmirijiet

Mal-ħatra tiegħu f’Awwissu 2012, inbeda l-proċess 
sabiex il-każijiet pendenti li ħalla warajh l-Uffiċjal 
tal-Verifika tal-MEPA jgħaddu għand il-Kummissarju 
għall-Ambjent u l-Ippjanar.  Dan il-proċess ingħata 
prijorita` sabiex ikunu jistgħu jiġu konklużi dawk 
l-investigazzjonijiet pendenti u jingħalqu dawn il-
każijiet.

Inżammu diskussjonijiet kemm mal-Uffiċjal tal-Verifika 

kif ukoll maċ-CEO tal-MEPA sabiex il-files tal-Uffiċjal 
tal-Verifika tal-MEPA jiġu trasferiti għall-Uffiċċju 
tal-Ombudsman, kemm għal finijiet ta’ referenza kif 
ukoll għaż-żamma tal-files tagħhom.  Dan il-proċess 
ingħalaq sal-aħħar tas-sena.

Inbdiet ukoll sistema fejn bdew isiru laqgħat b’mod 
regolari ma’ uffiċjali għolja fil-MEPA, liema laqgħat 
għadhom isiru sa llum.    Dawn jinkludu laqgħat 
maċ-Chairman tal-MEPA, maċ-CEO u mad-Diretturi, 
fejn matulhom jiġu diskussi każijiet pendenti.  Din is-
sistema għenet sabiex il-każijiet jiġu proċessati aktar 
malajr.  Hawn ta’ min wieħed ifaħħar il-kooperazzjoni 
li dan l-Uffiċċju sab minn naħa tal-uffiċjali kollha tal-
MEPA fit-tweġibiet immedjati tagħhom, meta jkun 
hemm bżonn ta’ informazzjoni.

Minħabba li l-uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-
MEPA ma baqax jopera, b’hekk l-aċċess għas-sistema 
elettronika li hu kellu mal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
spiċċa, ġie deċiż li s-sistema tiġi sostitwita b’sistema 
oħra li tkun imqabbda mal-case management system 
tal-MEPA.  B’hekk minbarra li tipprovdi mezz effiċjenti 
biex jiġu eżaminati l-files, din is-sistema neħħiet 
il-ħtieġa li l-files tal-MEPA jinġiebu fiżikament lejn 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Din ssarrfet f’effiċjenza 
akbar u naqqset ir-riskju ta’ telf ta’ files.

Inbdiet ukoll sistema ġdida ta’ kif jintalbu 
r-reazzjonijiet tal-MEPA waqt l-investigazzjoni.  Sa 
ma qabel inħatar il-Kummissarju s-sistema addottata 
kienet, li meta jlesti r-rapport tiegħu, l-Uffiċjal tal-
Verifika kien jibagħtu liċ-Chairman tal-MEPA għar-
reazzjonijiet tiegħu.  Malli jirċievi dawn ir-reazzjonijiet, 
l-Uffiċjal tal-Verifika kien jinkludihom fir-rapport 
tiegħu flimkien ma’ xi punti u  rimarki oħra li hu kien 
iħoss xierqa.  Ir-rapport kien imbagħad jitqassam 
lill-partijiet ikkonċernati.  Meta ċ-Chairman ma kienx 
iwieġeb għal din it-talba, l-Uffiċjal tal-Verifika kien 
jassumi li ċ-Chairman kien jaqbel mar-rapport tiegħu u 
għalhekk kien jipproċedi u jippubblikah.

Din il-proċedura ġiet sostitwita bi proċedura fejn il-
MEPA tkun avżata mill-ewwel li nfetħet investigazzjoni 
fuq ilment partikolari.  Il-MEPA tkun ipprovduta 
bid-dettalji kollha tal-ilment u tkun mitluba tibgħat 
ir-reazzjonijiet tagħha dwaru sabiex b’hekk dawn jiġu 
evalwati flimkien mal-evidenza kollha l-oħra li tkun 
inġabret matul l-investigazzjoni.  Il-MEPA imbagħad 
tirċievi r-rapport finali bħall-partijiet l-oħra kollha 
ikkonċernati.

Il-ħsieb kien li permezz ta’ din il-proċedura, il-
partijiet kollha jkunu trattati l-istess, b’hekk il-MEPA 
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u l-individwu li ressaq l-ilment ikunu stmati l-istess 
matul il-proċess, u b’hekk l-mod ta’ kif jiġu trattati 
l-ilmenti ikun aktar ugwali.

Każijiet

Dawn it-tibdiliet ikkontribwew għal żieda fl-effiċjenza 
tant li kien hemm numru ta’ każijiet li ġew riżolti 
mingħajr il-ħtieġa li ssir investigazzjoni.  Fil-fatt, kif 
jidher f’Tabella 3.1, hemm ammont konsiderevoli 
ta’ ilmenti li jaqgħu f’din il-kategorija.  Minbarra 
dawn l-ilmenti nsibu wkoll ilmenti oħra li ma ġewx 
aċċettati minħabba li ma kienux jikkwalifikaw 
għall-investigazzjoni skont ma jipprovdi l-Att dwar 
l-Ombudsman.

Bejn Awwissu u Diċembru 2012 kien hemm sitta u 
erbgħin (46) każ li kellhom jitkomplew wara li nġiebu 
mill-Uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.  Ma’ 
dawn, fl-istess perjodu, kien hemm tmienja u tletin 
(38) talba ġdida għall-investigazzjoni u tmien (8) 
każijiet oħra li kienu qed jiġu investigati mill-Uffiċċju 
tal-Ombudsman u li ġew riferuti lill-Kummissarju.

B’hekk, b’kollox, it-total ta’ lmenti kien jammonta għal 
tnejn u disgħin (92) każ.

Tabella 3.1 - Ilmenti 
 Awwissu – Diċembru 2012

Każijiet 2012

Meħuda mingħand l-Uffiċċju tal-Uffiċjal 
tal-Verifika tal-MEPA 46

Talbiet ġodda għall-investigazzjoni 38

Riferuti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman 8

Total 92

Minn dawn, ingħalqu ħdax (11)-il każ li nġiebu 
mingħand l-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA, dsatax (19) 
mill-każijiet l-ġodda u tlett (3) każijiet li kienu riferuti 
lill-Kummissarju mingħand l-Ombudsman, ingħalqu 
u b’hekk it-total ta’ każijiet magħluqa fil-perjodu 
msemmi jammonta għal disgħa u tletin (39) każ.

Tabella 3.2 Każijiet magħluqa 
Awwissu – Diċembru 2012 

Każijiet magħluqa 2012

Meħuda mingħand l-Uffiċjal tal-
Verifika tal-MEPA 11

Talbiet ġodda għall-investigazzjoni 19

Riferuti mill-Uffiċċju tal-
Ombudsman 3

Total 39

Kif jidher f’Tabella 3.3, ammont sostanzjali ta’ lmenti 
ingħalqu mingħajr il-ħtieġa li jsir rapport finali 
dwarhom.  Fil-fatt dawn jammontaw għal disgħa u 
għoxrin (29) każ jew erba’ u sebgħin fil-mija (74%) fil-
mija mit-total tal-każijiet magħluqa.  Minn dawn kien 
hemm sitt (6) każijiet li jew kienu riżolti qabel ma ġiet 
formulata opinjoni finali dwarhom jew li ġew riżolti 
permezz ta’ intervent informali mingħajr il-ħtieġa ta’ 
investigazzjoni formali, ħmistax (15) il-każ li dwarhom 
jew ma saret ebda investigazzjoni formali jew li 
twaqqfet l-investigazzjoni tagħhom qabel ġew riżolti u 
tmien (8) każijiet li ġew miċħuda mill-ewwel.

Tabella 3.3 Eżitu ta’ każijiet finalizzati 
  Awwissu - Diċembru 2012

Eżitu tal-każijiet 2012

Riżolti b’mod informali mingħajr 
il-ħtieġa ta’ investigazzjoni 6 21%

Investigazzjoni formali ma 
saritx jew twaqqfet qabel il-każ 
ġie riżolt

15 52%

Investigazzjoni miċħuda 8 25%

Total 29 100%

Il-każijiet li jaqgħu f’din il-kategorija kellhom jiġu 
miċħuda mill-ewwel minħabba li, jew tressqu barra 
miż-żmien stipulat fil-liġi, jew ma kienux eżawrew 
il-mezzi legali kollha  possibbli qabel tressqu, jew li 
l-merti tagħhom kienu diġa` ġew deċiżi minn Tribunal 
jew Qorti tal-Ġustizzja.  Xi drabi, persuni li jressqu 
l-ilment isibuha diffiċli biex jifhmu kif l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman ma jilqax it-talba tagħhom għall-
investigazzjoni minħabba li huma ma jkunux diġa` 
eżawrew il-mezzi kollha disponibbli għalihom skont 
il-liġi, mbagħad meta jagħmlu dan u jressqu l-każ 
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tagħhom quddiem Tribunal jew Qorti tal-Ġustizzja 
jsibu li l-każ tagħhom xorta waħda ma jistax jiġi 
investigat.  

Skont l-Att tal-1995, dan l-Uffiċċju ma jistax jintervjeni 
fuq deċiżjonijiet meħuda minn dawn l-awtoritajiet.   
Minn naħa l-oħra kull individwu li jirrikorri u jressaq 
ilment fl-Uffiċċju tal-Ombudsman jiġi dejjem gwidat 
kif għandu jissalvagwardja d-drittijiet tiegħu biex 
jeżawrixxi r-rimedji kollha disponibbli għalih skont 
il-liġi u dan minħabba li qabel ma jagħmel hekk 
l-Ombudsman ma jkunx jista’ jintervjeni.

Natura ta’ lmenti mressqa

Minn analiżi tal-kategoriji tal-ilmenti jidher li 
l-maġġoranza tal-ilmenti – erbgħa u tletin (34) ilment 
jew tmienja u tletin (38%) fil-mija mit-total tal-ilmenti 
mressqa, kienu jirrigwardaw dewmien jew nuqqas ta’ 
azzjoni.  Ġeneralment, dawn l-ilmenti kienu kontra 
s-Sezzjoni tal-Infurzar tal-MEPA.  Wara dawn imbagħad 
insibu disgħa u għoxrin (29) ilment jew tnejn u tletin 
(32%) fil-mija mit-total tal-ilmenti mressqa li kienu 
jirrigwardaw deċiżjonijiet li kienu jew kontra l-liġi jew 
fejn ir-regolamenti u l-proċeduri ġew applikati b’mod 
riġidu ż-żejjed.   Għal darb’ oħra dawn l-ilmenti kienu 
kontra l-MEPA, din id-darba kontra dawk l-oqsma 
tal-MEPA minn fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet.  Kien 
hemm imbagħad ħdax (11) ilment  dwar trattament 
diskriminatorju, tmienja (8) dwar nuqqas ta’ ġustizzja 
jew bilanċ, sebgħa (7) dwar nuqqas ta’ informazzjoni 
provduta, u wieħed (1) dwar nuqqas ta’ trasparenza.

