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DAĦLA – RAĠĠ TA’ DAWL U XAQQ TA’ TAMA

L-Ombudsplan għas-sena 2021 jorbot ma’ dak tas-sena 
l-oħra u jkompli ma’ dak li ntqal fir-Rapport Annwali għal 
dik is-sena.  Ta’ min ifakkar li f’dak ir-Rapport Annwali 
l-Ombudsman kien iddeskriva s-sena 2019 bħala sena 
ta’ taqlib kbir li ġabet tibdil drastiku fis-soċjetà ċivili, fl-
amministrazzjoni pubblika u l-Gvern.  Tibdil li kien mistenni 
li jkollu impatt qawwi fuq is-soċjetà u l-mod kif tgħix, fuq 
kif il-pajjiż jiġi amministrat u kif iċ-ċittadini jakkwistaw aktar 
poter billi jissaħħu l-istituzzjonijiet li jassiguraw is-saltna 
tad-dritt u jxejjnu l-abbuż tal-poter.

L-Ombudsman kien esprima t-tama li t-taqlib soċjali 
f’dik is-sena jissarraf fi frott ta’ proġett estensiv ta’ bidla 
radikali li twassal biex il-pajjiż jakkwista mill-ġdid il-fiduċja, 
l-kredibilità u l-kredenzjali demokratiċi li kien igawdi qabel, 
kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment.

Dikjarazzjonijiet ripetuti u ċari minn kelliema ewlenin tal-
amministrazzjoni l-ġdida, li kienu konxji tal-ħtieġa ta’ riforma 
legali f’kull qasam tal-amministrazzjoni pubblika, li l-Gvern 
kien determinat li jattwa proġett serju ta’ din ix-xorta kemm 
jista’ jkun malajr, kienu xaqq ta’ tama li l-pajjiż kien ser jerġa’ 
jmur għat-triq it-tajba.  Triq li twasslu għal amministrazzjoni 
nadifa, trasparenti u kontabbli, ħielsa minn kull ombra ta’ 
korruzzjoni u abbuż tal-poter.  Amministrazzjoni pubblika 
li tkun soġġetta għall-verifika u kontroll mhux biss minn 
qrati tassew indipendenti li jassiguraw li l-liġi tiġi applikata 
bl-istess mod għal kulħadd imma wkoll għall-iskrutinju 
ta’ awtoritajiet awtonomi w indipendenti bħall-Uffiċċju 
tal-Ombudsman, li jassiguraw li l-aġir ta’ min hu fdat bit-
tmexxija tal-ġid komuni jkun trasparenti, kontabbli u ħieles 
minn kull dell ta’ malamministrazzjoni.

Kien imbagħad raġġ ta’ dawl u konferma li l-Gvern kien 
realment intenzjonat li jwettaq din ir-riforma b’mod serju 
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w effettiv id-dikjarazzjonijiet tal-ogħla esponenti tal-Gvern li 
r-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni ta’ Venezja 
għat-titjib u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet kostituzzjonali fdati 
bit-tmexxija tal-pajjiż kienu qed jiġu aċċettati fil-prinċipju u 
kienu ser jiġu attwati.

Hu ta’ sodisfazzjon għall-Uffiċċju tal-Ombudsman li fl-
ewwel parti ta’ din is-sena ġew imressqa quddiem il-
Parlament għall-ewwel qari għaxar abbozzi ta’ liġi li jirriflettu 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja u 
kif fil-fehma tal-Gvern, dawn kellhom jiġu tradotti f’liġi.  
Wieħed minn dawn l-abbozzi eventwalment unanimament 
maqbul, jemenda liġijiet li jirregolaw l-istituzzjoni tal-
Ombudsman.  L-Uffiċċju tal-Ombudsman, li ma ġie fl-ebda 
stadju ikkonsultat dwar dawn l-emendi, analizza l-liġijiet kif 
maqbula u jidhirlu xieraq li f’dan l-Ombudsplan jissottometti 
għall-kunsiderazzjoni ta’ din il-Kamra ir-reazzjoni tiegħu 
dwarhom.  Dan mhux bi kritika imma għaliex hu konvint 
li filwaqt li l-emendi huma ċertament pass fit-triq it-tajba, 
setgħu u għadhom jistgħu jiġu mtejjba.

Hu wkoll ta’ sodisfazzjon għall-Ombudsman li f’għeluq 
il-ħamsa u għoxrin sena mit-twaqqif tal-istituzzjoni u fl-
okkażjoni tal-aħħar Ombudsplan li qiegħed jippreżenta 
fit-tmiem it-terminu tal-ewwel ħatra tiegħu, l-Parlament 

irregala lill-istituzzjoni għarfien kostituzzjonali akbar billi 
iggarantixxa mhux biss il-kariga tal-Ombudsman iżda wkoll 
il-funzjonijiet li huwa issa fdat mill-istess Kostituzzjoni li 
jesegwixxi fid-difiża taċ-ċittadin kontra l-amministrazzjoni 
ħażina.

It-tama hi li s-sena li ġejja dan il-proċess ikompli.  L-analiżi 
qasira f’dan l-Ombudsplan hi maħsuba bħala kontribuzzjoni 
għad-dibattitu li jeħtieġ li jsir biex ir-riforma titwettaq 
b’mod ħolistiku u komprensiv.  Dibattitu li jeħtieġ li jsir 
ukoll fl-isfond tal-konvenzjoni kostituzzjonali li għandu 
jkollha bħala mira ewlenija l-protezzjoni taċ-ċittadin, id-
deċentralizzazzjoni tal-poter, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u 
amministrazzjoni pubblika trasparenti u kontabbli, ħielsa 
minn kull dell ta’ abbuż ta’ poter.

L-Ombudsman u l-pajjiż kollu huma fiduċjużi li r-raġġ ta’ 
dawl u x-xaqq ta’ tama li feġġew din is-sena jimmaturaw 
f’riforma essenzjali u mixtieqa biex il-pajjiż jerġa’ lura għan-
normalità.  Il-futur hu f’idejna.

“L-Ombudsman kien esprima t-tama li t-taqlib soċjali f’dik is-sena 
jissarraf fi frott ta’ proġett estensiv ta’ bidla radikali li twassal biex 
il-pajjiż jakkwista mill-ġdid il-fiduċja, l-kredibilità u l-kredenzjali 
demokratiċi li kien igawdi qabel kemm lokalment kif ukoll 
internazzjonalment.”
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Xieraq f’dan l-Ombudsplan li jiġi reġistrat kif l-emendi li saru għal-leġislazzjoni li 
tirregola l-istituzzjoni tal-Ombudsman għandhom jiġu valorizzati fil-kuntest tar-
rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni ta’ Venezja u r-riformi radikali li jeħtieġ li 
jsiru biex terġa’ tiġi assigurata governanza tajba u amministrazzjoni pubblika trasparenti 
u kontabbli.  Dan ukoll fil-kuntest tal-ħidma li jeħtieġ li tkompli ssir is-sena d-dieħla biex 
din il-leġiżlazzjoni tiġi mtejba u msaħħa ħalli tkun strument aktar effettiv ta’ verifika u 
kontroll fl-interess taċ-ċittadin li jħoss li ġie aggravat.

L-emendi li saru bl-Att XLII tal-2020 li jemendaw il-liġijiet li jirregolaw l-Uffiċċju tal-
Ombudsman għandhom l-għan dikjarat li tkompli tissaħħaħ il-funzjoni kostituzzjonali tal-
istituzzjoni billi l-metodu tal-ħatra u t-tneħħija tal-Ombudsman, id-dritt għall-aċċess u l-ksib 
ta’ informazzjoni, kif ukoll il-funzjonijiet l-oħra ewlenin tiegħu jiddaħħlu fil-Kostituzzjoni.  
Għal dan il-għan l-ewwel Taqsima tal-Att, li hi l-qofol tiegħu, temenda l-Kostituzzjoni ta’ 
Malta.  L-Att imbagħad jemenda l-Kostituzzjoni kif ukoll l-Att dwar l-Ombudsman sabiex 
jipprovdu li meta matul jew wara investigazzjoni l-Ombudsman jidhirlu li jkun hemm prova 
ta’ att ta’ korruzzjoni kif definit fl-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, 
l-Ombudsman ikun jista’ jirreferi dak li jkun irriżulta direttament lill-Avukat Ġenerali.

Mhux sewwa u ġust li jingħad li dawn l-emendi huma ta’ ftit sustanza u pjuttost kożmetiċi 
jew li ftit li xejn isaħħu l-istituzzjoni.  Għall-kuntrarju l-Ombudsman iqis li, filwaqt li għandu 
riservi bil-mod kif ġew introdotti u li taħt ċertu aspett, setgħu saru b’mod ferm aktar 
komprensiv u ħolistiku, l-emendi sa fejn iwasslu, huma pass importanti ’l quddiem u  
jirriflettu sostanzjalment ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

Il-fatt li dawn l-emendi ġew maqbula unanimament fil-Parlament, hu sinjal ċar u 
pożittiv li teżisti rieda politika li l-istituzzjoni tal-Ombudsman tiġi msaħħa.  Dan anki 
kostituzzjonalment billi tiġi rikonoxxuta bħala l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż bil-funzjoni li 
tissindika u tivverifika l-operat tal-amministrazzjoni pubblika u billi tagħtiha l-għodda 

biex dan tagħmlu b’mod effettiv fl-interess 
taċ-ċittadin.  Dan magħdud, baqa’ ovvjament 
ħafna x’isir.  Fuq kollox l-Ombudsman iqis li 
dan hu pass ieħor importanti biex l-istituzzjoni, 
flimkien ma’ oħrajn, isibu posthom kif jixraq fil-
qafas organizzattiv kostituzzjonali fis-servizz 
tal-Kamra tad-Deputati bħala strument 
ta’ awditjar effettiv tal-ħidma tal-eżekuttiv 
responsabbli tal-amministrazzjoni pubblika.

“L-emendi li saru bl-Att XLII tal-2020 li 
jemendaw il-liġijiet li jirregolaw l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman għandhom l-għan dikjarat li 
tkompli tissaħħaħ il-funzjoni kostituzzjonali 
tal-istituzzjoni.”
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IL-KUMMISSJONI TA’ VENEZJA U L-OMBUDSMAN

L-Ombudsman ifakkar li l-Ombudsplan tas-sena l-oħra, kien spirat mill-Opinjoni tal-
Kummissjoni ta’ Venezja addottata f’Diċembru 2018, dwar l-istrutturi kostituzzjonali, 
s-separazzjoni tal-poteri, l-indipendenza tal-ġudikatura u l-infurzar tal-liġijiet f’Malta.  
Il-Kummissjoni kienet qieset li l-Ombudsman f’Malta kien strument effettiv u effiċjenti 
ta’ verifika tal-aġir tal-amministrazzjoni pubblika.  Kien f’qagħda li jiggarantixxi d-dritt 
taċ-ċittadin għal amministrazzjoni pubblika tajba.  Għamlet suġġerimenti għal tibdil fil-
Kostituzzjoni u fil-liġijiet maħsuba biex isaħħu r-rabta bejn l-istituzzjoni u l-Parlament.  
Insistiet li l-Ombudsman jeħtieġ li jkollu biżżejjed saħħa biex jassigura trasparenza u 
kontabilità tal-ħidma tal-amministrazzjoni pubblika.

L-Ewwel Opinjoni tal-Kummissjoni Venezja f’Diċembru 2018

Fl-ewwel Opinjoni tagħha, l-Kummissjoni ta’ Venezja traċċjat il-linji ġenerali ta’ dawk 
l-aspetti ta’ leġiżlazzjoni li kien jeħtieġ li jiġu indirizzati.  Dawn essenzjalment huma:

1. li jiġu introdotti salvagwardji kostituzzjonali għal dak li hu diġà provdut fl-Att dwar 
l-Ombudsman li hu liġi ordinarja, rigward il-ħatra, it-tneħħija u l-poteri tal-Ombudsman;

2. li jiġi wkoll rikonoxxut kostituzzjonalment id-dritt tal-Ombudsman għall-aċċess għall-
informazzjoni kollha meħtieġa biex jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu u li l-Att dwar il-
Libertà tal-Informazzjoni jiġi aġġornat skont mudelli internazzjonali progressivi biex 
jiggarantixxi t-trasparenza tal-amministrazzjoni mhux biss fir-rigward tal-medja iżda 
wkoll taċ-ċittadin; u 

3. li l-Parlament għandu jkun obbligat li jiddibatti opinjonijiet finali u rapporti li 
l-Ombudsman jirreferilu.

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu in sintonija mal-ħsieb tal-Ombudsman espress tul 
is-snin dwar kif din l-istituzzjoni għandha tiżviluppa u tissaħħaħ.  L-Ombudsman kien u 
għadu japprezza li l-Gvern kien qabel ma’ din l-Ewwel Opinjoni tal-Kummissjoni u kien lest 
li jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha.  Dan billi jagħmel it-tibdil meħtieġ skont kif 
jidhirlu xieraq fiċ-ċirkostanzi ta’ pajjiżna.

Ir-reazzjoni tal-Gvern

Fil-fatt ir-reazzjoni tal-Gvern għal din l-Ewwel Opinjoni kienet mogħtija f’dawn it-termini 
f’ittra li bagħat l-Onorevoli Edward Zammit Lewis, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza 
u l-Governanza fil-15 ta’ Mejju 2020, lid-Direttur u s-Segretarju tal-Kummissjoni ta’ Venezja:

“Section B of Part IV of the Opinion deals with the Office of the Ombudsman 
wherein at paragraph 101 the Commission recommends the raising of the rules 
on appointment and dismissal of the Ombudsman as well as the powers of the 
Ombudsman to the constitutional level, and that Parliament should be obliged to 
debate reports addressed to it by the Ombudsman.