Tabella 3.4 -  Każijiet skont in-natura tal-ilment 
Awwissu – Diċembru 2012 

Eżitu tal-każijiet    2012

Dewmien bla bżonn jew 
nuqqas ta’ azzjoni 34 38%

Deċiżjoni kontra l-liġi jew 
applikazzjoni riġida tar-
regolamenti

29 32%

Trattament 
diskriminatorju 11 12%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew 
bilanċ 8 9%

Nuqqas ta’ informazzjoni 
provduta 7 8%

Nuqqas ta’ trasparenza 1 1%

Total 90 100%

Konklużjoni

Mill-esperjenza li nkisbet matul dan il-perjodu intens 
minkejja li kien  relattivament qasir, nħoss il-ħtieġa 
li niftaħ aktar is-servizzi offruti minn dan l-Uffiċċju 
permezz ta’ aktar pubbliċita`u laqgħat mal-pubbliku.
Il-prassi li titratta kwistjoni qabel ma din tiżviluppa 
fi problema ħalliet riżultati pożittivi, kif murija fl-
istatistika murija aktar ‘l fuq.  Żgur li matul l-2013 ser 
nkunu qed nimxu aktar ‘l fuq din il-prassi.  Jekk din 
is-sistema għandhiex ssir aktar formali bl-użu ta’ Mezzi 
Alternattivi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunflitti (Alternative 
Dispute Resolution) żgur li huwa suġġett li jimmerita 
aktar dibattitu.  Bħala fatt, dan is-servizz preżentement 
diġa` hu offrut minn xi uffiċċji ta’ Ombudsmen barra 
minn xtutna.

Is-sena 2013 tista’ għalhekk tkun is-sena li tikkonsolida 
u toħloq pjanijiet għal tibdil ulterjuri bil-għan li ttejjeb 
dejjem aktar il-kwalita` tas-servizzi li dan l-Uffiċċju 
joffri lil dawk iċ-ċittadini li jirrikorru għandu għall-
għajnuna.
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Daħla 

Dan huwa l-ewwel rapport tas-Sur Charles Messina 
bħala Kummissarju għas-Saħħa minn meta inħatar 
f’din il-kariga f’Awwissu tal-2012.  Dan ir-rapport 
ser jagħti ħarsa dettaljata tal-ħidma mwettqa mill-
Kummissarju għas-Saħħa fl-ewwel ħames xhur mill-
ħatra tiegħu.

Il-Kummissarju għas-Saħħa

L-Att dwar l-Ombudsman tal-1995 ġie emendat 
permezz tal-Att Nru XVII tal-2010 li jippermetti 
l-ħatra ta’ Kummissarji għall-Investigazzjonijiet 
Amministrattivi f’oqsma speċjalizzati kif jiġi determinat 
mill-Ombudsman Parlamentari bi ftehim mal-Prim 
Ministru.

Is-settur tal-kura tas-saħħa kien wieħed mill-ewwel 
oqsma li ġie magħżul għall-iskrutinju amministrattiv fl-

istruttura tal-Ombudsman li issa tħaddan fiha oqsma 
speċjalizzati.

Is-Sur Charles Messina, nħatar bħala l-ewwel 
Kummissarju għas-Saħħa fl-1 ta’ Awwissu 2012, skont 
Paragrafu 22 tal-Avviż Legali Nru 250/2012 bil-għan li 
“għandu jinvestiga ilmenti li jkollhom x’jaqsmu mas-
servizz tas-saħħa”. 

Is-Sur Messina għandu karriera twila u distinta 
fis-servizz pubbliku, ismu huwa sinonimu mal-
organizzazzjoni u l-immaniġġjar ta’ aspetti varji fis-
servizz tal-kura tas-saħħa tal-gvern, li jinkludi fosthom 
l-amministrazzjoni tal-Isptar San Luqa.

Ir-Rwol tal-Kummissarju għas-Saħħa

L-investigazzjoni tal-ilmenti

Il-Kummissarju għas-Saħħa għandu s-setgħa li jagħmel 
investigazzjonijiet dwar azzjonijiet jew deċiżjonijiet 

IL-HAMES TAQSIMA

Rapport Annwali 2012 tal-Kummissarju għas-Saħħa
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari
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 Il-Kummissarju għas-Saħħa, is-Sur Charles Messina, jieħu l-ġurament tal-ħatra mill-
Ombudsman Parlamentari, l-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino – 1 ta’ 

Awwissu 2012
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amministrattivi u dwar is-servizz li jagħti l-gvern fil-
kura tas-saħħa, kemm fl-istadju tal-kura nnifisha u 
anke fil-kura preventiva.

Dawn l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet jittieħdu fi sptarijiet 
tal-istat u dipartimenti oħra li huma mmexxija mid-
Dipartiment tas-Saħħa bħal; fl-ispiżeriji, is-servizz tal-
laboratorju, is-servizz tal-kura tas-saħħa fil-komunita`, 
l-kliniċi u servizzi oħra li jiffurmaw parti mis-servizz 
tal-kura tas-saħħa.

Il-Kummissarju ma jistax jinvestiga azzjonijiet meħuda 
minn professjonisti fil-kura tas-saħħa waqt il-qadi ta’ 
dmirijiethom, meta jagħtu opinjoni medika u klinika, 
fid-dijanjosi ta’ mard u dwar it-trattament ta’ pazjenti.

Investigazzjonijiet b’inizjattiva tiegħu stess

Minn żmien għal żmien, il-Kummissarju għas-
Saħħa, jista’ jagħmel investigazzjoni minn jeddu 
fuq nuqqasijiet li jkunu ħarġu, per eżempju, waqt 
l-investigazzjonijiet jew li ngħataw attenzjoni mill-
medja. 

Ilment Numru ta’ każijiet

Talba għall-mediċini b’xejn miċħuda 4

Talba għall-informazzjoni miċħuda 3

Talba għal appuntament urġenti ta’ out-patient 2

Allegat tluq nfurzat minn dar tal-anzjani 1

Allegat nuqqas ta’ attenzjoni lill-pazjent fl-Isptar ta’ Riabilitazzjoni 
Karen Grech 1

Tnaqqis mill-pensjoni minn dar tal-anzjani 1

Nuqqas ta’ informazzjoni ta’ mediċini fuq l-internet 1

Nuqqas ta’ tagħrif mill-istaff tal-Customer Care tal-Isptar Mater Dei 1

Talba għall-ħlas minn klinika privata għal testijiet magħmula Mater 
Dei 1

Tul ta’ żmien esaġerat biex tintbagħat Skeda V 1

Talba għall-ħlas ta’ titjira bl-ajru barra minn Malta 1

Talba għall-kumpens wara li sofra diżabilita` waqt intervent kirurġiku 1

Total 19

Tabella 4.2 – Kategorija ta’ ilmenti mressqa mill-pubbliku
Awwissu - Diċembru 2012

Klassifika ta’ każijiet magħluqa Numru ta’ każijiet

Sostnuti 6
Mhux Sostnuti 6
Parzjalment Sostnuti 2
Investigazzjoni ma setgħetx issir 2
Parir mogħti 1
Każijiet 2
TOTAL 19

Tabella 4.1 – Klassifika kif ġew konklużi l-każijiet
Awwissu - Diċembru 2012
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Is-suġġetti magħżula biex jiġu investigati mill-
Kummissarju, fuq inizjattiva tiegħu bl-approvazzjoni 
tal-Ombudsman jiġu eżaminati bħall-ilmenti mressqa 
mill-pubbliku.  Wara l-investigazzjoni l-Kummissarju 
jagħti l-opinjoni tiegħu dwar in-nuqqasijiet misjuba 
bħal ma jagħmel ukoll fuq l-ilmenti mressqa 
quddiemu.

Awtonomija

Il-Kummissarju għas-Saħħa huwa awtonomu u mhux 
parti mill-Gvern.  Bħall-Ombudsman Parlamentari, 
il-Kummissarju għas-Saħħa huwa Uffiċjal tal-Parlament 
li jwettaq id-dmirijiet tiegħu b’indipendenza 
sħiħa.  Huwa jaħdem fil-qafas legali tal-Uffiċċju tal-
Ombudsman Parlamentari li jippermettilu jagħmel użu 
mir-riżorsi investigattivi u amministrattivi tiegħu.

L-ilmenti u l-proċess tal-investigazzjoni

Il-Kummissarju għas-Saħħa jittratta żewġ tipi ta’ 
ilmenti:

a) dawk imressqa minn persuni li jħossu li ġew trattati 
b’mod ħażin jew  inġust jew li ngħataw servizz mhux 
sodisfaċenti; u

b) dawk imressqa minn impjegati fil-qasam tas-saħħa 
li ġew affettwati minn deċiżjonijiet, azzjonijiet jew 
nuqqas ta’ azzjoni, mill-istituzzjonijiet li jaħdmu fihom. 
 
Fl-ewwel lok iċ-ċittadini huma mħeġġa li jagħmlu 
l-ilment tagħhom mal-istituzzjoni li magħha 
għandhom il-każ qabel ma jressqu l-kwistjoni għall-
investigazzjoni.

Meta l-Uffiċċju tal-Ombudsman jirċievi ilment dwar  
is-settur tas-saħħa, dan jiġi assenjat lill-Kummissarju 
għas-Saħħa, li jibda l-investigazzjoni.

Kien hemm każijiet fejn b’mod informali il-
Kummissarju għas-Saħħa għamel kuntatt dirett mal-
awtorita` konċernata u solva l-ilment qabel ma beda 
l-investigazzjoni.

Matul l-ewwel ħames xhur fil-kariga, bejn l-1 ta’ 
Awwissu u l-31 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissarju 
għas-Saħħa investiga 32 każ, 18 minnhom kienu 
mressqa minn individwi filwaqt li l-14 l-oħra tressqu 
minn impjegati fis-settur tas-saħħa pubblika.

Tabella 4.3 – Ilmenti skont l-istituzzjoni
Awwissu - Diċembru 2012

Istituzzjoni Pubbliku Impjegati Total

L-Isptar Mater Dei 3 4 7

Dipartiment tas-
Saħħa 8 7 15

Sptar ta’ 
Riabilitazzjoni Karen 
Grech

1 - 1

Dar Residenzjali 
għall-Anzjani 
Mellieħa

1 - 1

Ministeru għas-
Saħħa, Anzjani u 
Kura fil-Komunita` 1 1 2

Direttorat għall-
Promozzjoni tas-
Saħħa u Prevenzjoni 
tal-Mard

1 - 1

Ċentru tas-Saħħa 
Gżira 1 - 1

Sptar Sir Paul Boffa 1 - 1

Ministeru għall-
Affarijiet Barranin 1 1 2

Klinika Privata 1 - 1

Kumitat tal-Appelli 
għall-Professjonijiet 
tal-Kura Medika

- 1 1

TOTAL 18 14 32

Fl-aħħar tas-sena 2012, minn 32 każ li rċieva fl-ewwel 
erba’ xhur ta’ ħidma tiegħu, dsatax (19) –il każ ġew 
konklużi, filwaqt li t-tlettax (13) –il każ l-ieħor kienu 
għadhom qiegħdin jiġu investigati.  

Tabella 4.2 turi kif ġew konklużi l-każijiet.

L-ilmenti li tressqu mill-pubbliku varjaw minn każijiet 
dwar it-tqassim tal-mediċini b’xejn u każ fejn saret 
talba għall-kumpens wara li sar intervent kirurġiku u 
l-pazjent sofra diżabilita`.

Tabella 4.3 turi lista ta’ istituzzjonijiet varji li dwarhom 
l-pubbliku ressaq l-ilmenti dwarhom għaliex ħass li 
d-dritt tiegħu kien miċħud.

L-ilmenti mressqa mill-impjegati fis-settur tas-
saħħa pubblika ivarjaw minn promozzjonijiet għall-
kwistjonijiet oħra relatati mal-impjieg bħal per 
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eżempju meta ġiet miċħuda talba għal teleworking. 

Tabella 4.4 turi lista kategorizzata ta’ ilmenti minn 
impjegati.

Tabella 4.4 - Kategoriji ta’ ilmenti ta’ impjegati 
fis-settur tas-saħħa pubblika

Awwissu - Diċembru 2012

Ilment Numru ta’ każijiet

Promozzjoni miċħuda 3

Rifjut għal Allowance 3

Mwaqqfa milli jattendu għall-
interview

2

Transfer inġust jew nuqqas li 
tittieħed azzjoni dixxiplinarja 
mid-Dipartiment tas-Saħħa

1

Mhux permess parkeġġ fl-iSptar 
Mater Dei

1

Miċħuda t-talba għal spejjeż 
mediċi

1

Dmirijiet ta’ xogħol ogħla mill-
grad

1

Irregolarita` fl-impjieg 1

Talba għal teleworking miċħuda 1

TOTAL 14

Investigazzjonijiet b’inizjattiva tiegħu 
stess

Skont l-Artikolu 6(1) tal-Avviż Legali Nru 250/2012 
li jgħid hekk “Investigazzjonijiet li jsiru minn 
Kummissarju b’inizjattiva tiegħu, u li jinkwadraw 
fil-funzjonijiet tal-istess Kummissarju, għandhom 
isiru minn Kummissarju wara konsultazzjoni mal-
Ombudsman”.  Matul l-ewwel erba’ xhur fil-mandat 
tiegħu, l-Kummissarju għas-Saħħa beda proċeduri biex 
jinvestiga seba’ każijiet fuq inizjattiva tiegħu stess.  
Dawn l-investigazzjonijiet jeħtieġu ħafna ħin biex isiru 
l-laqgħat mad-dipartimenti, entitajiet u istituzzjonijiet 
konċernati.

Dawn li ġejjin huma l-każijiet li dwarhom fl-2012, 
inbdiet investigazzjoni b’inizjattiva tiegħu:-

 1. L-Uffiċċji tal-Customer Care fil-qasam tas-
Saħħa
 
Iċ-Ċentri tal-Customer Care għandhom rwol vitali 
fejn il-kwalita` tas-servizz li joffru, jħoll u jorbot 
mas-suċċess tas-servizz li jingħata fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa tal-gvern.   Minħabba li n-natura tas-servizz 
tal-kura tas-saħħa hija delikata u taffettwa saħħet 
l-individwu, li jkun hemm Customer Care effettiv huwa 
essenzjali. 

Il-Kummissarju tas-Saħħa beda l-investigazzjoni 
b’inizjattiva tiegħu bil-għan li jistħarreġ l-forom kollha 
li taħthom jaqgħu s-servizzi mogħtija u jirrakkomanda 
t-titjib meħtieġ f’dan il-qasam.

Matul is-sena 2012, il-Kummissarju kien f’kuntatt 
kontinwu mal-Uffiċjali tal-Customer Care kollha, 
fl-istituzzjonijiet varji tas-saħħa.  Sabiex huwa 
jkun f’pożizzjoni li jixtarr tajjeb is-sitwazzjoni, 
l-Kummissarju talab informazzjoni dettaljata dwar 
n-numru ta’ persuni li jaħdmu f’dan il-qasam, kemm 
l-uffiċċji tagħhom huma aċċessibbli, x’tip ta’ ilmenti 
jirċievu u kif huwa meqjus is-servizz li joffru minn naħa 
tal-pubbliku.

Sal-aħħar tal-2012, il-Kummissarju kien ġabar 
l-informazzjoni kollha mingħand l-uffiċċji tal-Customer 
Care, u kien qiegħed janalizza dan it-tagħrif biex 
jistabbilixxi liema huma l-punti tajbin li għandhom 
potenzjal u l-punti fis-sistema li huma dgħajfa u li 
jeħtieġ li jiġu mtejjba. 

2.   Il-listi ta’ stennija sabiex każ ġdid jingħata 
appuntament fl-out-patient tal-Isptar Mater Dei, 
l-Isptar Sir Paul Boffa u ċ-Ċentri tas-Saħħa

Kien hemm dibattitu estensiv dwar il-listi ta’ stennija 
u t-tul ta’ żmien biex każijiet ġodda jingħataw 
appuntament fid-dipartiment tal-out-patients tal-
Isptar Mater Dei, l-Isptar Sir Paul Boffa u ċ-Ċentri tas-
Saħħa tal-Gvern.

Din id-diskussjoni ġibdet l-attenzjoni tal-Kummissarju 
għas-Saħħa, li iddeċieda li jagħmel investigazzjoni 
b’inizjattiva tiegħu sabiex jiffoka u jagħrbel x’kienu 
l-problemi u n-nuqqasijiet li kienu qed iħabbtu 
wiċċhom magħhom dawn id-dipartimenti, bil-għan li 
jirrakkomanda prattiċi aħjar fl-immaniġġjar tal-listi ta’ 
stennija.

F’Awwissu tal-2012, il-Kummissarju talab 
l-awtorizzazzjoni tal-Ombudsman Parlamentari biex 
jagħmel din l-investigazzjoni, dan skont l-Artikolu 6(1) 
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tar-Regoli tal-2012 dwar il-funzjonijiet ta’ Kummissarji 
għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi.

Kull istituzzjoni tas-saħħa ntalbet tibgħat lista sħiħa ta’ 
kull konsulent li turi l-ewwel appuntament disponibbli, 
għall-każijiet ġodda fl-out-patients.

Wara li evalwa l-informazzjoni mogħtija minn kull 
dipartiment tal-out-patients, il-Kummissarju talab 
aktar tagħrif dettaljat skont il-fatti miġbura. 

Minħabba li s-sistema adottata f’dawn id-dipartimenti 
hija kemxejn ikkomplikata, sal-aħħar tal-2012, din 
l-investigazzjoni kienet għadha għaddejja u kienet 
għadha qiegħda tinġabar l-informazzjoni meħtieġa.  
Huwa stmat li din l-investigazzjoni tkun mitmuma sal-
aħħar tal-2013 jekk it-tagħrif mitlub mid-dipartimenti 
kollha jingħata fil-ħin.

3.  Il-ħin ta’ stennija biex jiġu eżaminati 
l-pazjenti fl-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei

Dan it-tħassib dwar il-problema ta’ ħin twil ta’ 
stennija, iffullar, u ammont qawwi ta’ pazjenti biex 
jingħataw attenzjoni mid-Dipartiment tal-Emerġenza 
kien diġa` eżistenti fis-servizz tal-emerġenza tal-Isptar 
San Luqa u iggrava mal-ftuħ tal-Isptar Mater Dei fl-
2007.

Dewmien esaġerat biex pazjent jiġi assessjat kif ukoll 
il-ħin twil li ġeneralment jittieħed sakemm pazjent 
jidħol f’waħda mis-swali, jqajjem dubji serji dwar 
l-effiċjenza tas-servizz tal-emerġenza fl-Isptar Mater 
Dei u kemm fil-verita` dan is-servizz huwa verament 
iffokat fuq il-pazjent u mmaniġġjat b’mod effettiv.

Iċ-ċittadini u l-pubbliku ġenerali kienu qed jippretendu 
illi kellhom dritt leġittimu li jingħataw servizz ta’ 
kwalita` fil-kura tas-saħħa, speċjalment meta jitqies 
l-ammont ta’ ħin ta’ stennija fl-Emerġenza ta’ Mater 
Dei.  Din il-karba wasslet lill-Kummissarju tas-Saħħa li 
jiddeċiedi li jagħmel investigazzjoni minn jeddu dwar 
din il-kwistjoni u wara konsultazzjoni mal-Ombudsman 
Parlamentari beda l-istħarriġ tiegħu.

Din l-investigazzjoni bdiet fl-aħħar tlett xhur tas-sena 
2012.  L-għan ta’ dan l-istħarriġ huwa li l-Kummissarju 
jkun f’pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-
awtoritajiet tas-saħħa, sabiex jitnaqqsu drastikament 
il-ħinijiet ta’ stennija tal-pazjenti li jidħlu fid-
dipartiment tal-emerġenza u ukoll sabiex tiġi mfassla 
strateġija aħjar fi ħdan dan id-dipartiment.

Sal-aħħar tal-2012 din l-investigazzjoni kienet għadha 

għaddejja.  Il-Kummissarju jixtieq li tinstab soluzzjoni 
dejjiema f’dan is-settur partikolari u bi ħsiebu jesplora 
l-possibilitajiet kollha sabiex jasal biex jiffinalizza 
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu.  Għalhekk huwa stmat 
li dan l-istħarriġ jitlesta sa nofs is-sena 2013.

4. Listi ta’ stennija fis-CDAU (Child Development 
Assessment Unit) u fis-CGC (Child Guidance 
Clinic), l-Isptar San Luqa 

L-assessjar tal-iżvilupp tat-tfal huwa proċess fejn jiġi 
verifikat jekk it-tfal għandhomx l-istess prestazzjoni ta’ 
tfal tal-eta` tagħhom.

F’Malta dawn is-servizzi huma mogħtija mis-CDAU u 
CGC li jassessja, jagħmel djanjosi u  jittratta pazjenti 
fuq bażi ta’ out-patients.  Dawn it-tfal ikunu assenjati 
minn team multi dixxiplinarju li jinkludi Nurses, 
Psikologi, Physiotherapists, Occupational Therapists u 
Speech Language Pathologists.

Bil-għan li jitjieb is-servizz u jitnaqqsu l-listi ta’ stennija 
fid-Dipartiment tal-Psikoloġija, l-Kummissarju għas-
Saħħa beda investigazzjoni b’inizjattiva tiegħu.

Qabel ma nbdiet din l-investigazzjoni, l-Ministeru 
tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunita`, kien diġa` 
ikkummissjona Task Force biex tistħarreġ l-isfidi li 
qiegħda tiffaċċja din il-unit.