In order to implement these recommendations, legal amendments are being 
proposed whereby the provisions dealing with the appointment, removal and 
suspension of the Ombudsman will be included in the Constitution.  The proposed 
amendments also provide for the mandatory obligation of Parliament to debate the 
annual report prepared by the Ombudsman”.
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Jiġi nnotat li din ir-reazzjoni ma tindirizzax dak li irrakkomandat il-Kummissjoni fir-rigward 
tal-aġġornament tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni u d-dritt għall-aċċess għall-
informazzjoni kemm tal-Uffiċċju tal-Ombudsman kif ukoll taċ-ċittadin.  Barra minn hekk 
l-obbligu mandatorju tal-Parlament li jiddiskuti r-rapporti li jirriferilu l-Ombudsman ma 
ġiex indikat bħala emenda fil-Kostituzzjoni u ġie limitat biss għal dibattitu dwar ir-Rapport 
Annwali fl-Att dwar l-Ombudsman.

It-Tieni Opinjoni 

Fis-16 ta’ Ġunju 2020 wara li rċeviet il-proposti tal-Gvern għal tibdil leġislattiv il-Kummissjoni 
ta’ Venezja irrilaxxat it-Tieni Opinjoni tagħha li fiha, qieset dawn il-proposti favorevolment, 
u insistiet li:

“The main provisions on the Ombudsman’s powers be included in the Constitution as 
well.  This concerns notably the right to information of the Ombudsman.  In urgent cases 
the Ombudsman should also have the possibility of triggering a Parliamentary debate 
on important reports (and not only Annual Reports).  It would be necessary to give more 
clout to the Ombudsman’s requests for information when the Executive is not willing to 
provide such information.  When amending the legislation on the Ombudsman, the Venice 
Commission recommends taking into account its Venice Principles adopted in May 2019, 
after the adoption of the opinion in 2018”.

Il-Kummissjoni kienet allura aktar speċifika u preċiża dwar dak li kellu jsir biex dak li 
irrakkomandat fl-Ewwel Opinjoni tagħha ta’ Diċembru 2018 jiġi implimentat fil-prattika 
b’mod aktar effettiv.  Fil-fatt fil-paragrafu 64 tat-Tieni Opinjoni l-Kummissjoni tkompli 
tgħid:

“The Ombudsman’s Annual Plan (Ombudsplan) is presented to Parliament and discussed 
in the House Business Committee (Article 10 (4) of the Ombudsman Act).  If there is no 
action within reasonable time, the Ombudsman may send a particular report to the Prime 
Minister and the House of Representatives according to Article 22(4) of the Ombudsman 
Act.  The Government’s Comments provide that the Parliament should debate the 
annual report of the Ombudsman, which will include important reports prepared by the 
Ombudsman.  The Commission maintains its recommendation that in exceptional cases, 
the Ombudsman should be able to trigger discussions in Parliament on important reports 
also in between discussions on annual reports”.

Konsultazzjoni mal-Kummissjoni li tat il-frott 

Ta’ min ifakkar li fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra tressqet għall-kunsiderazzjoni ta’ dan il-
Kumitat, analiżi dettaljata tal-Prinċipji ta’ Venezja li fiha l-Ombudsman għamel kummenti 
fuq kull wieħed mill-25 Prinċipju li flimkien jipprovdu riga li biha jista’ jiġi mkejjel jekk 
l-istituzzjoni tal-Ombudsman fil-pajjiż kinitx konformi mal-istandards bażiċi iżda rigorużi, 
meħtieġa u mixtieqa f’soċjetà demokratikament evoluta.  L-Ombudsman għamel eżami 
li fih wera kemm il-qafas kostituzzjonali u legali li jirregola l-istituzzjoni tal-Ombudsman 
kien konformi ma’ dawk il-Prinċipji, fejn kien nieqes u x’jeħtieġ li jsir biex in-nuqqasijiet 
jiġu rimedjati.

Iż-żewġ opinjonijiet tal-Kummissjoni juru biċ-ċar li din kienet sewwa mgħarrfa mhux 
biss bil-qafas leġislattiv u kostituzzjonali li jirregola l-istituzzjoni tal-Ombudsman f’Malta 
u l-mod kif din taħdem fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha.  Kienet ukoll informata bil-
ħsibijiet tal-Ombudsman kif espressi fid-diversi pubblikazzjonijiet u dokumenti rilaxxati 
f’dawn l-aħħar snin.  Juru b’mod ferm ċar li l-konsultazzjoni diretta li għamlet mal-Uffiċċju 
anke permezz ta’ laqgħat mar-rapporteurs tat il-frott mixtieq.  Hekk għandu jkun.

Hu ta’ sodisfazzjon li l-Kummissjoni mhux biss eżaminat il-proposti leġislattivi tal-Gvern 
mil-lat teoriku iżda, wara li semgħet u ddiskutiet mal-partijiet interessati dwar kif dawn 
setgħu jitħaddmu fil-prattika, aċċettat tibdil u proposti mill-Ombudsman u ipproponithom 
fl-Opinjonijiet tagħha.  Konsultazzjoni reali u pożittiva li għenet biex twassal għall-eżitu 
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mixtieq fl-Att kif finalment maqbul.
L-ebda konsultazzjoni mill-Gvern

Mhux l-istess jista’ jingħad għall-konsultazzjoni tal-Gvern mal-Ombudsman u l-Uffiċċju 
tiegħu fit-tfassil tal-abbozz li eventwalment tressaq quddiem il-Kamra tad-Deputati.  
Inspjegabbilment din kienet sempliċiment ineżistenti.  Wara li l-Gvern indika reazzjoni 
pożittiva li jadotta u jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja fl-
Ewwel Opinjoni tagħha, l-Uffiċċju talab f’diversi okkażjonijiet li almenu jingħata ħjiel mill-
Ministeru għall-Ġustizzja ta’ x’kienu l-linji ġenerali li fuqhom kien ser ifassal l-abbozz ta’ liġi 
li kellu jitressaq quddiem il-Kamra tad-Deputati.

L-Ombudsman ma kellu ebda reazzjoni għal dawn it-talbiet.  Talbiet li reġgħu saru anke 
mal-iSkrivan ta’ din il-Kamra wara li tressaq l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi.  L-Ombudsman 
sar jaf biss bl-emendi proposti mill-Gvern biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni ta’ Venezja meta tressaq għat-tieni qari l-abbozz u allura kellu bilfors jiġi 
ippubblikat.  Pubblikazzjoni li saret ftit ġranet qabel ma sar id-dibattitu.  L-Ombudsman 
ikun qiegħed jonqos jekk ma jirreġistrax id-diżappunt tiegħu dwar dan in-nuqqas komplet 
ta’ konsultazzjoni.  Dan biex inċidenti ta’ din ix-xorta ma jerġgħux javveraw ruħhom.

 



IL-VALUR TAD-DEMOKRAZIJA PARTEĊIPATTIVA

Amministrazzjoni li tipprofessa li temmen fit-tmexxija ibbażata fuq demokrazija 
parteċipattiva, ma tistax tonqos li twettaq il-konsultazzjoni meħtieġa biex is-soċjetà u 
partikolarment dawk l-awtoritajiet u istituzzjonijiet direttament milquta, jiġu fil-ħin u fil-
waqt informati bil-miżuri li jkunu qed jiġu ikkunsidrati u li jolqtuhom direttament.  Dan 
sabiex ikunu f’pożizzjoni li jikkontribwixxu għad-dibattitu li jwassal għal deċiżjonijiet li 
jkunu sewwa informati u korretti.

L-Ombudsman qiegħed jinsisti fuq dan l-aspett għaliex fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra 
hu kien diġà esprima l-fehma li nuqqas ta’ konsultazzjoni tnissel sfiduċja u dan fl-istess 
kuntest tal-emendi dwar l-istituzzjoni tiegħu.  Hu kien qal:

“Atteġġjament li hu turija ta’ nuqqas ta’ fiduċja fl-istituzzjoni tal-Ombudsman u ta’ 
apprezzament għax-xogħol li jwettaq għat-titjib tal-amministrazzjoni pubblika, hu 
n-nuqqas ta’ konsultazzjoni fuq miżuri li jkunu maħsuba li jittieħdu u li jimpattaw mhux 
biss fuq l-amministrazzjoni pubblika ġenerali u d-dritt taċ-ċittadin għal amministrazzjoni 
pubblika aħjar imma wkoll fuq l-istituzzjoni tal-Ombudsman infisha.”

Stedina lill-Onorevoli Membri

Mhux il-każ li f’dan l-Ombudsplan jiġu ripetuti r-riflessjonijiet li saru fuq il-ħtieġa ta’ 
konsultazzjoni f’waqtha li tagħti l-frott u fuq l-effetti negattivi għad-demokrazija fejn 
din tkun nieqsa.  L-Ombudsman jistieden lill-Onorevoli Membri biex jagħtu ħarsa 
lejn l-Ombudsplan tas-sena l-oħra għaliex dak li jingħad fih rigward il-konsultazzjoni 
f’demokrazija parteċipattiva għadu jgħodd sal-lum.

Dibattitu parlamentari b’eżitu pożittiv

L-abbozz ta’ liġi biex jemenda l-liġijiet li jirregolaw l-Uffiċċju tal-Ombudsman kif 
oriġinarjament propost kien maħsub biex jimplimenta l-essenzjal tar-rakkomandazzjonijiet 
fl-Ewwel Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja.  Bl-ebda mod ma jmur lil’hinn minn hekk.  
Fuq kollox f’aspett wieħed importanti dwar il-ħatra tal-Ombudsman kien iddaħħal 
mekkaniżmu li wara li jtemm il-proċess tal-għażla u ma tkunx intlaħqet il-maġġoranza ta’ 
żewġ terzi rikjesta fil-Kostituzzjoni, din għandha ssir mill-President fuq ir-rakkomandazzjoni 
tal-Kamra b’mozzjoni approvata b’maġġoranza sempliċi.

Hu veru li dan il-mekkaniżmu kien ser ikun identiku għal dak introdott għan-nomina tal-
imħallfin u karigi oħra iżda fil-verità dan kien ikun ifisser li f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn 
il-Gvern u l-Oppożizzjoni, ċ-ċavetta tibqa’ f’idejn il-Prim Ministru.  Din l-emenda kieku ġiet 
approvata kienet tkun tfisser pass lura u retrogradu fil-każ tal-ħatra tal-Ombudsman.  
Dan għaliex il-liġi kif inhi illum u kif kienet sa mit-twaqqif tagħha kienet tipprovdi biss li 
l-Ombudsman għandu jiġi maħtur b’riżoluzzjoni approvata minn żewġ terzi tal-Membri 
tal-Kamra tad-Deputati u min ikun qed jokkupa l-kariga ta’ Ombudsman, jibqa’ hekk 
jokkupaha sakemm jintlaħaq ftehim.

Proċess ta’ ħatra li ħadem b’mod mill-aktar sodisfaċenti tul il-ħamsa u għoxrin sena li ilha 
mwaqqfa l-istituzzjoni tal-Ombudsman.  Dejjem intlaħaq qbil fi żmien utli dwar il-persuna 
idoneja biex tokkupa l-kariga.  Ħatra li dejjem ġiet approvata b’mod unanimu mill-Kamra 
tad-Deputati.  Dan l-Artikolu fl-emenda għall-Kostituzzjoni kif oriġinarjament imressaq 
bl-Abbozz ħasad u issorprenda l-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Hu ovvju li kieku ġie konsultat 
qabel l-Ombudsman kien joġġezzjona bil-qawwa għall-introduzzjoni ta’ provvediment 
simili li kien imur kontra l-iżvilupp storiku tal-istituzzjoni.
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Kien allura ta’ solljev u sodisfazzjon għalih meta ntlaħaq ftehim mal-Oppożizzjoni li dak 
il-provvediment jiġi irtirat u ġie assigurat li l-ħatra tal-Ombudsman tibqa’ ssir permezz ta’ 
mozzjoni li jkollha l-approvazzjoni kwalifikata ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi kif stabbilita fl-
Att dwar l-Ombudsman.  F’dan il-każ il-konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni tat il-frott mixtieq.  
Uriet li kien hemm fil-Kamra tad-Deputati l-volontà politika u l-kunsens li ma jsir xejn biex 
tiddgħajjef l-istituzzjoni.  Ħasra li l-Ombudsman ma kien fl-ebda ħin involut.

.
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IL-PROVVEDIMENTI TAL-ATT NRU XLII TAL-2020

Dan l-Att li jemenda l-liġijiet li jirregolaw l-Uffiċċju tal-Ombudsman unanimament maqbul 
mill-Kamra tad-Deputati, ġie fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 2020.  Fih żewġ taqsimiet, l-ewwel 
taqsima temenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta waqt li t-tieni taqsima temenda l-Att dwar 
l-Ombudsman (Kap 285).

L-EWWEL TAQSIMA - EMENDI GĦALL-KOSTITUZZJONI TA’ MALTA 

Qari akkurat tal-klawsoli fl-Att li jemendaw il-Kostituzzjoni juri li l-ħsieb tal-Gvern kien li 
jimplimenta sa fejn kien iqis sewwa, r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja 
għat-tisħiħ tal-istituzzjoni tal-Ombudsman.  Dan għamlu billi sempliċiment irrikonoxxa u 
ta saħħa kostituzzjonali lil dawk l-Artikoli fl-Att dwar l-Ombudsman kif emendat (Att XXI 
tal-1995), li jirregolaw il-ħatra u t-tkeċċija tal-Ombudsman kif ukoll li jelenkaw il-poteri 
u l-funzjonijiet tiegħu.  Qabel dawn l-emendi, l-Kostituzzjoni kienet tipprovdi li dawn il-
materji vitali fost oħrajn kellhom jiġu regolati permezz ta’ liġi ordinarja.