Il-Kummissarju għalhekk kiteb lill-Ministru tas-Saħħa u 
talbu kopja tar-rapport ta’ din it-Task Force.  Il-Ministru 
wieġeb li d-Dipartiment tas-Saħħa kien waqqaf 
taqsima fuq il-kura tas-saħħa tal-komunita` pedjatrika 
li kellha tirrevedi s-servizzi mogħtija mis-CDAU u 
s-CGC.  Huwa spjega li l-intenzjoni kienet li ż-żewġ 
entitajiet jiffurmaw parti minn servizz ħolistiku fil-
komunita` għall-kura tas-saħħa tat-tfal.  Id-dokument 
finali mħejji minn din it-taqsima kellu jitlesta sa April 
tal-2013. 

5.  Nuqqas ta’ provvista ta’ Mediċini, Materjali 
Mediċi u Apparat Kirurġiku fis-settur governattiv

Hija ħaġa magħrufa minn kulħadd li l-provvista ta’ 
mediċinali minn dejjem kienet problema u mhux 
biss in-nuqqas ta’ mediċini.  Mhux l-ewwel darba li 
l-provvisti tal-mediċini jkunu skarsi bil-konsegwenza 
li l-pazjenti jkollhom jixtruhom jekk ikunu f’qagħda 
li jistgħu jagħmlu dan. Kien hemm drabi fejn 
operazzjonijiet jew interventi oħra ġew sospiżi 
sakemm kien hemm il-provvisti neċessarji.

Dan huwa inaċċettabbli mhux biss mill-perspettiva ta’ 
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amministrazzjoni pubblika tajba, iżda aktar importanti, 
meta tikkunsidra l-fatt li l-awtoritajiet responsabbli 
għandhom jassiguraw li l-immaniġġjar tas-saħħa 
pubblika jkun wieħed tajjeb u effettiv.  Ftit ġimgħat 
biss wara li kien jokkupa l-kariga, il-Kummissarju 
għas-Saħħa ħass li kellu jiffoka fuq din it-taqsima 
problematika u sensittiva.

Il-provvista ta’ mediċini, u affarijiet oħra relatati 
mal-kura tas-saħħa huma l-qofol sabiex jingħata 
l-aqwa servizz tas-saħħa, li jkun effiċjenti u adegwat, 
b’hekk is-servizz tas-saħħa pubblika b’xejn jkun 
tassew eċċellenti.   Dan l-istandard ta’ eċċellenza jkun 
preġudikat kull meta l-provvista ta’ mediċini u materjal 
relatat jkunu skarsi.  Iżda aktar importanti minn hekk 
huwa l-fatt li dan qiegħed jikkawża tbatija, u tbatija 
serja lil dawk li jkollhom ħtieġa urġenti għal attenzjoni 
medika immedjata.

Din il-problema ta’ nuqqas ta’ provvista tal-mediċini 
hija waħda li tiġri spiss u li tiġbed l-attenzjoni u l-kritika 
minn diversi oqsma. Fis-sena 2011, l-awtoritajiet 
tas-saħħa għarfu li hemm problema serja u fil-fatt 
appuntaw Kap Eżekuttiv sabiex imexxi l-unit li tieħu 
ħsieb l-provvista tal-mediċini u apparat mediku.

Madanakollu, jidher li l-problema aggravat meta 
żdiedu, minn 38 għal 79, il-mard imniżżel fuq l-Iskeda 
Ħamsa tal-Att dwar is-Sigurta` Soċjali, kif ukoll bl-
introduzzjoni tal-Iskema tal-Ispiżerija tal-Għażla 
Tiegħek (POYC), li tkopri l-lokalitajiet kollha f’Malta u 
Għawdex.  Din kompliet tati daqqa l-isfel lis-sistema.  
Din l-Iskema tal-POYC tiffaċilita` l-ħajja tal-pazjenti li 
jinqdew mill-ispiżerija viċin id-dar tagħhom minflok 
jkollhom imorru jiġbru l-mediċini miċ-Ċentri tas-
Saħħa jew saħansitra mill-Isptar Mater Dei.  Għalhekk 
dawn iż-żewġ deċiżjonijiet wasslu biex kellhom 
impatt sostanzjali fuq is-sitwazzjoni tal-provvisti.  
L-introduzzjoni ta’ dawn iż-żewġ żviluppi wasslu ukoll 
għal żieda fin-nefqa tas-Central Procurement Supplies 
Unit li kellha titlob għall-fondi addizzjonali.

Il-pubbliku għandu dritt li jippretendi li jirċievi b’xejn 
il-mediċini li għandu bżonn kif inhu intitolat bil-liġi.

F’Novembru 2012 il-Kummissarju beda l-istħarriġ 
tiegħu bil-għan li janalizza is-sitwazzjoni u wara 
jissottometti r-rakkomandazzjonijiet dwar l-aspett 
amministrattiv tal-problema relatata mal-proċeduri 
tal-Gvern.  Bħala parti minn din l-investigazzjoni, il-
Kummissarju talab li jingħata tagħrif dwar il-proċedura 
addottata sabiex jinxtraw il-mediċinali u apparat 
mediku meħtieġ li jinkludi ukoll il-ħruġ ta’ sejħiet 
għall-offerti.

Sal-aħħar tal-2012, din l-investigazzjoni kienet għadha 
għaddejja b’diversi laqgħat bejn il-Kummissarju, is-
Central Procurement and Supplies Unit u sezzjonijiet 
oħrajn relatati.  Matul dawn il-laqgħat il-Kummissarju 
spjega l-iskop tal-inizjattiva tiegħu u iddiskuta x’jista’ 
jsir biex jiġi faċilitat il-proċess sabiex il-problema 
tal-provvista tal-mediċini tkun minimizzata u 
possibbilment riżolta.

Il-Kummissarju bi ħsiebu jtemm l-investigazzjonijiet 
tiegħu u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet meħtieġa 
sal-2013.

6. Iż-żmien li pazjenti jdumu jistennew biex 
jiġu operati wara li sofrew trawma ta’ natura 
ortopedika.

Skont ir-Rapport Annwali tal-Operazzjonijiet Kirurġiċi 
2012, kien hemm 5,313 operazzjonijiet kirurġiċi fl-
ortopedija li minnhom 1,952 kienu irreġistrati bħala 
operazzjonijiet urġenti.

Wara diversi rapporti li pazjenti meqjusa bħala urġenti, 
kienu qiegħdin jdumu aktar minn 24 siegħa biex jiġu 
operati, il-Kummissarju għas-Saħħa deherlu li għandu 
jagħmel investigazzjoni fuq inizjattiva tiegħu, dwar din 
il-kwistjoni.  F’Diċembru beda l-istħarriġ tiegħu.

F’dan ir-rapport kien qiegħed jiġi allegat illi pazjenti li 
sofrew tali trawma kienu qed idumu daqsxejn mhux 
ħażin biex jiġu operati, kultant pazjenti kienu anke qed 
jkunu sajjma għalxejn.
 
Il-Kummissarju għamel laqgħat mad-Dipartiment tal-
Ortopedija, d-Dipartiment tal-Ġerjatrija, id-Direttorat 
tal-Infermiera, mal-Konsulent tar-Riabilitazzjoni, kif 
ukoll mad-Dipartiment tal-Anestesija bħala parti mill-
istħarriġ tiegħu.

Dawn il-laqgħat għenu biex jiġu identifikati l-isfidi 
u n-nuqqasijiet f’dan il-qasam.  Jidher li l-iktar 
problemi li kienu qed jiffaċċjaw kienu n-nuqqas 
fit-teatri tal-operazzjonijiet disponibbli, n-nuqqas 
ta’ sodod ortoġerjatriċi, l-ħtieġa ta’ aktar infermiera 
ortopediċi u l-ħtieġa ta’ aktar sodod speċjalizzati għar-
riabilitazzjoni.

Sa l-aħħar tal-2013, huwa maħsub li jiġu mħejjija, 
l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet sabiex jiġi 
mnaqqas iż-żmien biex isiru l-operazzjonijiet tat-
trawma ta’ natura ortopedika. 
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7. Il-problemi tas-smigħ fit-trabi u l-adulti

Artiklu li ġie ippubblikat fit-Times fis-6 ta’ Novembru 
tal-2012 bit-titlu Deaf Children not being diagnosed 
early enough, kien proprju dak li wassal għas-seba’ 
investigazzjoni b’inizjattiva tiegħu, fl-ewwel ħames 
xhur minn meta l-Kummissarju għas-Saħħa ingħata 
l-ħatra. Artikli oħrajn kienu wkoll ippubblikati aktar 
tard. 

F’dan l-artiklu ntqal illi skont l-Assoċjazzjoni ta’ 
Persuni Neqsin mis-Smigħ, it-tfal bi problemi tas-
smigħ ma kienux qiegħdin jiġu dijanjostikati kmieni 
biżżejjed minħabba li trabi li jitwieldu ma kienux 
eżaminati għan-nuqqas ta’ smigħ qabel ma joħroġu 
mill-isptar.  Punt ieħor li tqajjem mill-assoċjazzjoni 
kien li sfortunatament, ġieli xhur u anke snin jgħaddu 
qabel mal-ġenituri jintebħu li t-tfal għandhom 
diffikulta` fis-smigħ.  Huma jargumentaw ukoll illi 
fattur ieħor huwa l-fatt li hemm dewmien esaġerat 
sabiex jingħata appuntament biex isir it-test tas-smigħ.  
L-appuntamenti bdew jingħataw sitta jew tmien 
xhur wara li t-tfal jiġu riferuti l-isptar.  L-assoċjazzjoni 
appellat ukoll lill-awtoritajiet sabiex jassiguraw li 
kull min għandu nuqqas ta’ smigħ jingħata l-hearing 
aids  u jiġi assigurat li dan l-apparat  ikun tal-aqwa u li 
d-dewmien biex jingħata jintaqqas. 

Sal-aħħar tal-2012 din l-investigazzjoni kienet għadha 
għaddejja bil-għan li tiġi konkluża matul l-2013.

Investigazzjonijiet preliminari

Matul is-sena 2012, il-Kummissarju għas-Saħħa 
beda` investigazzjoni preliminari dwar il-listi ta’ 
stennija li għandu d-Dipartiment tal-Medical Imaging 
fl-Isptar Mater Dei, qabel ma iddeċieda li jwettaq 
investigazzjoni minn jeddu.

Il-Kummissarju talab lil dan id-Dipartiment ġewwa 
l-Isptar Mater Dei, dettalji dwar l-ewwel appuntament 
disponibbli fit-taqsimiet varji li fihom isiru 
investigazzjonijiet tal-Medical Imaging.

Mit-tagħrif li intbagħat minn naħa tas-Servizzi tal-
Medical Imaging jirriżulta li l-problema tvarja skont 
it-tip ta’ test mitlub, hemm stennija ta’ ġimgħa fil-każ 
ta’ Angiography jew dak ta’ Planar Imaging u sena 
għall-MRI.