Il-Kummissjoni kienet irrakkomandat li dawn il-materji kif ukoll id-dritt tiegħu li jingħata 
l-informazzjoni meħtieġa fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, għandhom jingħataw 
rikonoxximent u protezzjoni kostituzzjonali.  Il-leġislatur għażel li jagħmel dan billi 
issostitwixxa s-sub artikolu 2 tal-Artikolu 64 A tal-Kostituzzjoni b’wieħed li jirriproduċi 
tista’ tgħid kelma b’kelma, dawk il-provvedimenti fl-Att dwar l-Ombudsman li jirregolaw 
il-materji elenkati mill-Kummissjoni ta’ Venezja.

Dawn jinkludu:

a)  l-Artikolu 3 li jipprovdi għall-ħatra tal-Ombudsman mill-President skont 
riżoluzzjoni approvata b’maġġoranza kwalifikata ta’ żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati;

b) sub-artikolu 1 tal-Artikolu 6 li jipprovdi għat-tneħħija jew is-sospensjoni tal-
Ombudsman bl-istess metodu;

ċ) s-sub-artikolu 2 tal-Artikolu 6 li jipprovdi li f’kull żmien meta l-Parlament ma jkunx 
jiffunzjona, l-Ombudsman jista’ jiġi sospiż mill-kariga mill-President li jaġixxi skont id-
diskrezzjoni personali tiegħu, minħabba inabilità li jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu jew 
minħabba mġieba ħażina provata għas-sodisfazzjon tal-President;

d) s-sub-artikolu 2 tal-Artikolu 13 li jipprovdi li l-Ombudsman jista’ jmexxi kull 
investigazzjoni fuq inizjattiva tiegħu jew wara li jasallu ilment bil-miktub ta’ persuna 
li jkollha interess fil-kwistjoni u li tippretendi li tkun ġiet aggravata minn xi att tal-
amministrazzjoni pubblika;

e) s-sub-artikolu 4 tal-Artikolu 13 li jipprovdi li kull Kumitat tal-Kamra tad-Deputati 
jista’ f’kull waqt jirreferi lill-Ombudsman petizzjoni li tkun tinsab quddiem dak il-
Kumitat għall-kunsiderazzjoni tiegħu;

f) s-sub-artikolu 6 tal-Artikolu 13 li jipprovdi li l-Prim Ministru jista’ f’kull żmien 
jirreferi lill-Ombudsman għall-investigazzjoni u rapport kull kwistjoni li jikkunsidra 
li għandha tiġi investigata minnu sakemm din ma tkunx kwistjoni suġġetta għall-
proċeduri ġudizzjarji; u

ġ) s-sub-artikolu 8 tal-Artikolu 13 li jipprovdi li fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu 
l-Ombudsman m’għandux ikun suġġett għall-ebda direzzjoni jew kontroll ta’ xi 
persuna jew awtorità oħra.

Dawn id-dispożizzjonijiet kollha fl-Att dwar l-Ombudsman ġew inkorporati fis-sub-artikolu 
2 tal-Artikolu 64A tal-Kostituzzjoni.
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FTIT RIFLESSJONIJIET

Hu ġust u xieraq li jsiru ftit riflessjonijiet fuq l-importanza ta’ dawn l-emendi u x’isarrfu fil-
proċess ta’ tisħiħ tal-istituzzjoni.

1) Hu assolutament mhux korrett li jingħad li dawn l-emendi kif finalment maqbula, 
huma pjuttost kożmetiċi u ta’ ftit rilevanza in kwantu l-materji li jindirizzaw huma 
diġà regolati b’dispożizzjonijiet sostanzjalment identiċi fl-Att dwar l-Ombudsman.  
Għall-kuntrarju dawn huma emendi ta’ importanza u portata kbira għaliex bihom il-
Kostituzzjoni qed tiggarantixxi mhux biss li fil-pajjiż ikun hemm dejjem u f’kull żmien 
l-istituzzjoni tal-Ombudsman imma wkoll għaliex issa l-elementi essenzjali tal-ħatra, 
tneħħija u eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu huma rikonoxxuti, regolati u protetti mill-
Kostituzzjoni ta’ Malta.

2) Dawn l-emendi fil-Kostituzzjoni mhux biss jissodisfaw ir-rakkomandazzjoni 
prinċipali tal-Kummissjoni ta’ Venezja li l-istituzzjoni tal-Ombudsman għandha 
tingħata rikonoxximent fl-ogħla livell istituzzjonali fl-ordinament ġuridiku tal-pajjiż 
imma wkoll u aktar importanti tiggarantixxi l-protezzjoni mogħtija anke lill’hinn minn 
dak li kien fil-ħsieb tal-Kummissjoni ta’ Venezja.  Dan għaliex l-Artikolu 64(a) tal-
Kostituzzjoni li jirrigwarda l-istituzzjoni tal-Ombudsman, inkluż allura l-emendi li saru 
issa, jgawdu mill-aqwa garanzija tal-Kostituzzjoni.  Dan għaliex skont l-Artikolu 66(2) 
tal-istess Kostituzzjoni dan l-Artikolu ma jistax jiġi mibdul mill-Kamra tad-Deputati 
kemm-il darba fil-votazzjoni finali fuq emenda dwaru ma jkunx hemm favur tagħha 
l-voti ta’ mill-anqas żewġ terzi tal-membri kollha tal-istess kamra.  Din hi l-aqwa 
xorta ta’ protezzjoni li tipprovdi l-Kostituzzjoni, l-iprem garanzija ta’ stabbilita kontra 
tibdil arbitrarju fil-qafas leġislattiv li fih jiffunzjonaw l-Ombudsman u l-Kummissarji 
u l-aqwa deterrent kontra kull xorta ta’ tentattiv biex tiġi imminata l-indipendenza u 
l-awtonomija tal-istituzzjoni.

3) Jiġi sottolineat li din il-garanzija kostituzzjonali qawwija qed tiġi estiża mhux biss 
għal mod kif jiġi maħtur, sospiż jew imkeċċi l-Ombudsman imma wkoll għall-aspetti 
oħra mill-aktar importanti fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu.  Dawn jinkludu b’mod 
partikolari l-jedd tal-Ombudsman li jinvestiga ilmenti, l-jedd li jagħmel dan anke fuq 
inizjattiva proprja tiegħu, kif ukoll il-prinċipju kardinali li fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tiegħu l-Ombudsman m’għandu jkun suġġett għall-ebda direzzjoni u kontroll ta’ 
kwalunkwe persuna jew awtorità.

4) Dan il-livell għoli ta’ protezzjoni kostituzzjonali ċertament iqiegħed lill-Ombudsman 
f’pajjiżna fost l-aqwa istituzzjonijiet tax-xorta tiegħu fl-Ewropa li jgawdu l-ogħla livell 
ta’ awtonomija u indipendenza.  Emendi pożittivi li jkomplu jqarrbu l-istituzzjoni tal-
Ombudsman f’pajjiżna biex tkun aktar konformi mal-istandards bażiċi iżda rigorużi, 
meħtieġa u mixtieqa f’soċjetà demokratikament evoluta kif espressi fil-Prinċipji ta’ 
Venezja.

5) Naturalment mhux biżżejjed li l-liġijiet ikunu ottimi.  Jeħtieġ li jiġu mħaddma 
kif jixraq mhux biss mill-Ombudsman u l-Kummissarji iżda wkoll minn kull min hu 
f’qagħda ta’ awtorità u hu mistenni li jħaddem u jagħmel użu mis-servizzi li toffri 
l-istituzzjoni.

Hekk per eżempju hu inutli li illum li jiġi rikonoxxut kostituzzjonalment id-dritt tal-Kumitati 
Parlamentari jew tal-Prim Ministru li jirreferu lill-Ombudsman materji għall-investigazzjoni 
tiegħu meta jirriżulta bħala fatt li fil-ħamsa u għoxrin (25) sena kemm ilha mwaqqfa 
l-istituzzjoni ma kien hemm qatt okkażjoni fejn is-servizzi tal-Ombudsman intalbu għal 
dan il-fini.



L-EMENDI FIL-KUNTEST TAL-KONVENZJONI KOSTITUZZJONALI
 
Dawn l-emendi kostituzzjonali pożittivi kien jeħtieġ li jsiru biex jissodisfaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja fiż-żewġ Opinjonijiet li tat dwar tibdil fil-
leġiżlazzjoni meħtieġa biex jissaħħu l-kredenzjali demokratiċi tal-pajjiż.  Fiċ-ċirkostanzi li 
kien għaddej minnhom il-pajjiż kien jeħtieġ li l-emendi jsiru malajr u allura sa ċertu punt, il-
Gvern kien ġustifikat li jindirizza l-materji gravi w urġenti li saħqet fuqhom il-Kummissjoni.

Wieħed jifhem li fix-xhur li għaddew l-amministrazzjoni pubblika kienet taħt pressjoni 
qawwija, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment, biex kemm jista’ jkun malajr 
timplimenta miżuri korrettivi meħtieġa biex tagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet serji 
istituzzjonali li kienu wasslu għall-kriżi li minnhom kien għaddej il-pajjiż.  L-Ombudsman 
stess kien fir-rapport annwali tas-sena l-oħra indika li hu japprezza li f’sitwazzjoni simili, 
seta’ jkun meħtieġ li jittieħdu miżuri biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni f’partijiet kruċjali 
tagħha, permezz ta’ djalogu limitat bejn il-forzi politiċi rappreżentati fil-Parlament.  Dan 
lill’hinn mill-proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’ li setgħet issir biss b’mod utli w effettiv fi 
ħdan Konvenzjoni Kostituzzjonali rappreżentattiva li tkun tinkludi mhux biss il-forzi politiċi 
imma wkoll firxiet wiesa’ tas-soċjetà ċivili, akkademiċi w oħrajn.

Jilqa’ l-emendi b’sodisfazzjon

L-Ombudsman allura jilqa’ b’sodisfazzjon l-emendi li saru biex tissaħħaħ l-istituzzjoni 
anke jekk fil-fehma tiegħu kien hemm lok li jsiru aħjar u b’mod aktar komprensiv 
kieku l-Uffiċċju tiegħu ġie konsultat fi żmien utli.  Ifakkar li f’diversi okkażjonijiet huwa 
esprima l-konvinzjoni li emendi kostituzzjonali għandhom normalment ikunu l-frott ta’ 
dibattitu wiesa’ u ħieles f’Konvenzjoni Kostituzzjonali ta’ din ix-xorta u mhux ir-riżultat ta’ 
konsultazzjoni u negozjar ristrett u mistur bejn il-partiti politiċi li fih is-soċjetà ċivili ma 
jkollhiex l-opportunità li tipparteċipa.

L-Ewwel pass għall-Bidla

L-Ombudsman għalhekk iqis li l-emendi kostituzzjonali li saru fir-rigward tal-istituzzjoni 
tiegħu w oħrajn huma l-ewwel pass f’dan il-proċess ta’ bidla.  Proċess li issa jeħtieġ li 
jissokta b’mod aktar seren u bi grad għoli ta’ parteċipazzjoni pubblika fil-Konvenzjoni 
Kostituzzjonali li dwarha hemm qbil ġenerali.  Dan biex jiġi assigurat li r-riforma tkun 
waħda komprensiva u ħolistika, gwidata minn prinċipji korretti li jassiguraw trasparenza u 
kontabilità.  Dokument kostituzzjonali mfassal b’għan wieħed li jassigura amministrazzjoni 
pubblika korretta tal-ġid komuni fl-oqsma kollha fl-interess taċ-ċittadin.

L-Ombudsman f’diversi okkażjonijiet ippropona dak li fil-fehma tiegħu għandu jsir 
biex l-Uffiċċju tiegħu w oħrajn, li għandhom l-istess finalità ta’ awditjar u verifika tal-
amministrazzjoni pubblika, jsibu post xieraq fil-qafas kostituzzjonali.  Dan mhux biss 
b’mod li jassiguralhom awtonomija w indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom imma wkoll billi jingħataw rwol determinanti fil-protezzjoni taċ-ċittadin u t-tisħiħ 
tad-demokrazija.

Punti ewlenin ta’ Riforma

Mhux il-każ li f’dan l-Ombudsplan jiġu ripetuti dawn il-proposti li saru f’diversi 
pubblikazzjonijiet tal-Uffiċċju tiegħi u senjatament fil-pubblikazzjoni tal-2014 dwar it-tisħiħ 
tal-istituzzjoni tal-Ombudsman kif ukoll ir-rapporti annwali u l-Ombudsplan minn dik is-
sena ‘l quddiem.  Biżżejjed għall-fini ta’ dan l-Ombudsplan li jiġu senjalati l-punti ewlenin li 
dan l-Uffiċċju jqis li għandhom jiġu eventwalment diskussi fil-Konvenzjoni Kostituzzjonali 
meta din tikkunsidra emendi għat-tisħiħ tal-istituzzjoni.  Hu propost li: 
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a) d-dritt taċ-ċittadin għal amministrazzjoni pubblika tajba jiġi rikonoxxut bħala 
jedd fundamentali.  Komplimentari għal dan id-dritt hu l-obbligu tal-Istat li jindokra 
liċ-ċittadin u allura li jassumi r-responsabbiltà għall-aġir tal-uffiċjali u dipendenti 
tiegħu li jikkaġunawlu ħsara fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom; 

b) l-istituzzjoni tal-Ombudsman, dik tal-Awditur Ġenerali u dik tal-Kummissarju għall-
iStandards fil-Ħajja Pubblika jiġu lkoll rikonoxxuti bħala awtoritajiet kostituzzjonali 
bil-funzjoni li jipproteġu liċ-ċittadin minn amministrazzjoni pubblika ħażina.  Dan billi 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom ta’ awditjar u verifika, jżommu lil min hu fdat 
bit-tmexxija tal-pajjiż jew l-amministrazzjoni tiegħu kontabbli ta’ għemilu; 

ċ) biex tiġi assigurata u enfasizzata l-indipendenza sħiħa tagħhom mill-Eżekuttiv, 
dawn l-istituzzjonijiet għandhom fil-proġett kostituzzjonali jsibu posthom, fit-taqsima 
li tipprovdi għall-Parlament u l-qasam leġislattiv;

d) dawn it-tlett istituzzjonijiet għandhom ikunu meqjusa bħala entitajiet fis-servizz 
tal-Kamra tad-Deputati biex flimkien jassiguraw mekkaniżmi ta’ awditjar u verifika 
li jiggarantixxu amministrazzjoni pubblika korretta u nadifa.  Filwaqt li fl-eżerċizzju 
tal-funzjonijiet tagħhom dawn l-istituzzjonijiet għandhom jippreservaw l-identità 
tagħhom u jgawdu awtonomija w indipendenza sħiħa minn persuni w entitajiet li 
jaqgħu taħt l-iskrutinju tagħhom, huma għandhom jirrispondu għall-operat tagħhom 
lill-Kamra tad-Deputati u mhux lill-Eżekuttiv; 

e) l-persuni li jokkupaw dawn il-karigi għandhom ikunu uffiċjali tal-Parlament;

f)  biex tintlaħaq ċerta uniformità u eventwalment sinerġija bejn dawn l-istituzzjonijiet 
hu rakkomandat li r-regoli bażiċi li jiggvernaw l-organizzazzjoni ta’ dawn l-uffiċċji u li 
jassiguraw l-indipendenza u l-awtonomija tagħhom ikunu mfassla fuq l-istess mudell; 
u

ġ) f’dan ir-rigward l-Ombudsman innota f’diversi okkażjonijiet li l-protezzjoni 
kostituzzjonali mogħtija lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fl-Artikolu 108 tal-
Kostituzzjoni hija ferm aktar dettaljata u wiesa’ minn dik li għandu l-Uffiċċju tiegħu 
kemm qabel u wara l-emendi li saru riċentement.  Fil-fatt dawn l-emendi baqgħu ma 
indirizzawx:

i) il-garanzija kostituzzjonali tas-salarju u allowances dovuti lill-Ombudsman 
  u r-rekwiżit li dawn jinħarġu mill-Fond Konsolidat; 
ii) il-provvediment biex ikun hemm Deputat Ombudsman li jista’ jkun wieħed 
  mill-Kummissarji fl-Uffiċċju tiegħu; u l-jedd li jaħtar funzjonarji fl-Uffiċċju 
  tiegħu skont ma jqis li jkun meħtieġ, sabiex jassistuh fit-twettiq sew tal-
  kariga tiegħu;
iii) provvediment li jissanzjona kostituzzjonalment l-obbligu tal-Parlament 
  li jalloka l-fondi meħtieġa biex l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikun jista’ jwettaq 
  il-funzjonijiet tiegħu.  Dawn il-fondi approvati mill-Kamra tad-Deputati 
  għandhom ikunu nefqa li ssir mill-Fond Konsolidat mingħajr il-ħtieġa ta’ 
  ebda approvazzjoni oħra.  Obbligu li huwa llum mwettaq permezz 
  tal-Att dwar l-Ombudsman imma li ċertament jimmerita l-ogħla protezzjoni 
  kostituzzjonali.

Hemm imbagħad aspetti oħra li wieħed jista’ jqis li jimmeritaw li jiġu regolati mill-
Kostituzzjoni, wħud minnhom imsemmija fil-Prinċipji ta’ Venezja.  Dawn jinkludu:

a) l-ħatriet tal-persuni biex jokkupaw dawn il-karigi jkun għal żmien determinat 
mhux rinnovabbli ta’ seba’ jew disa’ snin.  Is-sistema tal-lum ta’ terminu ta’ ħames 



snin fil-ħatra tal-Ombudsman u l-Kummissarji tiegħu rinnovabbli, għal darba waħda 
għal żmien daqstant twil, inevitabbilment joħloq inċertezza.  La jiffavorixxi stabilità 
fil-funzjonament tal-Uffiċċju u lanqas jiggarantixxi li ma jkunx hemm indħil indebitu 
li jista’ jimmina l-indipendenza tal-istituzzjoni meta jkun wasal biex jiskadi l-ewwel 
terminu.

b)  provvedimenti li jsaħħu d-dritt tal-Ombudsman u l-Kummissarji li jesiġu l-għoti ta’ 
informazzjoni meħtieġa fl-indaġni tagħhom bil-poter li jimponu sanzjonijiet f’każ ta’ 
nuqqas.  Dan permezz ta’ proċeduri sommarji effettivi quddiem tribunal kompetenti 
li ma jintralċjax l-investigazzjoni tal-ilment.

ċ) l-introduzzjoni ta’ pensjoni tas-servizz fuq l-istess linji li llum igawdu l-imħallfin.  
Dan mhux biss ikun konformi ma’ interpretazzjoni ġusta tal-Att dwar l-Ombudsman 
li jekkwipara l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma’ dak ta’ Imħallef fir-rigward tar-
rimunerazzjoni tiegħu iżda wkoll għaliex huwa hekk rakkomandat fil-Prinċipji ta’ 
Venezja.

PERSPETTIVA ĠDIDA GĦALL-ISTITUZZJONI

Dawn il-proposti ta’ emendi fil-Kostituzzjoni jekk aċċettati, jkunu jfissru li l-perspettiva 
tal-funzjoni tal-istituzzjoni tal-Ombudsman u ta’ awtoritajiet kostituzzjonali oħra simili, 
titwessa’.  Huma jsiru strumenti tal-Kamra tad-Deputati biex aħjar tassigura li l-eżekuttiv 
jamministra sewwa f’isimha l-ġid komuni.  Għandhom allura jitqiesu mill-ottika ta’ proċess 
ta’ tisħiħ tal-awtonomija tal-Parlament u tal-ħtieġa li dan jasserixxi ruħu aktar fil-konfront 
ta’ eżekuttiv li jsir dejjem aktar b’saħħtu u invadenti.  Proċess li għandu jikkontribwixxi 
għad-deċentralizzazzjoni tal-poter, illum konċentrat f’idejn il-ftit.  Fil-verità dan il-proċess 
li bih il-leġislatur jissindika u jikkontrolla anke fid-dettal il-ħidma tal-eżekuttiv, inbeda fis-
snin li għaddew bil-ħolqien tal-Kumitati tal-Kamra li huma kif għandhom ikunu, strument 
effettiv ta’ awditjar u verifika tal-operat tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-ħolqien ta’ din ix-xibka ta’ awtoritajiet awtonomi w indipendenti, marbuta b’għan 
wieħed fid-difiża taċ-ċittadin, għandha tkompli tgħin biex titjieb il-kontabilità tal-Eżekuttiv, 
tassigura s-saltna tad-dritt u tiggarantixxi amministrazzjoni tajba u trasparenti.
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IT-TIENI TAQSIMA - ŻEWĠ EMENDI GĦALL-ATT DWAR L-OMBUDSMAN 

L-Ewwel Emenda 

Fit-tieni Taqsima l-Att dwar diversi liġijiet relatati mal-Uffiċċju tal-Ombudsman (l-Att XLII 
tal-2020) jintroduċi żewġ emendi għall-Kap 365 li hu l-Att prinċipali dwar l-Ombudsman.  
L-ewwel emenda tipprovdi li jekk l-Ombudsman matul jew wara xi investigazzjoni jkun tal-
fehma li jkun hemm prova ta’ xi att ta’ korruzzjoni kif imfisser fl-Att dwar il-Kummissjoni 
Permanenti kontra l-Korruzzjoni, hu jista’ jirreferi dak li jkun irriżulta direttament lill-
Avukat Ġenerali.

Din l-emenda hi introdotta bħala sub-inċiż ġdid fl-Artikolu 18 li jipprovdi kif l-Ombudsman 
għandu jirregola l-proċeduri waqt l-investigazzjoni.  Mal-ewwel daqqa t’għajn jista’ jidher 
li dan is-sub-inċiż hu wieħed superflu għaliex ġie introdott immedjatament wara sub-inċiż 
ieħor li jipprovdi li, jekk waqt jew wara xi investigazzjoni, l-Ombudsman ikun tal-fehma 
li jkun hemm xhieda sostanzjali ta’ xi ksur sinjifikanti ta’ dmirijiet jew imġieba ħażina da 
parti ta’ xi uffiċjal jew impjegat ta’ xi dipartiment, organizzazzjoni jew kunsill lokali (allura 
anke xi att ta’ korruzzjoni), huwa għandu jirreferi din il-materja lill-awtorità kompetenti 
inkluż lill-Pulizija.  Sub-inċiż li però jkompli bil-proviso li l-Ombudsman jista’ f’dawk il-
każijiet jissokta ‘l quddiem bl-investigazzjoni tiegħu wara li jkun hekk irrefera l-każ lill-
awtorità kompetenti.

Azzjoni diretta kontra l-korruzzjoni

Jidher però li l-leġislatur qiegħed issa jittratta każijiet ta’ korruzzjoni b’mod differenti 
minn oħrajn.  Dan billi jagħti l-fakultà lill-Ombudsman li, fejn tirriżultalu prova ta’ att ta’ 
korruzzjoni huwa jista’ jibgħat dawk il-fatti direttament lill-Avukat Ġenerali.  Dan ifisser li fil-
prattika, l-liġi trid li dawn il-każijiet jiġu trattati b’mod l-aktar spedit billi l-Ombudsman jista’ 
jaqbeż awtorità kompetenti bħal ma hi l-Kummissjoni Permamenti kontra l-Korruzzjoni 
u jiffaċilita l-investigazzjoni tal-każ b’mod dirett mill-Avukat Ġenerali.  Taħt ċertu aspett, 
l-Ombudsman qed jiġi mogħti aktar saħħa biex jiddetermina hu jekk att kienx wieħed li 
jikkwalifika bħala att korruttiv skont il-liġi.  Fil-każ affermattiv il-fatti jintbagħtu direttament 
lill-Avukat Ġenerali u l-investigazzjoni ssir minnu u mhux mill-Kummissjoni Permanenti 
kontra l-Korruzzjoni.

Il-kelma “jista’” f’dan il-każ hi bħala regola interpretata mill-Qrati li tfisser “għandu” u 
allura l-Ombudsman iħossu obbligat li jirreferi każ bħal dan lill-Avukat Ġenerali.  Meta jiġri 
hekk naturalment l-Ombudsman ikun obbligat li jieqaf jinvestiga ulterjorment l-ilment 
quddiemu.  Dan jekk l-att korruttiv ikun element kruċjali tal-indaġni.  Interessanti li 
l-emenda tidderieġi lill-Ombudsman biex każijiet simili jibgħathom lill-Avukat Ġenerali u 
mhux lill-pulizija kif kien ikun obbligat li jagħmel skont is-sub-inċiż ta’ qabel li juża t-terminu 
“għandu” u mhux “jista’”.

Hu nnotat ukoll li, waqt li s-sub-inċiż ta’ qabel jipprovdi li l-Ombudsman jista’ jkompli bl-
investigazzjoni tiegħu wara li jkun irrefera l-materja lill-awtorità kompetenti, mhux l-istess 
jingħad għal dan is-sub-inċiż ġdid li jidher li jeskludi din il-fakultà.

Rigur fl-investigazzjoni tal-Korruzzjoni

L-Ombudsman ma jara xejn ħażin f’din l-emenda ġdida.  Il-leġislatur ġustament u 
korrettament ħass li għandu jagħti trattament differenti u aktar rigoruż lill-każijiet 
fejn tirriżulta prova ta’ atti korruttivi minn uffiċjali pubbliċi w oħrajn.  Tant hu hekk li 
dispożizzjoni identika għal din l-emenda ġiet introdotta wkoll bħala proviso għas-sub-
artiklu 4 tal-Artikolu 64A tal-Kostituzzjoni.  Dan biex tiġi sottolineata sewwa f’dan ir-
rigward ir-rieda tal-Gvern li jimplimenta sewwa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
ta’ Venezja wkoll fl-ispirtu tagħhom.



It-Tieni Emenda

It-tieni emenda għall-Att dwar l-Ombudsman tirrigwarda d-dibattitu dwar ir-Rapport 
Annwali tal-Ombudsman mill-Kamra tad-Deputati.  L-emenda tipprovdi li “Dan ir-rapport 
għandu mill-aktar fis possibbli jiġi diskuss waqt seduta parlamentari dedikata”.  Ta’ min 
ifakkar li l-Ombudsman f’diversi okkażjonijiet insista li dawk l-opinjonijiet finali tiegħu u 
tal-Kummissarji li l-liġi tawtorizzah li jirreferi lill-Kamra tad-Deputati, għandhom bil-liġi 
jiġu diskussi fil-Kumitati appożiti tal-Kamra u tittieħed deċiżjoni politika dwarhom.

Il-Kummissjoni ta’ Venezja issostni lill-Ombudsman

Il-proposta tal-Ombudsman allura ma kinitx limitata għar-rapport annwali. Wieħed jifhem 
li l-fatt li issa l-liġi ordinarja tipprovdi li dan ir-rapport għandu jiġi diskuss waqt seduta 
parlamentari tal-Kamra kollha huwa pass ‘l quddiem, iżda l-Kummissjoni ta’ Venezja 
laqgħet is-suġġeriment li kien għamel l-Ombudsman.  Fil-fatt fit-tieni Opinjoni tagħha 
espressament ikkummentat li “The Government’s Comments provide that the Parliament 
should debate the Annual Report of the Ombudsman which would include important reports 
prepared by the Ombudsman.  The Commission maintains in its recommendation that in 
exceptional cases the Ombudsman should be able to trigger discussions in Parliament on 
important reports also in between discussions on annual reports”.