Barra minn hekk il-Kummissarju għas-Saħħa talab ukoll 
informazzjoni speċifika dwar it-test tal-Bone Density. 
Mit-tagħrif li ngħata irriżulta illi kuljum jsiru 55 test 

tal-Bone Density, minn dawn, 15 huma riservati għall-
każijiet il-ġodda li jdumu jistennew tmien xhur, filwaqt 
li l-kumplament tat-testijiet huma riservati għall-
każijiet urġenti u dawk li qiegħdin jiġu segwiti.

Wara li l-Kummissarju evalwa l-informazzjoni 
kollha, irrakkomanda kif fl-opinjoni tiegħu jħoss li 
għandhom ikunu mqassma u allokati l-appuntamenti.  
Id-Dipartiment tal-Medical Imaging informa lill-
Kummissarju illi minn Jannar 2013 kien ser ikun hemm 
żewġ kliniċi joperaw, waħda bħala Bone Density Unit u 
l-oħra għall-każijiet tal-Bone Density.  Id-Dipartiment 
kien ser iwettaq eżerċizzju billi jieħu kampjun sabiex 
jiġi determinat it-tqassim tat-tip tal-każijiet u b’hekk 
l-appuntamenti jkunu jistgħu jiġu skedati aħjar.

Investigazzjonijiet oħra

Minn barra l-investigazzjonijiet b’inizjattiva tiegħu, 
il-Kummissarju stħarreġ u temm każijiet oħra li kienu 
tressqu minn individwi li ħassew li ġew trattati ħażin 
jew li ngħataw servizz mhux xieraq.

Matul dawn l-investigazzjonijiet il-Kummissarju 
kellu skambju ta’ veduti fuq diversi suġġetti mad-
Dipartiment tas-Saħħa.
 
Uħud mis-suġġetti illi l-Kummissarju ikkorrisponda 
dwarhom mal-entitajiet tas-saħħa kienu:

1. Id-Dritt illi pazjenti jkollhom aċċess għad-
dokumenti mediċi tagħhom

Il-Liaison Officer Slovakk tan-Network Ewropew tal-
Ombudsman talab lill-membri kollha biex ifornuh 
b’informazzjoni dwar id-dritt ta’ pazjent għad-
dokumentazzjoni medika fil-pajjiżi tagħhom.  Għalhekk 
il-Kummissarju għas-Saħħa talab għall-informazzjoni 
mingħand il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei sabiex 
jispjegalu l-proċedura addottata f’Malta.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei ikkonferma illi 
l-pazjenti jingħataw aċċess għad-dokumentazzjoni 
skont ma jipprovdi l-Att dwar il-Protezzjoni u 
l-Privatezza tad-Data.  Sal-lum għad ma hemmx 
protokoll kif dawn it-talbiet jiġu regolati.

2. Mediċina b’xejn għall-pazjenti li qed isofru 
mill-mard tal-Epatite B u Ċ

Fi Frar tal-2012 il-mard  tal-Epatite B u Ċ ġew inklużi 
fil-lista riveduta tal-Iskeda V tal-Att dwar is-Sigurta` 
Soċjali. B’hekk il-pazjenti li jsofru minn dawn il-
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kondizzjonijiet kellhom il-dritt li jingħataw il-mediċina 
b’xejn.

Madanakollu, skont ittri li deheru fil-ġurnali lokali 
ġie rappurtat, illi xhur wara dawn il-mediċini kienu 
għadhom mhumiex disponibbli. Il-Kummissarju 
talab lid-Dipartiment tas-Saħħa li jaġġornah fuq 
is-sitwazzjoni u kien f’kuntatt kostanti mal-Uffiċjal 
Mediku Ewlieni, mas-Supretendent tas-Saħħa, u  mal-
Kap Eżekuttiv tas-Central Procurement and Supplies 
Unit.
 
Mill-korrispondenza u tagħrif miġbur dwar din is-
sitwazzjoni instab illi dawn il-mediċini kienu għadhom 
mhumiex disponibbli minħabba nuqqas ta’ fondi.

3. Mediċini b’xejn għall-pazjenti li jbatu mill-
marda tad-Dimenzja

F’Artiklu ippubblikat fit-Times nhar il-Ħamis, 8 
ta’ Novembru 2012 intitolat ‘No free dementia 
medicines’, intqal illi persuni li jbatu mill-marda 
tad-Dimenzja kien għadhom m’humiex qiegħdin 
jingħataw il-mediċini b’xejn anke jekk kienu eliġibbli li 
jingħatawlhom sa minn Frar tal-istess sena.

Il-Kummissarju għas-Saħħa talab lid-Dipartiment 
tas-Saħħa sabiex jinformah dwar l-azzjoni li kienet 
qiegħda tittieħed sabiex jiġu provduti dawn il-mediċini 
lill-pazjenti bid-Dimenzja.

Id-Dipartiment tas-Saħħa spjega illi dawn il-mediċini li 
jingħataw għat-trattament tad-Dimenzja ġew riveduti 
u diskussi mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-Lista 
Formularja tal-Gvern u dan irrakkomanda illi għandha 
tiġi inkluża d-Donepezil ta’ 5mg u 10mg fuq il-Lista 
Formularja tal-Gvern.  Il-proċess għax-xiri ta’ din il-
mediċina kien inbeda u l-pazjenti setgħu jingħataw 
dawn il-mediċini minn Jannar 2013.

4.  Donazzjoni ta’ organi għal trapjanti

F’laqgħa li l-Kummissarju għas-Saħħa kellu mas-
Segretarju Permanenti tal-Ministeru tas-Saħħa, 
Anzjani u Kura fil-Komunita`, ġiet diskussa l-kwistjoni 
tal-kumpens lill-persuni li huma donaturi ta’ organi 
għal skopijiet ta’ trapjant lill-pazjenti li m’humiex 
relatati magħhom. Dan minħabba l-fatt illi meta 
wieħed jagħti organu, jkollu telf fid-dħul finanzjarju 
tiegħu minħabba illi jitlef ix-xogħol.

Ġie issuġġeriet illi l-kumpens lid-donatur ma għandux 
jingħata mill-pazjent jew mingħand il-qraba tiegħu/
tagħha għaliex il-pazjent m’għandux ikun imtaqqal 

bl-aspetti finanzjarji relatati mat-trapjant.  Dan apparti 
l-fatt illi, jista’ jkun hemm pazjenti li ma jifilħux għal 
din l-ispiża speċjalment dawk li jinsabu bla xogħol jew 
dawk fuq l-assistenza soċjali.

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika spjega illi huwa 
kien ser jirrevedi s-sistemi u parametri adottati f’pajjiżi 
oħra, imbagħad l-informazzjoni tiġi ippreżentata lill-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Live Organ Transplant. 
Meta jiġu stabbiliti s-sistemi u proċeduri li ser jiġu 
adottati lokalment dawn jintbagħtu lill-Ministeru għall-
approvazzjoni.  Dan l-istħarriġ ser jibqa’ jiġi segwit u 
jiġi konkluż fl-2013.

5. Il-lista ta’ stennija tat-tfal sabiex isirilhom 
l-eżami tal-vista fiċ-Ċentri tas-Saħħa

F’Awwissu tal-2012 il-Kummissarju kien mgħarraf illi 
hemm numru ta’ tfal illi kienu qiegħdin jistennew 
sabiex isirilhom eżami tal-vista miċ-Ċentri tas-Saħħa u 
jingħataw il-preskrizzjoni għan-nuċċali.  Il-Kummissarju 
beda investigazzjoni b’inizjattiva tiegħu u ivverifika 
mad-Dipartiment tas-Saħħa dwar il-prattiċi adottati 
f’dan il-qasam.

Fit-tweġiba tiegħhu, l-Kap Eżekuttuv spjega illi 
s-sitwazzjoni marret għall-għar minħabba n-nuqqas 
ta’ Optometrists.  Huwa informa lill-Kummissarju illi 
d-dipartiment kien impjega b’kuntratt Oftalmologu 
full-time li ser jiddedika l-ħin tiegħu fuq il-każijiet 
pendenti. 

Il-Kummissarju kien ser jsegwi mill-qrib l-iżviluppi 
f’dan il-qasam matul is-sena 2013.

Nota Personali

Kif wieħed jista’ jara, l-ewwel ħames xhur fil-
kariga kienu mimlija sfidi u xogħol bla waqfien.  
L-investigazzjonijiet jieħdu ħafna ħin speċjalment 
meta ndum ma nirċievi t-tweġibiet meħtieġa mill-
complainants jew mingħand id-Dipartiment tas-Saħħa.

Matul is-sena li ġejja (2013) ser nistinka sabiex fl-iqsar 
żmien possibbli ntemm l-investigazzjonijiet dwar 
l-ilmenti pendenti u nikkonkludi ukoll l-istħarriġ dwar 
l-investigazzjonijiet b’inizjattiva tiegħi stess li bdejt 
matul din-sena.

Charles Messina 
Kummissarju għas-Saħħa
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Introduzzjoni

Nemmen li mhux għaqli li ssir wisq enfasi f’dan il-
forum fuq il-preparazzjoni għal hekk imsejħa “it-tieni 
Repubblika”.  F’dan l-istadju dan hu biss slogan politiku 
li eventwalment jista’ jiġi rikonoxxut bħala validu 
mill-istoriċi jekk it-tibdiliet li jsiru fil-Kostituzzjoni 
ta’ Malta jkunu tant kbar u radikali li jiġġustifikaw 
deskrizzjoni ta’ din ix-xorta.  It-terminu “it-tieni 
Repubblika” ma huwiex wieħed ġuridiku u allura ma 
għandux jikkundizzjona diskussjoni dwar it-tfassil ta’ 
Kostituzzjoni. 

Sa llum hi l-fehma tiegħi illi m’hemmx urġenza 
fil-pajjiż għal tibdil radikali fil-qafas istituzzjonali 
tal-Kostituzzjoni li jassigura lil dan il-pajjiż is-saltna 
tad-dritt u r-rispett għall-jeddijiet fundamentali.  
Hi l-fehma tiegħi li għandna nkomplu nibnu fuq 
l-istrutturi eżistenti li ħadmu tajjeb għax mibnija fuq 
sisien sodi.  Hemm ħafna pero` x’jista’ jiġi mibdul biex 
il-Kostituzzjoni tkun tista’ isservi l-isfidi li s-soċjeta` qed 
tiffaċċja mill-perspettiva post kolonjali ta’ pajjiż li hu 
solidament indipendenti.  

Kull tibdil jeħtieġ li jkun il-frott ta’ ħsieb matur u 
konsultazzjoni wiesgħa li jwasslu għall-grad għoli ta’ 
kunsens.  Jista’ biss jiġi implimentat fil-qafas tad-
dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni preżenti u emendat 
skont dak li tipprovdi għar-reviżjoni tagħha.  