Hu ċar li qatt ma kien il-ħsieb tal-Ombudsman li l-Kamra tad-Deputati għandha tiddibatti 
l-Opinjonijiet Finali kollha li ma jkunux ġew milqugħa mill-Gvern u mill-awtoritajiet pubbliċi.  
L-Ombudsman kien minn dejjem selettiv liema rapporti jibgħat għall-kunsiderazzjoni tal-
Kamra.  Ir-riferenza tiegħu meta saret, kienet issir biss f’dawk il-każijiet fejn l-ilment ikun 
jirrigwarda mertu ta’ interess pubbliku ġenerali jew inkella fejn l-inġustizzja jew l-att ta’ 
malamministrazzjoni jkunu tant serji li jkunu jimmeritaw li jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku permezz ta’ dibattitu parlamentari.  Anke f’dan il-Kummissjoni ta’ Venezja taqbel 
mal-pożizzjoni tal-Ombudsman meta irrakkomandat li l-Kamra tad-Deputati għandha 
tiddibatti każijiet partikolari biss “in exceptional cases” u li l-Ombudsman għandu jkollu 
“the possibility of triggering a Parliamentary debate on important reports (and not only Annual 
Reports)”.

Il-pożizzjoni tal-Gvern

Interessanti li waqt id-dibattitu ta’ din il-kawża fil-Kumitat il-Ministru għall-Ġustizzja, 
l-Ugwaljanza u l-Governanza l-Onorevoli Dr Edward Zammit Lewis sostna l-pożizzjoni tal-
Gvern u qal li l-emenda tilħaq l-iskop tal-Kummissjoni ta’ Venezja “li r-rapport (Annwali) 
tal-Ombudsman ikun diskuss f’seduta apposita plenarja fejn ir-rapport ikollu l-aspetti kollha 
tiegħu u jkollu wkoll, non-implementation of recommendations li jkun hemm matul is-snin.”

Fit-tieni Opinjoni tagħha però l-Kummissjoni ta’ Venezja għamlitha ċara li ma kienx 
biżżejjed li r-Rapport Annwali tal-Ombudsman ikun diskuss f’seduta appożita plenarja 
anke jekk dan, fejn hemm bżonn, seta’ wkoll iġib għall-attenzjoni tal-Kamra n-nuqqas 
ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman matul is-snin.  F’dan 
ir-rigward l-emenda proposta kif eventwalment approvata, allura ma tissodisfax ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni.

Il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni

Hi għall-kuntrarju, konformi magħha l-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni fid-dibattitu fuq din 
il-klawsola.  L-Onorevoli Chris Said, kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja u Governanza, 
għamilha ċara li l-Oppożizzjoni kellha riservi fuq l-emenda.  Kienet qed tivvota favur 
biex l-Abbozz jgħaddi però reġistrat ir-riservi tagħha għax kienet tal-fehma li ma kienx 
biżżejjed li ssir diskussjoni fil-plenarja u l-kwistjoni tieqaf hemm.  Kien jidhrilha li f’dawk 

OMBUDSPLAN 2021



19

il-każijiet fejn iċ-ċittadini jmorru għand l-Ombudsman, jingħataw raġun imma mbagħad il-
Gvern ma jattwax ir-rakkomandazzjoni tiegħu, dawn għandhom imorru quddiem Kumitat 
tal-Kamra, jiġu diskussi u fuqhom tittieħed deċiżjoni.  F’dik id-diskussjoni l-Membri tal-
Parlament ikunu jistgħu jidħlu fid-dettal, iġibu xhieda u jisimgħu għaliex ma tkunx ġiet 
aċċettata r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman u tal-Kummissarji.

Korrettament l-Onorevoli Said spjega li “Naħsbu li din tkun l-aqwa arma għal dawk iċ-
ċittadini li jkunu ngħataw ir-raġun mill-Ombudsman imma baqgħu bir-raġun biss fuq il-
karta għaliex dik id-deċiżjoni ma tkunx ġiet attwata”.  Stqarrija din li tirrifletti eżattament 
il-ħsieb tal-Ombudsman li proċedura simili tkun mezz effettiv kif ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Uffiċċju tiegħu jiġu infurzati u aktar importanti, kif iċ-ċittadin jingħata sodisfazzjon 
pubbliku u trasparenti tal-mod kif l-ilment tiegħu, misjub ġustifikat, ikun ġie trattat mill-
amministrazzjoni pubblika.

Emenda tajba iżda mhux sodisfaċenti

Il-fatt li l-Ombudsman jista’ f’rapport annwali jagħmel referenza għal opinjonijiet finali 
tiegħu li ma jkunux ġew aċċettati mill-amministrazzjoni pubblika, ma jista’ bl-ebda mod 
jitqies rimedju adegwat għaċ-ċittadin li ġustament iħossu aggravat.  Biżżejjed jingħad li: 

a) dibattitu fuq rapport annwali li jestendi fuq l-operat kollu tal-istituzzjoni matul is-
sena ma jista’ qatt jiffoka b’mod sodisfaċenti fuq ilmenti partikolari li fihom jirriżulta 
li tkun saret inġustizzja;

b) persuna ippreġudikata b’aġir amministrattiv tesiġi li l-każ tagħha jiġi diskuss kemm 
jista’ jkun malajr wara li tingħata opinjoni finali, f’ambjent li fih il-parlamentari jkunu 
jistgħu japprezzaw iċ-ċirkustanzi kollha tal-każ u fejn meħtieġ, kemm l-Ombudsman 
kif ukoll l-amministrazzjoni jintalbu biex jispjegaw il-pożizzjonijiet tagħhom;

ċ) eżami ta’ din ix-xorta jista’ jsir biss mill-Kumitati Permanenti tal-Kamra kif fil-fatt 
diġà jsir f’każijiet oħra bħal dawk dwar rapporti tal-Awditur Ġenerali; u

d) proċedura simili hi effettiva anke għaliex fiha element qawwi ta’ pubbliċità li 
tiggarantixxi t-trasparenza u allura l-kontabilità.

Dan hu dak li irrakkomandat il-Kummissjoni ta’ Venezja.  Rakkomandazzjoni li teħtieġ 
li tissarraf f’obbligu legali li din il-Kamra tiddibatti r-rapporti riferuti lilha. L-esperjenza 
wriet li ma kienx biżżejjed li l-Kamra jkollha l-opportunità li tqis dawn ir-rapporti.  Fil-fatt 
il-Kumitat tal-Kamra dwar is-Saħħa għandu l-fakultà li jiddibatti rapporti riferuti lilu mill-
Kummissarju għas-Saħħa iżda l-esperjenza wriet li bħala fatt dan qatt ma seħħ.

Din ir-rakkomandazzjoni, jekk u meta tiġi aċċettata, taqbel eżattament mal-ħsieb li 
l-istituzzjoni tal-Ombudsman għandha tkun strument effettiv ta’ verifika w awditjar fi 
ħdan il-Parlament.  Tkun mezz effettiv kif il-Kamra tad-Deputati permezz tal-Kumitati 
tagħha, żżomm lill-eżekuttiv kontabbli lill-elettorat għall-operat tiegħu anke fil-konfront 
ta’ ċittadin wieħed li jkun ġie aggravat bl-aġir tal-amministrazzjoni pubblika.



Ħtieġa li l-liġi tiġi aġġornata 

Hu ċar li l-emendi li saru għall-Att dwar l-Ombudsman huma maħsuba biss biex jissodisfaw 
ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja.  Huma emendi tajbin sa fejn jaslu 
imma bl-ebda mod ma jindirizzaw il-ħtieġa li dak l-Att jiġi rivedut u aġġornat għall-ħtiġijiet 
tal-lum.  Il-liġi hi strument ħaj u dinamiku li meta jitħaddem tul is-snin juri l-ħtieġa li jiġi 
emendat u mtejjeb biex jilqa’ għas-sitwazzjonijiet u ċirkostanzi ġodda.  Turi nuqqasijiet li 
jeħtieġ li jiġu rimedjati biex tibqa’ effettiva u tassigura kemm il-jeddijiet taċ-ċittadin kif ukoll 
l-osservanza tal-obbligi li timponi.  Dan b’mod partikolari f’dawk il-partijiet li jistabbilixxu 
l-proċedura kif il-liġi għandha tiġi nfurzata.  Hu għalhekk id-dover tal-leġislatur li minn 
żmien għal żmien jirrevedi l-liġijiet biex jassigura li jkunu għadhom qed jilħqu l-iskop 
tagħhom u dan billi jagħmel emendi opportuni biex jaġġornahom u jtejjibhom.

L-Att dwar l-Ombudsman issa ilu li ġie fis-seħħ ħamsa u għoxrin sena.  Apparti 
r-rikonoxximent tal-istituzzjoni fil-Kostituzzjoni l-uniċi emendi ta’ sustanza li saru f’dak 
iż-żmien kienu dawk tal-2010 li permezz tagħhom sar possibbli li jinħatru fl-Uffiċċju 
tal-Ombudsman, Kummissarji għall-investigazzjoni ta’ ilmenti f’oqsma speċjalizzati, li 
stabbilew ir-reġim li taħtu għandhom iwettqu l-funzjonijiet tagħhom, kif ukoll il-proċeduri 
li għandhom isegwu fl-investigazzjonijiet tagħhom.

Hu naturali li tul dawn is-snin li fihom tħaddmet il-liġi kif emendata l-Ombudsman, il-
Kummissarji u l-uffiċjali investigaturi li jassistuhom identifikaw partijiet mil-liġi li jeħtieġu 
titjib biex is-servizz tal-Uffiċċju jsir aktar aċċessibbli għaċ-ċittadin, biex l-investigazzjoni 
ssir b’mod aktar effettiv u spedit, biex ir-rakkomandazzjonijiet magħmula fl-opinjonijiet 
finali jiġu aktar rispettati w implimentati u ġeneralment, biex l-Uffiċċju jingħata l-mezzi 
biex ikun jista’ jasserixxi l-awtorità tiegħu bħala gwardjan tal-amministrazzjoni pubblika 
tajba.

L-Ombudsman f’diversi okkażjonijiet insista li l-Att dwar l-Ombudsman jiġi rivedut u 
aġġornat biex l-għodda li jipprovdi lill-Uffiċċju għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu jiġu 
msaħħa.  Dan fi żmien meta mhux l-awtoritajiet kollha pubbliċi huma daqstant lesti li 
jaċċettaw li l-ħidma tagħhom tiġi sindikata u jekk meħtieġ ċensurata minn awtorità 
awtonoma w indipendenti anke jekk kostituzzjonalment rikonoxxuta.

Istituzzjoni bħall-Ombudsman li nħolqot bl-għan waħdieni li tipprovdi servizz liċ-ċittadin, 
tibqa’ utli u valida jekk tkun tiffunzjona taħt liġijiet u skont proċeduri li jagħtu riżultat 
pożittiv u kredibbli fi żmien utli lill-persuni aggravati li jirrikorru lejha.  Hu proprju biex 
jintlaħaq dan il-għan li l-Ombudsman jagħmel proposti minn żmien għal żmien dwar kif 
l-Att dwar l-Ombudsman jista’ jiġi mtejjeb.  Issir hawn referenza b’mod partikolari għal 
dak li issottometta riċentement fir-Rapport Annwali u fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra.

F’dawk iż-żewġ pubblikazzjonijiet fost l-oħrajn l-Ombudsman saħaq fuq il-ħtieġa ta’ 
aġġornament tal-liġijiet dwar l-Ombudsman.  Insista li jsir titjib meħtieġ fil-qafas leġislattiv 
biex dan jibqa’ kif kien sal-lum, wieħed progressiv li jassigura servizz effiċjenti w effikaċi 
liċ-ċittadin kontra kull xorta ta’ amministrazzjoni ħażina mill-amministrazzjoni pubblika.  
Servizz li fl-aħħar mill-aħħar ikun jagħmel sens jekk il-persuna aggravata tingħata redress 
ġust u xieraq għall-inġustizzja li tkun sofriet.
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Mhux il-każ li f’dan l-Ombudsplan jiġi ripetut dak li l-Ombudsman diġà esprima ruħu 
dwaru f’okkażjonijiet preċedenti.  Jillimita ruħu biss biex jindika wħud mill-aspetti tal-Att 
dwar l-Ombudsman li fil-fehma tiegħu għandhom jiġu indirizzati.  Dawn jinkludu:

• Fl-Artikolu 2 tal-Att dwar l-Ombudsman li jipprovdi għall-interpretazzjoni ta’ ċerti 
termini, għandha tiddaħħal definizzjoni tal-kelma “persuna” kif hu provdut fl-Att dwar 
l-Interpretazzjoni.  Dan biex jiġi assigurat li ħadd ma jkun jista’ joġġezzjona li persuni 
legali jew morali m’humiex intitolati li jressqu ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Il-
fakultà li jitressaq ilment għandha titwessa’ kemm jista’ jkun.  Għandu jkun possibbli li 
ilment jitressaq permezz tal-prokura għan-nom ta’ xi ħadd, li jitressaq ilment kollettiv 
minn persuni li għandhom l-istess interess u anke li jitressaq ilment b’azzjoni hekk 
imsejjħa popolari.

• Għandu jkun ċar li kontestazzjoni minn awtorità pubblika indigata li l-Ombudsman 
m’għandux ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-ilment m’għandhiex fiha nfisha twaqqaf 
l-investigazzjoni sakemm dik l-awtorità pubblika li fir-rigward tagħha jkun sar l-ilment 
u mhux l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma taġixxix ġudizzjarjament għal dikjarazzjoni 
f’dan is-sens.  Oġġezzjonijiet ta’ din ix-xorta li jfixxklu l-investigazzjoni qed isiru aktar 
frekwenti.  L-Uffiċċju tal-Ombudsman m’għandux jitqiegħed f’sitwazzjoni fejn ikun hu 
li neċessarjament jaġixxi biex il-Qorti tiddikjara li hu kellu ġurisdizzjoni.

• Hu meħtieġ li l-Ombudsman u l-Kummissarji jingħataw il-mezzi biex jinforzaw 
l-ordnijiet tagħhom għall-għoti ta’ informazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa għall-
investigazzjoni, kif ukoll biex ix-xhieda jidhru fiżikament quddiemhom.  Dak li hu provdut 
fl-Artikolu 3 tal-Artikolu 19 tal-Att hu għal kollox insuffiċjenti.  Huwa provvediment bla 
snien, għaliex bl-ebda mod ma jispeċifika kif is-sanzjoni għad-disprezz tal-awtorità tal-
Ombudsman u l-Kummissarji tista’ tiġi infurzata b’mod spedit.  Il-liġi jeħtieġ li tipprovdi 
eżatt għall-proċedura sommarja quddiem qorti kompetenti bħalma hu provdut fil-
Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għal min ikun ħati ta’ disprezz tal-Qorti 
f’każijiet simili.

• L-Att għandu jimponi l-obbligu fuq uffiċjali pubbliċi li jirrispondu għall-kweżiti mill-
Uffiċċju tal-Ombudsman fl-iqsar żmien possibbli u għal din il-fini għandhom ikunu 
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applikabbli regoli ta’ żmien li jistgħu jkunu imposti fuqhom minn kull kodiċi ta’ etika 
li jorbothom fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom mas-servizz pubbliku jew awtorità 
pubblika.

• L-Artikoli li jirregolaw l-għoti ta’ informazzjoni meħtieġa għall-investigazzjoni 
għandhom jiġu riveduti.  Waqt li wieħed jifhem li m’għandhiex tingħata informazzjoni 
dwar dak li seħħ jew ġie deċiż fil-Kabinett jew f’xi kumitat tal-Kabinett, dak li seħħ fi 
żmien riċenti wera li f’każijiet eċċezzjonali din ir-regola m’għandhiex tapplika.  Għandu 
wkoll jiġi assigurat li l-awtorità pubblika investigata m’għandhiex tistaħba wara r-regoli 
ta’ protezzjoni tad-data biex ma tagħtix informazzjoni essenzjali meħtieġa għall-
investigazzjoni.  F’dan ir-rigward id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data 
m’għandhomx ikunu applikabbli għall-proċess ta’ investigazzjonijiet kondotti mill-
Uffiċċju tal-Ombudsman.  F’dan ir-rigward l-Uffiċċju għandu jingħata l-istess eżenzjoni 
li hi applikabbli għall-proċeduri fil-qrati.

• Għandha tiġi riveduta, bil-għan li tiġi iċċarata w aħjar definita l-proċedura stabbilita 
biex persuna li ressqet ilment titlob lill-Ombudsman li jirrevedi Opinjoni Finali ta’ 
Kummissarju li magħha ma jkunx jaqbel.  Ma kien qatt il-ħsieb tal-leġislatur li d-dritt 
ta’ reviżjoni kontemplat fl-Artikolu 17a(7) u 17d mill-Ombudsman ta’ Opinjoni Finali 
ta’ Kummissarju kellha tkun xi forma ta’ appell li jippermetti li tinfetaħ mill-ġdid 
investigazzjoni u jerġa’ jinstema’ u jiġi deċiż il-mertu kollu.

Dan id-dritt ta’ reviżjoni mill-Ombudsman kien u għandu jiġi meqjus bħala miżura 
eċċezzjonali li tista’ tintuża biss f’każ li jkun jidher li hemm inġustizzja manifesta bl-
applikazzjoni ta’ liġi żbaljata jew regolament ħażin jew ksur gravi tad-dritt fundamentali 
ta’ smigħ xieraq.  Din il-proċedura ta’ reviżjoni kienet ġiet introdotta biex jiġi assigurat 
li jkun hemm ċerta uniformità fl-Opinjonijiet Finali li jikkonkludi l-Uffiċċju u biex jiġi 
assigurat li n-normi bażiċi ta’ ġustizzja naturali u proċess ġust kif ukoll l-interpretazzjoni 
korretta tal-liġijiet li jirregolaw l-istituzzjoni tal-Ombudsman ikunu osservati.

Il-Kummissarji kienu u jibqgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b’mod awtonomu 
w indipendenti mill-Ombudsman.  Regoli applikabbli għal dan id-dritt ta’ reviżjoni 
għandhom ikunu mfassla fuq dawk stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura 
Ċivili għar-ritrattazzjoni.  Regoli stretti li ma jippermettux il-ftuħ tal-każ mill-ġdid jekk 
mhux f’ċirkostanzi eċċezzjonali li jissodisfaw rekwiżiti preċiżi interpretati restrittivament.

• Għandu jiġi eżaminat jekk hu mixtieq li l-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman tiġix estiża 
għall-oqsma li fihom iċ-ċittadin ikun qed jiġi mogħti servizz essenzjali li qabel kien 
jingħatalu mill-amministrazzjoni pubblika minn entità privata.  L-esperjenza wriet 
li bil-privatizzazzjoni ta’ servizzi essenzjali f’oqsma kruċjali bħas-saħħa, l-enerġija, 
l-edukazzjoni u l-kommunikazzjoni ċ-ċittadin aggravat qed jitlef bil-mod il-mod il-
protezzjoni li qabel seta’ jestendilu l-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Dan billi jinvestiga ilment 
ta’ amministrazzjoni ħażina fl-għoti ta’ dak is-servizz u jirrakkomanda kif inġustizzja li 
jkun sofra ċ-ċittadin tiġi rimedjata.

Din hi materja li qed tattira l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet tal-ombudsmen ewropej li 
jsostnu li ċ-ċittadin għandu jedd għal dan is-servizz essenzjali u li l-iStat hu obbligat 
li jipprovdihulu u jiggarantihulu.  Iċ-ċittadin allura ma kellux jiġi preġudikat bit-telfien 
tad-dritt tiegħu li jirrikorri għand l-Ombudsman għar-raġuni li l-iStat ikun għażel li 
jipprivatizza s-servizz.  Sitwazzjonijiet simili jistgħu wkoll iwasslu għal diskriminazzjoni 
improprja fejn iċ-ċittadini jkollhom dan id-dritt ta’ redress għall-Ombudsman filwaqt 
li oħrajn għall-għoti tal-istess servizz jitilfuh.  Dan jista’ jiġri fejn parti biss u mhux is-
servizz kollu fil-pajjiż jiġi privatizzat.

• Aspett ieħor li jimmerita attenzjoni hu l-aċċess tal-membri tal-Forzi Armati, l-Pulizija, 
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s-Servizzi Sigrieti u forzi oħra dixxiplinati għandu jkollhom għas-servizz tal-
Ombudsman u jekk l-aċċess ristrett li għadhom sal-lum għandux jiġi mwessa’.  Dan 
ukoll fl-interess tal-membri f’dawn il-korpi dixxiplinati li f’ħafna pajjiżi tal-Ewropa 
għandhom il-jedd għall-protezzjoni wiesa’ għas-servizz ta’ Ombudsman.

• Teħtieġ ukoll attenzjoni biex jitjieb il-proċess ta’ aċċessibilità għas-servizzi tal-
Ombudsman lill-persuni detenuti fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u f’ċentri oħra 
ta’ detenzjoni fost oħrajn.  Dan biex jiġi assigurat li l-investigazzjoni ta’ ilmenti ssir 
b’mod faċli u sigur mingħajr ma jiġu preġudikati l-ordni u dixxiplina imma wkoll tiġi 
assigurata l-inkolumità ta’ dawn il-persuni vulnerabbli u l-jedd tagħhom li l-ilment 
tagħhom jiġi investigat b’mod ġust u ekwu ħieles minn kull biża’ jew dell ta’ pressjoni 
indebita.

PROĊESS TA’ AĠĠORNAMENT

Dawn il-punti fost l-oħrajn flimkien ma’ dak li ngħad aktar ‘l fuq f’dan l-Ombudsplan, 
huma xhieda tal-ħtieġa li l-leġislazzjoni li tirregola l-istituzzjoni tal-Ombudsman tiġi 
studjata fil-fond biex tiġi aġġornata għall-bżonnijiet tal-lum.  Dan biex is-servizz jitjieb 
u jkompli jkun ta’ tarka għaċ-ċittadin u l-kuxjenza tal-amministrazzjoni pubblika.  Jekk 
tirriżulta r-rieda politika li hu opportun li jsir dan it-tibdil, l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
ikun f’qagħda li jħejji abbozz ta’ emendi li jassiguraw qabża fil-kwalità tal-leġiżlazzjoni 
u li jindirizzaw il-problemi u n-nuqqasijiet li rriżultaw fit-twettieq tal-funzjonijiet tal-
Ombudsman tul is-snin.  Abbozz li jista’ jservi ta’ working document fl-eżerċizzju ta’ 
konsultazzjoni li eventwalment isir mal-uffiċjali tal-Avukat tal-iStat biex jiġi sottomess 
għall-kunsiderazzjoni tal-Gvern.
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MIRI U SFIDI TAL-KUMMISSARJI GĦAS-SENA D-DIEĦLA

Il-Kummissarji għall-Investigazzjoni ta’ ilmenti f’oqsma speċjalizzati ġew mistiedna 
jikkontribwixxu għall-Ombudsplan li l-Ombudsman obbligat bil-liġi li jippreżenta lill-
Kamra tad-Deputati.

Il-Kummissarji ġew mitluba jindikaw x’inhuma l-miri li jixtiequ jilħqu fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tagħhom kif ukoll jagħtu ħjiel ta’ wħud mill-problemi li mistennija jaffrontaw 
is-sena d-dieħla. Dan ukoll fid-dawl tal-esperjenza li għaddew minnha fis-snin li għaddew 
li għenithom japprezzaw kif l-aħjar titjieb ir-relazzjoni bejn iċ-ċittadin, l-amministrazzjoni 
pubblika u l-Uffiċċju tal-Ombudsman li minnu jiffurmaw parti integrali. 

KONTRIBUZZJONI 
TAL-KUMMISSARJI PARLMANENTARI
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Governanza tajba li tindirizza żvilupp serju u sostenibbli li jkun kostruwit kif titlob l-arti u 
s-sengħa u li jintlaħaq minn kulħadd permezz ta’ mezzi utli ta’ trasport hija l-mutur ewlieni 
li twassal għal titjib sostanzjali fil-mod kif ngħixu.

GOVERNANZA TAJBA

Ma jistax ikun hemm governanza tajba u b’saħħitha jekk ma jkunx hemm trasparenza 
wiesgħa.  Jekk il-Gvern isibha diffiċli sabiex jiftaħ il-proċess kollu, flimkien mad-dokumenti, 
għall-pubbliku in ġenerali għandu tal-inqas jagħmlu disponibbli mingħajr dewmien (u 
mingħajr il-ħtieġa li joqgħod jiġi mitlub) għal min hu obbligat bil-kostituzzjoni li jiskrutinjah.  
Fil-qasam tal-ippjanar l-esperjenza wrietna li l-aċċess sħiħ u istantanju għall-informazzjoni 
wassal lill-Kummissarju sabiex jinvestiga malajr l-ilmenti mingħajr il-ħtieġa ta’ talbiet 
burokratiċi għall-informazzjoni.  Barra minn hekk, it-trasparenza ssaħħaħ il-prospett li 
jsiru investigazzjonijiet fuq inizzjattiva personali u kif ukoll sabiex il-Kummissarju jwassal 
rakkomandazzjonijiet utli biex l-operat tal-awtoritajiet jitjieb.  Ħafna drabi, il-fiduċja 
u r-rispett reċiproku li jkun qed jimmatura f’dan il-qasam iwassal sabiex tkun l-istess 
Awtorità li titlob rakkomandazzjonijiet lill-Kummissarju qabel biss ikunu tressqu ilmenti 
mill-pubbliku.  Din it-trasparenza s-sena l-oħra ġiet estiża għall-qasam tal-kostruzzjoni u 
din is-sena għall-ambjent.  Wieħed jittama li din tkompli tiġi mtejjba u li l-informazzjoni 
għand entitajiet oħra (bħalma huma dawk li jikkonċernaw il-proprjetà pubblika u l-wirt 
kulturali) tkun disponibbli wkoll fl-Uffiċċju tal-Kummissarju.

ŻVILUPP SERJU U SOSTENIBBLI

Kwistjonijiet dwar permessi tal-bini maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar jibqgħu l-ordni 
tal-ġurnata u minn dan il-lat il-Kummissarju qed ikompli jisħaq għal tibdil fil-proċeduri 
sabiex minbarra t-trasparenza wiesgħa, l-proċess kollu jiġi simplifikat u inkontaminat.  Il-
Kummissarju diġà esprima l-ħsibijiet tiegħu li jekk l-Awtorità tal-Ambjent ma tiddeċidix 
żviluppi barra miż-żoni ta’ żvilupp, il-vuċi tal-Awtorità tal-Ambjent għandha tal-inqas 
tinstema’ bl-istess għajta daqs dik ta’ awtoritajiet oħra.  L-istess jista’ jingħad għal 
dak li jirrigwarda t-tqassim intern fi proposti ta’ żvilupp li għandu jaqa’ taħt il-Building 
Construction Agency u żvilupp f’bini jew żoni ta’ konservazzjoni li għandu jaqa’ taħt is-
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Sovraintendenza tal-Wirt Kulturali.  Id-Direttorat tal-Awtorità tal-Ippjanar ma jistax jibqa’ 
jiċċensura r-rakkomandazzjonijiet tal-entitajiet responsabbli mill-materja li tkun qed 
tiġi trattata.  B’hekk biss kull entità tiffoka u terfa’ r-responsabbiltajiet fil-qasam tagħha, 
l-istess bħalma fil-fażi tal-implimentazzjoni ta’ proġett l-Inġinier jiffoka fuq is-servizzi u 
l-istruttura, l-Perit iħejji d-disinn u l-Landscape Designer jippjana l-ispazji miftuħa.