Jidher li hemm qbil fil-pajjiż illum li wasal iż-żmien 
biex il-Kostituzzjoni tiġi eżaminata mill-ġdid biex 
jiġi ivverifikat liema dispożizzjonijiet kien jinħtieġ li 
jinbidlu, jiżdiedu jew jitneħħew biex jagħmlu l-liġi 
suprema tal-pajjiż strument legali aktar effettiv biex 
ikompli jassigura Gvern stabbli, adattabbli, kontabbli, 
miftuħ u rappreżentattiv li jaqdi l-esiġenzi tas-
soċjeta` moderna li dejjem qed tiżviluppa. M’hemmx 
għalfejn wieħed jenfasizza li kull tibdil għandu jkun 

riżultat ta’ ħsieb matur u konsultazzjoni wiesgħa li 
twassal għal grad għoli ta’ kunsens.   Tibdil li jista’ 
biss jiġi implementat fil-qafas u skont dak li tipprovdi 
l-Kostituzzjoni preżenti biex tiġi emendata.  It-tibdil 
irid ikun iħares il quddiem biex jipprovdi għall-futur.  
Irid ikun ukoll jirrispetta t-tradizzjonijiet tal-pajjiż biex 
jassigura kontinwita`.  Dan il-forum hu manifestazzjoni 
ta’ dik il-konsultazzjoni. 

Kull reviżjoni tal-Kostituzzjoni m’għandiex tiġi mħollija 
biss f’idejn il-Kamra tar-Rapreżentanti, li għandha 
s-setgħa leġislattiva anki jekk emendi f’ċertu aspetti 
għandhom jiġu approvati b’maġġoranza kwalifikata 
ta’ żewġ terzi.  Għandha wkoll tkun ratifikata b’mod 
popolari u skont il-mekkaniżmu provdut fl-istess 
Kostituzzjoni.  L-emendi proposti għandhom 
jiġu riferuti għall-approvazzjoni tal-poplu mhux 
sempliċiment għall-konvenjenza politika.  Hija materja 
ta’ prinċipju fundamentali għaliex il-Kostituzzjoni tal-
pajjiż qiegħda hemm biss biex isservi l-poplu mhux 
qiegħda hemm biex isservi l-istat. 

Definizzjoni ta’ Kostituzzjoni

Dan il-punt iġibni għall-qofol tal-kontribuzzjoni 
tiegħi. Biex niżviluppa l-argument jinħtieġli nagħmel 
referenza fil-qosor għall-kunċett bażiku ta’ definizzjoni 
ta’ x’inhi Kostituzzjoni.  

Kostituzzjoni hi l-qafas legali tal-istat.  Tistabbilixxi 
kif il-poter huwa akkwistat, eżerċitat u mitluf.  
Tistabbilixxi wkoll l-istruttura tal-organi tal-istat u 
kif dawn jiffunzjonaw. Tiddefinixxi u tiggarantixxi 
d-drittijiet u l-libertajiet.  Il-Kostituzzjoni tipprevali 
fuq kull liġi oħra.  Jekk wieħed iħares lejn is-suġġett 
minn perspettiva strettament legali hu ċar li l-kelma 
operattiva f’din id-definizzjoni hi “il poter”.  U hawn 
aħna interessati mhux biss kif dak il-poter hu eżerċitat 

APPENDIĊI 

Kostituzzjoni għas-Servizz tal-Poplu

Diskors mill-Ombudsman Parlamentari 
Il-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pullicino 

waqt it-tielet Forum tal-President
25 ta’ April 2013

Id-dritt għall-amministrazzjoni pubblika tajba

“il-veru poter hu s-servizz” – Papa Francesco
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imma wkoll u aktar importanti kif dak il-poter jaffettwa 
l-poplu u dawk soġġetti għalih.  

Il-Kostituzzjoni tagħna hi bażata, kif nafu, fuq il-mudell 
ta’ Westminister li fih l-awtorita’ eżekuttiva hija 
eżerċitata f’isem il-kap tal-istat li hu, teoretikament, 
il-fonti oriġinali tagħha.  Il-Prim Ministru u l-Eżekuttiv, 
filwaqt li jirrappreżentaw il-poplu għax eletti 
minn proċess ta’ vot universali, jirċievu l-mandat 
biex jiggvernaw mill-Kap tal-istat li, neħħi għal xi 
eċċezzjonijiet, hu obbligat li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim 
Ministru.  

Il-poter għalhekk jinżel minn fuq għal isfel.  Dawk 
li jippreferu li jimxu fuq il-mudell ta’ Westminister, 
fil-forma oriġinali tiegħu, isostnu li l-parlament 
hu sovran.  Hu mhux biss omnipotenti  imma ma 
jista’ jagħmel xejn ħażin.  Hi forma kostituzzjonali li 
tiffavorixxi l-konċentrazzjoni tal-poter f’idejn il-Prim 
Ministru, il-Kabinett u l-Eżekuttiv.  

Una volta eletti, m’hemm xejn li jorbot lill-Gvern u, fil-
verita`, anki l-Membri tal-Parlament ta’ kull naħa, mal-
volonta ta’ l-eletturi li eleġewhom.  Ma jħossuhomx 
neċessarjament marbuta la li jeżegwixxu l-wegħdiet 
magħmula matul il-kampanja elettorali u lanqas mal-
programm elettorali tal-partit li minnu huma jifformaw 
parti.  Infatti ma jħossux il-bżonn li jirrikonoxxu li 
l-poter li huma ngħataw temporanjament meta ġew 
eletti kien mogħti lilhom mill-poplu u li kellhom ikunu 
kontabbli lil dawk li eleġġewhom biex jamministraw 
il-pajjiż skont il-mandat speċifiku li ingħataw.  Materja 
din li jistħoqilha li tiġi dibattuta.  

L-uniku fren li għandhom il-Prim Ministru u l-Kabinett 
fl-eżerċizzju tal-poter huma l-opinjoni pubblika 
u, sa ċertu punt, il-bilanċ tal-partiti fil-Kamra 
tar-Rappreżentanti.  Fil-fehma tiegħi dawk id-
dispożizzjonijiet fil-Kostituzzjoni li jistabilixxu l-oriġini 
tal-awtorita tal-istat jeħtieġ li jiġu maħsuba u miktuba 
mill-ġdid.  

Il-Kostituzzjoni għandha twarrab il-kunċett arkajiku 
u antikwat li l-awtorita` tal-istat temani mis-sovran 
jew il-President.  Hu minnu li dan il-kunċett ma 
jirriżultax espressament fil-Kostituzzjoni imma 
hu taċitament preżunt.  Il-Kostituzzjoni għandha 
tirrikonoxxi kif jagħmlu kostituzzjonijiet moderni 
oħra li l-awtorita` kollha tal-iStat toriġina mill-poplu 
li, permezz ta’ elezzjonijiet ħielsa jagħżel lil dawk li 
jixtiequ jiggvernawh skont il-Karta Kostituzzjonali 
minnu approvata.  Il-poplu jiddelega il-poter tiegħu 
lil persuni li għażel biex dawn jistgħu jamministraw lil 
pajjiż f’isimhom għal ġid komuni.  Ma humiex hemm 

biex jiggvernawhom; huma hemm biex iservuhom.  
Huma obbligati biex iservuhom skont il-liġi suprema 
tal-pajjiż, li hi norma ‘l fuq minn kull oħra, u tista` tiġi 
mibdula biss skont il-proċeduri li hi stess tistabbilixxi.  

Il-poter eżerċitat mill-poplu 

Hu għalhekk mill-poter eżerċitat mill-poplu li 
l-Kostituzzjoni takkwista s-supremazija tagħha.  Il-
Kostituzzjoni m’hijiex hemm biex isservi lill-iStat, 
qiegħda hemm biex isservi lill-poplu.  Hu għalhekk 
li l-President innifsu u l-organi kollha tal-iStat 
huma soġġetti għall-Kostituzzjoni.  Hu għalhekk li 
l-Qorti Kostituzzjonali hi mogħtija ġurisdizzjoni biex 
tiddetermina azzjoni dwar l-invalidita` tal-liġijiet.  
Azzjoni li tista’ tinġieb minn kull persuna, anke 
jekk ma għandha l-ebda interess personali fl-eżitu 
tagħha.  Dan hu wieħed mil-każijiet rari fejn il-
Kostituzzjoni tirrikonoxxi d-dritt tal-individwu li jfittex 
li jżomm għoli l-valuri li fuqhom hi mibnija, kontra 
l-poteri tal-leġislatur meta dan jagħmel liġi li tkun 
inkonsistenti magħha.  Sfortunatament l-każistika 
tal-Qorti Kostituzzjonali turi li din ma rrikonoxxietx 
adegwatament biżejjed is-supremazija tal-
Kostituzzjoni.  Jidher li aċċettat li l-Parlament għandu 
poteri li jmorru lil ‘hinn mill-Kostituzzjoni jew anzi li 
jista’ jaġixxi barra mill-Kostituzzjoni, jekk mhux anke bi 
vjolazzjoni tan-normi li tipprovdi.

Il-fonti veru tal-poter

Il-poter huwa għalhekk konferit mill-elettorat fuq ir-
rappreżentanti tiegħu biex dawn ikunu jistgħu jużawh 
skont il-mandat mogħti lilhom għall-ġid komuni.  
Mhux mogħti biex jiġi abbużat skont kif jidhrilhom 
huma jew għal xi aġenda personali tagħhom.  Il-
poter hu mogħti lilhom biex ikunu ta’ servizz għall-
oħrajn.  Fil-kliem sempliċi u għaqli tal-Papa preżenti 
“il vero potere e` servizio”.  Hu għalhekk meħtieġ li 
jiġi assigurat illi l-fonti veru tal-poter ikun imnaqqax 
fil-Kostituzzjoni.  Li l-kontabilita` tal-iStat għall-
azzjonijiet jew in-nuqqasijiet tal-uffiċjali pubbliċi tkun 
b’mod ċar assigurata u li l-poplu jkun, permezz ta’ 
mekkaniżmi approprijati, mogħti l-poter li jiggarantixxi 
lill-individwu l-eżerċizzju tad-dritt tiegħu għall-
amministrazzjoni pubblika tajba.  Mekkaniżmi dawn li 
ħafna minnhom jeżistu diġa`.  

Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Taljana, fl-ewwel artiklu 
tagħha grafikament imma poetikament tiddikjara illi 
“la sovranita` appartiene al popolo e la ezercita nella 
forme e nei limiti della Costituzione”.  Il-poplu taljan 
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waqt li jiddikjara li l-pajjiż tagħhom hu repubblika 
demokratika jirrikonoxxi li, minn dakinhar l’ quddiem, 
is-sovranita kienet tappartjeni lilhom u mhux lir-re, 
sovran jew president tagħhom.  Similment l-artiklu 
20 tal-Liġi Bażika tar-Repubblika Federali Tedeska 
b’mod iktar preċiż anke jekk tipikament prożajku, 
jiddikjara fis-subartiklu 2 illi “all State authority is 
derived from the people.  It shall be exercised by the 
people through elections and other votes and through 
specific legislative, executive and judicial bodies.”  
Fis-subklawsola 3 tiddikjara illi “the legislator shall be 
bound by the constitutional order the executive and 
judicial by law and justice.” 

Id-difiża tal-Kostituzzjoni mill-poplu

Apparti dan il-Liġi Bażika, konxja mill-esperjenza 
storika negattiva tal-pajjiż, tiddikjara id-dritt ta’ “all 
Germans to resist anybody attempting to do away 
with the constitutional order should no other remedy 
be possible”.   Is-supremazija tal-Kostituzzjoni, li 
minnha kull awtorita` pubblika toriġina, jeħtieġ li tiġi 
difiża mill-poplu minn kull tentattiv ta’ sovverzjoni tiġi 
mingħand min tiġi.  

Is-sovranita` tal-iStat hi vestita fil-poplu u mhux f’idejn 
dawk li jeżerċitaw il-poter, fi kwalunkwe forma inkluż 
dak mogħti f’idejn maġġoranza demokratikament 
eletta. 

Difiża tal-Kostituzzjoni li kulħadd għandu jassumi, 
mhux l-anqas l-organi tal-iStat l-iprem fosthom 
il-Qorti Kostituzzjonali.  Wasal iż-żmien li, fil-fehma 
tiegħi, illi dispożizzjonijiet kostituzzjonali simili jiġu 
inklużi fil-Kostituzzjoni tagħna.  Dawn huma kunċetti li 
jissottolineaw il-kontabilita` tal-Eżekuttiv lejn il-poplu.  
Infatti huma korollarju inevitabbli tal-prinċipju li kull 
awtorita` pubblika temani mill-poplu, illi l-uffiċjali 
pubbliċi li jaġixxu fl-eżerċizzju tal-mandat mogħti 
lilhom mill-poplu kellhom jiġu miżmuma kontabbli 
għall-aġir tagħhom lejn il-poplu.  

L-iStat għandu jassumi r-responsabbilta`

Mhux biss.  L-iStat għandu jassumi r-responsabbilta` 
meta l-azzjonijiet tal-uffiċjali pubbliċi jikkawżaw dannu 
lill-poplu.  Hu propju għalhekk li l-artiklu 34 tal-Liġi 
Bażika tal-Ġermanja jipprovdi illi “should anybody, in 
exercising a public office, neglect in their duty towards 
a third party, the liability shall rest, in principle, with 
the State or with the public body employing them.  
In the event of willful intent or gross negligeness, 

the remedy may be sought against the person 
concerned in respect of claims for compensation or 
remedy.  Recourse to the ordinary court should not be 
precluded.”

Similment l-artiklu 28 tal-Kostituzzjoni Taljana 
jipprovdi illi “i funzionari dipendenti dello stato e enti 
pubblici sono direttamente responsabili secondo le 
legge penali, civili e amministrative, degli atti compiuti 
in violazione di diritti.  In tali casi la responsabbilta` 
civile si estende allo Stato e a gli enti pubblici”.  

Dawn iż-żewġ Kostituzzjonijiet u anke ħafna oħrajn 
jiddikjaraw li l-iStat għandu jassumi responsabbilta` 
għad-danni kkawżati minn uffiċjali pubbliċi fit-twettieq 
tad-doveri tagħhom meta dawn jeċċedu l-mandat u 
jabbużaw mill-poter mogħti lilom mill-poplu fit-termini 
tal-Kostituzzjoni.  

Il-prinċipju tar-responsabbilta` tal-iStat

Ir-responsabbilta` tal-iStat hi allura korollarju 
neċessarju għad-dritt tal-individwu għall-
amministrazzjoni tajba.  Ma hemm l-ebda 
provvediment fil-Kostituzzjoni ta’ Malta li jiggarantixxi 
dak id-dritt.  Mhux biss, il-leġislazzjoni f’Malta, anke 
mill-Indipendenza l’ hawn, kienet ferm riluttanti 
li taċċetta l-prinċipju ta’ responsabbilta` tal-iStat.  
Għall-ħafna żmien, il-mentalita` prevalenti ta’ 
amministrazzjonijiet sussegwenti kienet protezzjoni 
żejda tal-poteri tal-Gvern li jiggverna.  Baqgħet 
tipprevali l-mentalita kolonjali qadima li gvernijiet 
kienu hemm biex  jiddekretaw u jamministraw, filwaqt 
li l-poplu kien hemm biex isegwi u jobdi bla ma 
jistaqsi.  

Amministrazzjonijiet suċċessivi pubbliċi f’Malta 
repubblikana baqgħu essenzjalment awtokratiċi.  In 
fatti, għal ħafna snin, il-linja uffiċjali tal-Gvern kienet 
li l-anqas kien tenut li jagħti spjega għall-azzjonijiet 
tiegħu.  Jekk qatt kien mitlub li jagħti kumpens għal 
danni li rriżultaw mill-azzjonijiet ta’ uffiċjali pubbliċi, 
il-Gvern kien jagħmel dan kontra qalbu, u kontra 
dikjarazzjoni tal-parti leża illi l-pagament kien qed 
isir ex gratia u mhux minħabba xi ammnissjoni ta’ xi 
responsabbilta` jew ħtija.  Kien biss fl-aħħar żmien, 
f’dawn l-aħħar ħamsin sena mill-Indipendenza 
l’hawn, li bdew jidhru xquq fid-difiża qawwija li 
l-Gvern ħoloq għalih innifsu u għall-uffiċjali pubbliċi 
tiegħu.  In fatti anke l-awtoritajiet maħluqa mill-istess 
Kostituzzjoni bil-funzjoni li jivverifikaw u jirrapurtaw 
dwar l-operat tal-ogħla istituzzjonijiet tal-Eżekuttiv, 
bħall-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, l-Uffiċċju 
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tal-Awditur Ġenerali, l-Kummissjoni dwar l-Impjiegi 
u oħrajn kienu aktar maħsuba bħala checks and 
balances biex jikkontrollaw amministrazzjoni ħażina u 
l-abbuż milli bħala għodda f’idejn iċ-ċittadin aggravat 
biex ifittex ridress kontra l-inġustizzja u l-abbuż tal-
poter.  Forsi l-unika liġi prinċipali li ġiet speċifikament 
maħsuba biex tagħti poter lill-individwi biex ifittxu 
ridress kontra l-malamministrazzjoni li laqtithom 
personalment kienet l-Att dwar l-Ombudsman (Att XXI 
tal-1995).  

Kien biss b’din il-liġi li l-Kamra tar-Rappreżentanti fl-
aħħar irriżolviet illi l-individwu għandu jkollu sistema 
ta’ ġustizzja amministrattiva li taħdem, li tirrikonoxxi 
li dak li sar ħażin għandu jiġi rettifikat u li, allura 
tipprovdi ridress approprijat lil min ikun sofra minn 
dewmien, ineffiċjenza jew dannu, li huma spiss ir-
riżultat ta’ amministrazzjoni ħażina.  

It-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ipprovda 
l-ewwel pass għal dan il-bżonn ta’ ġustizzja 
amministrattiva u stabbilixxa mekkaniżmu ġdid li 
jirrispondi direttament lill-Kamra tar-Rappreżentanti 
u jippromovi l-aġir korrett tal- amministrazzjoni 
pubblika.  L-Att mhux biss jippromovi gvernanza 
tajba, imma jissottolineja l-kontabbilta` tal-iStat u 
tal-uffiċjali tiegħu fl-eżekuzzjoni tal-mandat li rċevew 
mill-elettorat.  

Bidla radikali

Din il-bidla radikali fil-mentalita` favur li tiġi assigurata 
amministrazzjoni trasparenti u kontabbli biex il-
pubbliku jiġi trattat b’mod ġust, fair  u mingħajr 
diskriminazzjoni mproprja, kienet ċertament ir-riżultat 
mhux biss tal-fatt li l-pajjiż ġie għal kollox miftuħ għall-
kunċetti ġodda ta’ amministrazzjoni tajba li żviluppaw 
fl-Ewropa u band’oħra wara l-gwerra bierda.  Kienet 
ukoll mogħtija spinta qawwija mid-deċiżjoni li ħadet 
Malta li tottjeni sħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropeja u 
konsegwentement li tadotta u żżomm sħaħ il-valuri 
bażiċi ta’ trasparenza, kontabilita` u deċiżjonijiet ġusti 
li għandhom ikunu fil-qalba tal-amministrazzjoni 
pubblika u li jikkostitwixxu l-essenza ta’ good 
governance.  Dawn il-valuri bażiċi huma inkorporati 
fil-European Code of Good Administrative Behaviour li 
jittraduċi, b’mod tanġibbli u komprensibbli, d-dritt tal-
amministrazzjoni tajba kif rikonoxxut u definit fl-artiklu 
41 taċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropeja li tiegħu Malta hi firmatarja.  Dak iċ-Charter 
ġie inkorporat mill-Unjoni fit-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ 
Diċembru 2009.  Trattat li għalih Malta issottoskriviet u 
li fi kliem il-President tal-Unjoni Barroso “puts citizens 

at the centre of the European Project”.  

Id-dritt għall-amministrazzjoni tajba

Dak l-artiklu fiċ-Charter espressament jipprovdi 
illi kull persuna għandha dritt li jkollha l-ħwejjeġ 
tagħha trattati b’mod imparzjali, ekwu u fi żmien 
raġonevoli mill-istituzzjonijiet u organi tal-Unjoni.  
Fit-tieni subartiklu, ċ-Charter  jipprovdi li d-dritt ta’ 
amministrazzjoni tajba jinkludi – 

a. d-dritt ta’ kull persuna li jiġi mismugħ qabel 
tittieħed kull miżura li taffetwah negattivament; 

b. d-dritt ta’ kull persuna li jkollha aċċess għall-file 
tagħha waqt li jiġu rispettati l-interessi leġittimi ta’ 
kunfidenzjalita u ta’ segretezza professjonali jew ta’ 
negozju; u

ċ.  l-obbligu tal-amministrazzjoni li tagħti r-raġunijiet 
għad-deċiżjonijiet tagħha.

Hu ferm pertinenti li jiġi nnutat li s-subartiklu 3 
tal-artiklu 41 taċ-Charter jiddikjara illi kull persuna 
għandha dritt li tesiġi li l-Komunita` tagħmel tajjeb 
għal kull danni kkawżati mill-istituzzjonijiet jew mill-
uffiċjali tagħha fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom u dan 
skont il-prinċipju ġenerali komuni għal-liġi tal-iStati 
Membri.  