Fattur ieħor li jħasseb lill-Kummissarju huwa kif organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
u xi drabi anke Kunsilli Lokali, qed jerfgħu piżijiet kbar biex jappellaw minn permessi, 
fejn xi drabi jingħataw raġun mingħajr ma huma jkunu kkumpensati.  Dan issemma 
s-sena l-oħra u qed jiġi ripetut din is-sena għax mhux sewwa li żball ta’ Awtorità tħallas 
għalih organizzazzjoni mhux governattiva li wara kollox ħafna drabi tkun qed taġixxi 
fl-interess nazzjonali.  Anzi, għandu jkun hemm fond amministrat kif suppost sabiex 
organizzazzjonijiet simili jiġu mħajjra jippreżentaw aktar appelli simili kontra permessi 
kontroversjali.

Ir-regolamentazzjoni serja tal-industrija tal-kostruzzjoni trid issir illum qabel għada.  
Rajna ħafna inċidenti, wħud minnhom saħansitra fatali, u jeżistu dubji kemm il-bini li 
tiela madwarna qed isir bi prattiċi u materjali idoneji kif titlob l-arti u s-sengħa.  Ser tibqa’ 
l-għajta sabiex l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni tiġi mwaqqfa immedjatament u li din 
tkun b’saħħitha u armata biżżejjed sabiex tlaħħaq mal-volum tax-xogħol kollu involut. 
Ir-rakkomandazzjoni li jsir uffiċċju ċentrali wieħed li jitratta l-infurzar tal-entitajiet kollha 
għadha tgħodd u għandha tkun waħda mill-prijoritajiet billi din toffri kemm prattiċità u 
kif ukoll effiċjenza u hija wkoll effettiva biex tiddaħħal id-dixxiplina neċessarja fis-settur.

TRASPORT

It-trasport iwassalna mhux biss minn post għall-ieħor imma huwa wkoll essenzjali fil-mixi 
’l quddiem fil-livell tal-ħajja tagħna.  B’sodisfazzjon rajna ċaqlieqa minn proġetti maħluqa 
primarjament għall-karozzi għal proġetti sbieħ u innovattivi indirizzati lejn min jimxi u min 
juża r-rota.  Dan l-andament ser jibqa’ jiġi inkoraġġit u nittamaw li fi żmien qarib nibdew 
naraw ukoll titjib essenzjali fil-bankini sabiex, ironikament, in-nies ma jkollhomx għalfejn 
jgħaddu minn nofs it-triq biex jimxu b’mod sigur.

KONKLUŻJONI

Finalment, huwa mistenni li s-sena d-dieħla l-pressjonijiet minn diversi oqsma fuq 
l-ambjent ser ikomplu jiżdiedu f’ġieħ is-sostenn ekonomiku wara l-ħruġ ittamat mill-
pandemija.  F’dan ir-rigward dan l-Uffiċċju ser jibqa’ impenjat li jara li s-soluzzjoni għal dan 
tkun trasparenza, effiċjenza u għaqal aktar minn qatt qabel fl-amministrazzjoni pubblika.
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Għajr għall-perjodu tal-aħħar Gwerra Dinjija, l-Edukazzjoni Maltija qatt ma iffaċċjat it-tip 
ta’ problemi maħluqa mill-pandemija magħrufa bħala Covid 19.  Tabilħaqq, is-sitwazzjoni 
preżenti hija ta’ skala wisq akbar minn dik tal-gwerra għaliex l-edukazzjoni llum għandha 
wisq aktar saffi u livelli, li jifirxu mis-snin bikrin sal-Università, u tinvolvi numri ferm akbar 
ta’ studenti u għalliema milli kien hemm fis-snin erbgħin.

Fil-fatt, ix-xenarju tant qiegħed jinbidel malajr li tazzarda tgħid li jkun arroganti, fejn jidħol 
it-tagħlim, li wieħed ifassal ‘pjan’.  Sa ftit xhur ilu, ħadd, tista’ tgħid, ma kien ibassar il-
firxa u l-kumplessità tal-impatt tal-imxija, u l-istess imprevedibbilità tagħmel kwalsijasi 
eżerċizzju ta’ tbassir wieħed diffiċli u riskjuż.

Il-missjoni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman huwa dak li joffri rimedju għall-inġustizzja jew għal 
nuqqas, u għalhekk, b’din il-premessa, wieħed jista’ jistaqsi xi sfidi (u sfidi ta’ natura ġdida) 
ser ikollu jiffaċċja l-Uffiċċju biċ-ċirkostanzi preżenti?

Il-ftuħ tal-iskejjel ser ikun avveniment kontroversjali, u ser joħloq ilmenti minn sezzjonijiet 
tal-pubbliku, peress li l-poplu jidher maqsum u mifxul dwar dan.  Wieħed jobsor li ser 
ikun hemm ilmenti minn ġenituri li għandhom ulied vulnerabbli, li jkunu jridu jżommu 
l-uliedhom id-dar mingħajr ma jkunu ħatja ta’ ksur tal-liġi għall-attendenza obligatorja.

Wieħed jipprevedi wkoll li ser ikun hemm ilmenti minn xi għalliema li jkunu suxxettibbli 
għal-komplikazzjonijiet jekk jisfaw infettati u b’hekk iħossu li jkun inġust li ġġegħlhom jidħlu 
fil-klassijiet.  Mill-banda l-oħra, il-Ministeru ma jistax iħalli klassijiet mingħajr għalliema, 
ġaladarba l-iskejjel ikunu fetħu.  In-numru ta’ għalliema li jbatu minn kundizzjonijiet 
mediċi li jrenduhom vulnerabbli m’huwiex magħruf, u żgur jisboq xi numru eżistenti li hu 
magħruf uffiċjalment.  Hu previst li dan jista’ joħloq tilwim industrijali.

Jekk nieħdu s-sena skolastika 2019-2020 bħala sena bażi, l-għeluq ħesrem f’din is-sena 
ser ikollu effetti pjuttost qawwija fuq is-sena skolastika 2020-2021, u fuq ħafna snin wara.  
Żgur li ser ikun hemm ġenituri li jkunu jixtiequ li uliedhom jirrepetu sena, minħabba li 
jħossu li t-tfal tagħllmu ftit li xejn tul is-sena bażi.  Mill-banda l-oħra, il-Ministeru x’aktarx 
m’huwiex ser jilqa’ dawn it-talbiet peress li wieħed jobsor li sejrin ikunu numerużi ħafna.  
L-eżamijiet ukoll jistgħu joħolqu protesti, peress li waqt li l-kontenut eżaminabbli ma jistax 
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jinbidel għax dan jipperikola l-livell, ikun hemm studenti tal-ħames sena sekondarja, biex 
nieħdu eżempju, li jħossu li l-eżami għandu jkun ‘eħfef’ għaliex ir-raba’ sena sfat imħarbta.

Dawn il-kundizzjonijiet ta’ ‘assedju’ ser jiffaċċjaw lill-Kummissariju bi problemi serji meta 
ser jiġi sabiex jagħżel bejn dak li hu ġust u dak li m’huwiex.  Għalkemm ikun jidher li persuna 
għandha raġun, per eżempju, il-Kummissarju ma’ jistax jikkastiga l-amministrazzjoni 
b’talbiet impossibbli, jew akkomodazzjonijiet individwali li fihom nfushom joħolqu 
inġustizzji ġodda.  Dak li qabel kien assjomatiku ser jintilef, u t-tiftix seren tal-ħaqq ser 
jieħu aktar żmien, u b’hekk ir-rata tal-għeluq tal-każi sejra tmajna.  

Il-fatt li nħolqot Trade Union ġdida ser ikollu impatt fuq ix-xogħol tal-Kummissarju, u 
naturalment, ir-rejazzjonijiet tal-amministrazzjoni ser ikunu wisq iżjed gwardingi ta’ 
natura difensiva minħabba din il-bidla fix-xenarju.  Dan ukoll ser itaqqal il-pass li bih 
jimxu l-każijiet.

L-unika ċertezza li wieħed jista’ jesprimi fil-ħin ta’ din il-kitba hi li x-xogħol tal-Kummissarju 
għall-Edukazzjoni ser jikkomplika ruħu qatiegħ fil-ġejjieni qarib.
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Il-Kummissarju għas-Saħħa huwa diżappuntat li ma kien hemm l-ebda progress fuq il-
kummenti li għamel f’paġna 42 tal-Ombudsplan tas-sena l-oħra (2020), dwar rimedju meta 
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ma jintlaqgħux mid-Dipartiment konċernat. Kif ingħad fl-
Ombudsplan tas-snin 2018 u 2020, il-persuna tingħata raġun iżda tibqa’ bir-raġun u xejn 
iktar. 

Barra minn hekk, wara l-kritika li għamel fir-Rapport Annwali tal-Ombudsman għas-sena 
2019, li ġie ippreżentat lill-President tal-Kamra tad-Deputati fit-22 ta’ Ġunju 2020, ma kien 
hemm ebda reazzjoni mid-Dipartiment tas-Saħħa, l-anqas biss telefonata.  Huwa kiteb 
dwar:

1. il-protocols (irregolari w illegali) li jirregolaw l-intitolament għall-mediċini;
2. dwar l-Exceptional Medicinal Treatment Committee li mhux jimxi skont it-Termini tar-

Referenza; u 
3. dwar id-dewmien sabiex jirċievi tweġibiet, li jmorru lura sas-sena 2015, liema kummenti 

kienu wkoll inklużi fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra. 

Il-Kummissarju hu konxju li d-Dipartiment kien konċentrat fuq il-Covid-19 u din kienet 
raġuni tajba sabiex l-affarijiet jimxu iktar bil-mod mis-soltu, u dan minkejja l-isforzi tal-
Liaison Officer. 

Jidher li d-Dipartiment ma’ jistax jifhem li l-Uffiċċju tal-Ombudsman twaqqaf mhux biss 
biex jinvestiga, iżda wkoll sabiex jgħin fit-titjib tal-operat. 

Għalhekk dwar l-ewwel żewġ punti, ser jitlob lill-President tal-Kamra tad-Deputati biex 
dawn l-ilmenti jkunu diskussi mill-Kumitat Parlamentari dwar is-Saħħa. 
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Is-sena 2020 kienet minnha nnifisha straordinarja minħabba ċ-ċirkostanzi li nħolqu bil-
pandemija tal-COVID-19. L-isforzi biex tiżdied il-viżibilità tal-Uffiċċju bil-għan li l-pubbliku 
jkun aktar infurmat bil-funzjoni u s-servizzi li joffri l-Uffiċċju tal-Ombudsman kienu aktar 
iffukati online u fil-media tradizzjonali. Dawn l-inizjattivi saru bis-sehem tas-sezzjonijiet 
kollha tal-Uffiċċju u kif ukoll bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarji speċjalizzati. 

PARTEĊIPAZZJONI FUQ PROGRAMMI TAT-TV U R-RADJU

Matul l-ewwel xhur tal-2020, l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien mistieden b’mod regolari fi 
programmi tar-radju fejn ingħatat informazzjoni lill-pubbliku dwar ir-rwol tal-Ombudsman 
u l-Kummissarji.  Din l-inizjattiva sservi biex il-pubbliku jingħata ċ-ċans li jistaqsi u jinforma 
ruħu dwar l-irwol tal-istituzzjoni. 

PARTEĊIPAZZJONI F’ATTIVITAJIET  

Din is-sena l-attivitajiet li ssoltu l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien jipparteċipa fihom bħall-
Freshers’ Week fl-Università, l-MCAST u l-ITS mhux ser jiġu organizzati minħabba l-imxijja 
tal-COVID-19. Għaldaqstant l-Uffiċċju xorta se jwassal il-materjal informattiv dwar 
l-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Edukazzjoni lill-istudenti.

LAQGĦAT REGOLARI F’GĦAWDEX

L-Uffiċċju tal-Ombudsman baqa’ għaddej b’mod regolari, ta’ kull xahar sa Marzu li għadda, 
bil-laqgħat maċ-ċittadini f’Għawdex. Dawn il-laqgħat iservu biex dawk li għandhom xi 
ilment jew jixtiequ jressqu ilment, jistgħu jitkellmu mal-uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
f’Għawdex stess. Din l-inizjattiva se titkompla matul l-2021. 

RIĊERKA U
KOMMUNIKAZZJONI
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KUNTATT MAL-MEDIA

Ir-relazzjoni tajba mal-media hija element importanti ħafna fix-xogħol tal-Ombudsman 
u għalhekk matul is-sena li għaddiet kompliet tissaħħaħ. L-Uffiċċju baqa’ jkun dejjem 
disponibbli li jipprovdi, meta possibbli, l-informazzjoni mitluba mill-ġurnalisti. 

RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET

Bħal kull sena, l-Uffiċċju tar-Riċerka u Komunikazzjoni kien involut ukoll fir-riċerka 
u produzzjoni ta’ diversi rapporti u pubblikazzjonijiet li l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
ippubblika fl-aħħar xhur. Dawn jinkludu:

• Riċerka, kitba u produzzjoni tal-Case Notes 2019, li fih kien jinkludi ġabra ta’ 
każijiet fil-qosor li jkopru wkoll każijiet investigati mill-Kummissarji. Kif sar fis-snin li 
għaddew, din il-pubblikazzjoni saret b’żewġ lingwi: Malti u Ingliż;

• Riċerka, kitba u produzzjoni tar-Rapport Annwali 2019 li kien jinkludi rapporti ta’ 
ħidma tat-tlett Kummissarji; u

• Riċerka, kitba u produzzjoni tal-Ombudsplan 2021.
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RENDIKONT 

FINANZJARJU
2020/2021



It-talba għall-allokazzjoni finanzjarja għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari għas-
sena 2020 kienet tlaħħaq is-somma ta’ €1,380,000.  Dan l-ammont kien magħmul mis-
segwenti kapi ta’ spejjeż:

Salarji u emolumenti personali  €1,130,100
Spejjeż ta’ operat u manutenzjoni €   196,750
Spiża kapitali    €     53,150

Din is-somma ġiet rakkommandata għall-approvazzjoni fit-2 ta’ Marzu 2020 f’seduta tal-
House  Business Committee u approvata fis-seduta Parlamentari tal-11 ta’ Marzu 2020.