Rikonoxximent tal-prinċipju ta’ responsabbilta` 
tal-iStat

Din il-klawsola espressament tirrikonoxxi l-prinċipju 
tar-responsabbilta` tal-iStat għall-azzjonijiet tal-
uffiċjali u tad-dritt tal-individwu li jfittex ridress kontra 
l-iStat għall-ħsara sofferta.  Provvediment dan li 
huwa għal kollox in linea mar-rikonoxximent ta’ “the 
State’s duty of care” li daħal f’ħafna kostituzzjonijiet 
Ewropej progressivi u li jien qed nipproponi li 
għandu jiġi inkluż fil-Kostituzzjoni tagħna.  Għandu 
jkun ċar illi r-rikonoxximent tad-dritt tal-poplu 
għall-amministrazzjoni pubblika tajba hu korollarju 
neċessarju tal-prinċipju li l-Kostituzzjoni għandha tkun 
strument li sservi lill-poplu biex jassigura gvernanza 
tajba.  Meta jiġi inkorporat dan id-dritt fil-Kostituzzjoni 
jkun ifisser illi l-individwu qed jiġi mogħti għodda legali 
effettiva biex jeżerċita` dak id-dritt billi jżomm lill-
awtorita` pubblika kontabbli għall-azzjonijiet tagħha 
permezz ta’ proċessi ġudizzjarji u oħrajn.  

Waqt li hu minnu illi l-proposta li kien għamel 
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l-Ombudsman fl-2006 biex dan id-dritt jiġi inkorporat 
fil-Kostituzzjoni ma ġietx aċċettata, l-Kamra tar-
Rappreżentanti approvat l-Att dwar l-Amministrazzjoni 
Pubblika li afferma bħala skop tiegħu l-valuri tal-
amministrazzjoni pubblika bħala strument għall-
ġid komuni u biex tipprovdi għall-applikazzjoni ta’ 
dawn il-valuri fis-settur pubbliku kollu.  Dan l-Att 
effettivament jinkorpora l-prinċipji bażiċi ta’ kodiċi ta’ 
amministrazzjoni tajba f’liġi.  Nemmen fermament 
pero` li d-dritt fundamentali tal-individwu għall-
amministrazzjoni pubblika tajba għandu jiġi inkorporat 
fil-Kostituzzjoni.  

Eżami mill-ġdid tal-kontrolli amministrattivi 

Għalkemm il-Kostituzzjoni ma tirrikonoxxi id-dritt 
għal amministrazzjoni pubblika ġusta, tipprovdi 
numru ta’ awtoritajiet/kummissjonijiet li jirregolaw, 
jivverifikaw u jikkontrollaw oqsma speċifiċi tal-
amministrazzjoni.   Jidhirli li hemm skop li dawn 
l-awtoritajiet/kummissjonijiet jiġu eżaminati mill-ġdid 
b’mod ħolistiku, mill-perspettiva tad-dritt tal-pubbliku 
li jiġi amministrat tajjeb, b’enfasi fuq il-protezzjoni li 
l-individwu għandu jkollu mill-malamministrazzjoni, 
diskriminazzjoni impropja, l-abbuż tal-poter u 
vjolazzjonijiet u theddid għal jeddijiet fundamentali.   

Nifhem li dan l-eżami mill-ġdid għandu jsir fil-kuntest li 
tiġi maħluqa rabta qawwija bejn il-Parlament u dawn 
l-awtoritajiet kostituzzjonali li għandhom funzjoni 
essenzjali ta’ skrutinju tal-azzjonijiet tal-eżekuttiv u 
li minnhu ma jiffurmawx parti.  Huma ġeneralment 
konformi mal-prinċipji ta’ Pariġi f’dak li jirrigwarda 
l-awtonomija finanzjarja u amministrattiva tagħhom, 
ma jagħtu kont lill-ebda ministeru.  Huma marbuta li 
jirrapurtaw lill-Kamra tar-Rappreżentanti.  L-Awditur, 
l-Ombudsman u l-Kummissarji maħtura taħt l-Att 
tal-Ombudsman huma meqjusa bħala uffiċjali tal-
Parlament.  Hu fatt pero` illi filwaqt illi għandhom 
id-dritt li jissottomettu rapporti lill-Parlament, 
dawn rarament jiġu meqjusa minnu ħlief għal dawk 
magħmula mill-Awditur Ġenerali meta jiġu kkunsidrati 
mill-Public Accounts Committee.

Nemmen li hemm bżonn ta’ analiżi strutturali mill-
ġdid ta’ dawn id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni.  
Hu suġġerit li jkun hemm kapitolu ġdid inkluż 
wara dak li jitratta mill-“Parlament” biex jipprovdi 
għall- “Skrutinju tal-Azzjonijiet Eżekuttivi” .  Dan il-
kapitolu jkun prinċipalment jipprovdi għall-awditjar 
finanzjarju, magħmul mill-Awditur Ġenerali, u 
l-iskrutinju amministrattiv fdat f’idejn l-Ombudsman 
Parlamentari.  Iż-żewġ awtoritajiet jibqgħu jżommu 

l-awtonomija u jkomplu jeżerċitaw l-funzjonijiet 
tagħhom taħt liġijiet separati kif jagħmlu llum pero` 
d-dispożizzjoni kostituzzjonali li jipprovdu għalihom 
għandhom ikunu armonizzati u mtejjba.  

Punti għad-diskussjoni

Nirreferi fl-aħħar għal xi punti relevanti f’dan ir-
rigward;

a. Kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll l-Ombudsman 
għandu jkollhom l-istess protezzjoni kostituzzjonali.  
Dan mhux il-każ illum.  Fil-fatt waqt li l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman ġie rikonoxxut fil-Kostituzzjoni, 
l-Ombudsman innifsu ma jgawdix protezzjoni 
kostituzzjonali.

Id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali li jirregolaw il-
metodu tal-ħatra u t-tneħħija tal-Awditur Ġenerali, 
ż-żmien tal-ħatra u l-garanziji relattivi ma ġewx 
estiżi kostituzzjonalment lill-Ombudsman għalkemm 
igawdihom permezz tal-liġi ordinarja. 

L-istess japplika għall-provvedimenti kostituzzjonali 
illi jiggarantixxu l-fondi meħtieġa għall-Uffiċċju tal-
Ombudsman u l-kundizzjonijiet tas-servizz tiegħu 
ekwiparati ma’ dawk ta’ mħallef tal-Qrati Superjuri;

b. Dawn id-diskrepanzi għandhom jitneħħew biex 
jiġi assigurat li l-Ombudsman ikun igawdi protezzjoni 
sħiħa anke jekk għandu jingħad illi fil-prattika qatt 
ma kien hemm ebda problema dwar dan mal-ebda 
amministrazzjoni;

ċ. Hu suġġerit illi t-terminu taż-żmien tal-ħatra għandu 
jkun wieħed ta’ bejn seba’ u disa’ snin u mhux wieħed 
ta’ ħames snin rinnovabbli għal darba.  L-esperjenza 
uriet illi spiss bejn l-ewwel term u t-tieni term jitħalla 
jgħaddi żmien inutli minħabba nuqqas ta’ ftehim għal 
raġunijiet mhux relatati mal-uffiċċju jew min jokkupah;

d. Tinħass il-ħtieġa wkoll tal-bżonn illi dawn 
l-awtoritajiet jingħataw il-mezz mhux biss li 
jirrapurtaw lill-Kamra tar-Rappreżentanti r-riżultat 
tal-investigazzjoni tagħhom iżda wkoll li jiġi assigurat 
li jkun hemm proċeduri stabbiliti biex dawn ir-rapporti 
jiġu dibattuti, meta hekk ikun jimmerita, minn Kumitat 
tal-Kamra  li jista’ jieħu konjizzjoni tal-mertu.  B’dan 
il-mod l-aġir tal-Gvern ikun soġġett għall-iskrutinju tal-
opinjoni pubblika.

Mil-lat kostituzzjonali hu meħtieġ illi jiġi stabbilit 
materjalment u b’mod tanġibbli in-ness u s-sinerġija 
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bejn il-Parlament awtonomu u l-uffiċjali tiegħu;  

e. Għandu jiġi eżaminat sewwa jekk għadx hemm 
il-ħtieġa li tinżamm il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi 
fil-forma provduta fl-artiklu 120 tal-Kostituzzjoni jew 
jekk il-funzjonijiet ta’ dik il-kummissjoni jistgħux jiġu 
validament eżerċitati minn xi awtorita` kostituzzjonali 
oħra.  

Similment ukoll, il-funzjonijiet u l-poteri tal-Public 
Service Commission għandhom jiġu riveduti biex jiġi 
stabbilit jekk hux meħtieġ li jiġu adattati biex jilqgħu 
aħjar għall-esiġenzi ta’ servizz pubbliku f’evoluzzjoni;

f. Jiena kont ukoll riċentament ipproponejt illi 
l-funzjoni kostituzzjonali tal-Ombudsman tiġi estiża 
biex l-Uffiċċju tiegħu jiġi rikonoxxut bħala National 
Human Rights Institution.  Il-ħsieb hu li dan l-Uffiċċju 
jservi bħala katalist għal awtoritajiet oħrajn, 
istituzzjonijiet u NGOs, li għandhom element ta’ tħaris 
tal-jeddijiet fundamentali fil-funzjonijiet tagħhom.  Din 
l-istituzzjoni tkun fdata bir-responsabbilta` li tassigura 
l-implimentazzjoni effettiva ta’ standards tal-jeddijiet 
fundamentali fil-pajjiż u wkoll bil-funzjoni li tiżviluppa 
u tippromovi għarfien tal-pubbliku akbar għal dawn 
il-jeddijiet u libertajiet.

Konklużjoni

Dawn huma ftit suġġerimenti li jistgħu, fil-fehma 
tiegħi jgħinu biex itejjbu u jsaħħu l-eżerċizzju tad-
dritt taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni tajba billi jiġu 
utilizzati d-dispożizzjonijiet kostituzzjonali eżistenti.  
Naturalment hemm ħafna oħrajn li jistgħu jiġu 
suġġeriti.  

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-Kostituzzjoni 
jeħtieġ li tilqa’ għall-aspirazzjonijiet tal-poplu biex 
ikollu sehem dirett fl-amministrazzjoni tal-pajjiż.  
L-individwu u mhux l-iStat għandu jkun fiċ-ċentru 
ta’ riforma kostituzzjonali.  Emendi kostituzzjonali 
m’għandhomx ikunu riżultat ta’ konklużjonijiet 
mgħaġġla u superfiċjali bażati fuq slogans popolisti 
jew konvenjenza politika.  Għandhom ikunu l-frott 
ta’ studju fil-fond tal-prinċipji u valuri li fuqhom 
għandhom tkun imsejjsa d-demokrazija repubblikana 
tagħna.  

Għandhom ikollhom l-għan li jsaħħu l-kredenzjali 
demokratiċi tal-pajjiż, b’rispett sħiħ tas-saltna 
tad-dritt, tal-jeddijiet fundamentali, tal-prinċipji 
ta’ solidarjeta` u sussidjarjeta`.  Għandhom 
ikunu r-riżultat ta’ kunsens wiesgħa milħuq wara 

konsultazzjoni xierqa mhux biss mal-ispectrum sħiħ 
tal-opinjoni politika iżda wkoll mal-istrata kollha tas-
soċjeta ċivili.
 