L-allokazzjoni effettiva mill-Ministeru tal-Finanzi fil-bidu tas-sena 2020 kienet ta’ € 
1,340,000 kif jidher fl-estimi għal din is-sena.  Din id-diskrepanza bejn it-talba għall-
allokazzjoni finanzjarja u l-allokazzjoni effettiva tirriżulta mill-fatt li l-konferenza li kellha 
ssir din is-sena bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħamsa u għoxrin sena anniversarju 
mit-twaqqif tal-Uffiċċju kellha titħassar minħabba l-emerġenza nazzjonali tal-Covid 19.

TAGĦRIF QASIR DWAR L-ANDAMENT GĦAS-SENA 2020

RENDIKONT
FINANZJARJU 2020/2021
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Id-direzzjoni tal-Uffiċċju bdiet sa minn Frar issegwi l-iżviluppi tal-pandemija tal-Covid 19 
u bdew isiru l-preparamenti kollha biex f’każ li jkun hemm bżonn li l-operat tal-Uffiċċju 
jitħaddem bis-sistema ta’ teleworking dan ikun jista’ jiġi attwat u hekk ġara. 

Wara li fit-2 ta’ Marzu 2020 tfaċċa l-ewwel każ f’Malta tal-Covid 19, l-awtoritajiet ħabbru 
lockdown parzjali fit-13 ta Marzu 2020 fejn ġie inkorraġit it-teleworking, fejn hu possibbli, u 
ż-żamma tad-distanza soċjali. 

F’dan il-waqt l-Uffiċċju kien ippreparat biex iħaddem is-sistemi kollha b’mod remot.  Saru 
l-aħħar irtokki fuq is-sistema u l-linji telefoniċi nqalbu fuq il-linji privati tal-mobile tal-
uffiċjali sabiex b’hekk il-pubbliku setgħa jibqa’ f’kuntatt mal-uffiċjali rispettivi kemm bħala 
amministrazzjoni u kemm bħala investigaturi fuq il-każi li kienu qed jiġu trattati.  Twaqqfu 
wkoll applikazzjonijiet ta’ kommunikazzjoni biex l-uffiċjali kollha jibqgħu f’kuntatt ma’ 
xulxin u kull kommunikazzjoni kemm interna u kemm ma’ terzi saret b’mod virtwali.

Waqt dan iż-żmien ta’ iżolament parzjali nħadmet skeda biex l-uffiċjali jattendu l-Uffiċċju 
b’rotazzjoni sabiex wieħed seta’ jsegwi materja amministrattiva u investigativa li ma’ 
setgħetx tiġi trattata bit-teleworking u li bilfors kellhom bżonn intervent manwali.  Sar ukoll 
investiment f’tagħmir elettroniku f’forma ta’ laptops u server ġdid biex is-sistema tkun tista’ 
taħdem aħjar.  F’dan il-waqt ittieħdet l-opportunità biex xogħol ta’ manutenzjoni fil-binja 
li dejjem kien pospost minħabba kwistjonijiet ta’ operat issa seta’ jsir mingħajr tfixkil. 

Eventwalment, meta l-pandemija tal-Covid 19 battiet u l-awtoritajiet ikkonċedew li 
l-uffiċini setgħu jmorru lura għal “normal ġdid” ġie deċiż li l-Uffiċċju seta’ jerġa jibda jopera 
u għalhekk l-uffiċjali kollha rritornaw għall-ħinijiet normali ta’ attendenza fiżika fl-Uffiċċju.  
Dan seħħ fit-8 ta’ Ġunju 2020 taħt gwidi ta’ operat skont id-direzzjonijiet tal-awtoritajiet 
tas-saħħa fosthom iż-żamma tad-distanza soċjali u struzzjonijiet biex il-kuntatti kemm 
jista’ jkun jinżammu virtwalment. 

Waqt li sar kull sforz biex jiġi żgurat li l-operat tal-Uffiċċju jkompli għaddej waqt dan il-
perjodu mingħajr preċedent wieħed seta’ jħoss in-nuqqas tal-preżenza fiżika tal-pubbliku.  
Ċertament li n-normal il-ġdid m’huwiex in-normal veru u wieħed jawgura li nerġgħu nkunu 
f’pożizzjoni li nilqgħu l-pubbliku mill-ġdid fl-Uffiċċji tagħna. 

TAGĦRIF IEĦOR RELATAT MAN-NEFQA GĦAS-SENA 2020

Wara li ġew appuntati fire wardens fuq kull sular u sar taħriġ fl-ewwel għajnuna medika, 
fi Frar 2020 inżamm kors fit-taħriġ tat-tifi tan-nar biex għalhekk issa l-uffiċjali magħżula 
bħala fire wardens għandhom tagħrif bażiku f’każi ta’ emerġenza varja.  L-Uffiċċju investa 
f’apparat ta’ defibrillator u ser jinżammu sessjonijiet ta’ taħriġ fuq dan l-apparat.  Dan 
dejjem għas-sigurtà tal-uffiċjali tal-post u tal-pubbliku in ġenerali li jżur l-uffiċċji tagħna. 

Wara li tlesta l-proċess biex data miżmuma fl-arkivji kif ukoll data miżmuma elettronikament 
tiġi proċessata skont il-policy a bażi tar-Regolamenti l-ġodda dwar il-protezzjoni tad-data, 
issa reġa’ beda l-proċess biex tiġi aġġornata s-sistema ta’ pproċessar tal-każi.  Tajjeb wieħed 
ifakkar li dan il-proċess kien ġie pospost waqt li l-Uffiċċju kien qed janalizza manwalment 
id-dokumenti kollha arkivjati biex b’hekk ikun konformi mal-liġi tal-iproċessar tad-data.    

Il-programmi ta’ taħrig tal-uffiċjali sabiex dawn jaġġornaw irwieħhom mal-iżviluppi li 
jkunu qed iseħħu madwarna tkomplew b’mod virtwali għal din is-sena.  Dan it-taħriġ kien 
jinvolvi temi fuq leġislazzjoni dwar iż-żamma u ipproċessar ta’ data, social media u temi ta’ 
amminstrazzjoni u management kif ukoll temi dwar l-ugwaljanza u diskriminazzjoni. 

L-OPERAT TAL-UFFIĊĊJU WAQT L-EMERĠENZA NAZZJONALI 
MEDIKA TAL-COVID 19
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Internazzjonalment l-Uffiċċju baqa’ attiv fejn ipparteċipa b’mod virtwali f’laqgħat ta’ kuntatt 
ma’ kollegi barranin fejn sar skambju ta’ idejat u esperjenzi tal-operat f’uffiċċji simili tal-
Ombudsman waqt l-emerġenza medika relatata mal-Covid 19.  Bħala Segretarjat Ġenerali 
tal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen Mediterranji l-Uffiċċju issa qed iħejji biex jorganizza 
l-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv u dak tal-Governanza tal-Assoċjazzjoni.  Huwa maħsub li 
dawn il-laqgħat jiġu miżmuma lejn l-aħħar tas-sena b’mod virtwali.  
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Details
Approved 

allocation for 2020
€

Requested 
allocation for 2021

€

Salaries 776,387 797,936

Bonus 6,484 6,484

Income Suppliments 5,753 5,815

Social Security Contributions 42,326 43,365

Allowances 299,150 316,600

Total Personal Emoluments 1,130,100 1,170,200

Operational & Maintenance Expenses

Utilities 20,000 20,000

Materials and Supplies 15,000 15,000

Repair and upkeep 15,000 15,500

Rent 8,100 8,100

International Membership 2,000 2,300

Office services 10,000 10,000

Transport 13,000 13,000

Travel 25,000 25,000

Information Services 10,000 14,700

Contractual Services 45,000 45,000

Professional Services 15,000 20,000

Training 5,000 5,000

Hospitality 3,000 3,000

Outreach Programmes 10,000 10,000 

Incidental Expenses 650 650

Total Operational and Maintenance Exp. 196,750 207,250

Special Expenditure

Improvements to property - -

Conference 40,000 -

Equipment 13,150 49,550

Total Special Expenditure 53,150 49,550

TOTAL 1,380,000 1,427,000

TAGĦRIF DWAR IL-FINANZI MEĦTIEĠA
MILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN FL-2021
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Din il-parti tal-Ombudsplan titratta l-informazzjoni dwar l-ilmenti mressqa bejn Jannar u 
Awwissu 2020. Għal fini ta’ tqabbil, qed tiġi wkoll ipprovduta l-istess informazzjoni għas-
sena 2019. Din l-informazzjoni tinkludi l-ilmenti kollha li rċieva l-Ombudsman Parlamentari 
u l-Kummissarji speċjalizzati. L-Uffiċċju tal-Ombudsman, ta’ kull sena jtejjeb l-isforzi tiegħu 
biex ikun eqreb lejn iċ-ċittadin b’diversi inizjattivi. 

Fil-bidu ta’ din is-sena, bejn Marzu u Mejju, konsegwenza tal-imxija tal-COVID19, l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman, bħall-bqija tal-pajjiż kellu jieħu dawk il-miżuri kollha meħtiega biex 
jissalvagwardja s-saħħa tal-ħaddiema tal-Uffiċċju u ċ-ċittadini li jfittxu s-servizz tal-
Ombudsman. Peress li dawn il-miżuri kienu jinkludu li l-operat tal-Uffiċċju sar permezz ta’ 
telework u allura ċ-ċittadini ma setgħux iżuru l-Uffiċċju tal-Ombudsman, ħalla impatt fuq 
in-numru ta’ każijiet li rċieva. 

TABELLA 1 – STATISTIKA TA’ ILMENTI ĠODDA, ILMENTI LI NGĦALQU U 
ILMENTI PENDENTI 

Din it-tabella turi kemm kienu l-ilmenti ġodda li daħlu, dawk li ngħalqu u dawk li għadhom 
pendenti. Din it-tabella tinkludi wkoll l-ilmenti tat-tlett Kummissarji speċjalizzati. Każijiet 
ġodda bejn Jannar u Awwissu 2020, daħlu b’kollox 323 ilment, tnaqqis ta’ 17% fuq l-istess 
perjodu fl-2019. 

Mit-323 każ illi daħlu, 161 ilment ġew trattati mill-Ombudsman Parlamentari; 68 ilment 
mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar; 67 ilment mill-Kummissarju għas-Saħħa u 
27 ilment mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni. 

Każijiet li ngħalqu 

Tabella Nru 1 turi wkoll il-każijiet li ngħalqu matul l-istess perjodu. Bejn Jannar u Awwissu 
2020 ingħalqu b’kollox 302 każ, tnaqqis ta’ 11% fuq l-istess perjodu fl-2019. It-tnaqqis fil-
każijiet li ngħalqu huwa attribwit ukoll għat-tfixkil fl-operat ikkawżat mill-imxija tal-COVID19 
dan għaliex, bħall-Uffiċċju tal-Ombudsman, ħafna mid-dipartimenti tal-amministrazzjoni 
pubblika kienu qed jaħdmu permezz ta’ telework u allura dan setgħa affettwa l-aċċess 
għall-informazzjoni u ħoloq l-isfidi biex isiru ċertu laqgħat. 

Mit-302 każ li ngħalqu, 139 ingħalqu mill-Ombudsman Parlamentari; 73 każ mill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar; 47 każ mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni u 43 
każ mill-Kummissarju għas-Saħħa.
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2019 2020

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 183 167

Jannar - Marzu 77 96 164 57 52 172

April - Ġunju 84 78 170 57 64 165

Lulju - Awwissu 70 55 185 47 23 189

Total 231 229 161 139

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 27 36

Jannar - Marzu 7 21 13 15 21 30

April - Ġunju 13 7 19 6 18 18

Lulju - Awwissu 11 10 20 6 8 16

Total 31 38 27 47

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 52* 89

Jannar - Marzu 28 13 67 24 17 96

April - Ġunju 20 9 78 17 19 94

Lulju - Awwissu 20 6 92 26 7 113

Total 68 28 67 43

TABELLA 1 - STATISTIKA TA’ ILMENTI ĠODDA LI NGĦALQU U 
ILMENTI PENDENTI BEJN JANNAR/AWWISSU 2019 - 2020
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2019 2020

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 27 30

Jannar - Marzu 22 25 24 25 25 30

April - Ġunju 21 11 34 25 26 29

Lulju - Awwissu 14 10 38 18 22 25

Total 57 46 68 73

TOTAL GLOBALI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Jannar -Awwissu 387 341 323 302

KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2019 JANNAR - AWWISSU 2020

Ingħataw parir 368 302

Riżolt mill-PRO 5 6

Total 373 308

TABELLA 2 - STATISTIKA TA’ ASSISTENZA LI NGĦATAT 
LILL-PUBBLIKU BEJN JANNAR/AWWISSU 2019 - 2020

TABELLA 2 – ASSISTENZA MOGĦTIJA LILL-PUBBLIKU

Tabella Nru 2 turi li bejn Jannar u Awwissu 2020, kien hemm 308 persuna li talbu assistenza 
lill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Komparat mas-sena 2019, kien hemm tnaqqis ta’ 17% fin-
nies li irrikorrew għand l-Ombudsman għall-parir.  Din l-assistenza tingħata lil dawk li 
jirrikorru l-Uffiċċju tal-Ombudsman għal gwida, qabel ma jiftħu ilmenti formali.  Ħafna 
minn dawn il-persuni jirrikorru fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-parir jew biex jingħataw 
assistenza għall-ilmenti li mhux bilfors ikun jinħtieġ li dwarhom jinfetaħ każ formali u spiss 
ikun hemm okkażjonijiet fejn kull ma jkun hemm bżonn hu ta’ spjegazzjoni, assistenza 
jew gwida dwar fejn għandhom jirrikorru bl-ilment tagħhom.
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TABELLA 3 – KLASSIFIKA TA’ ILMENTI ĠODDA 

Tabella Nru 3 turi l-klassifika ta’ ilmenti ġodda bejn Jannar u Awwissu ta’ din is-sena u kif 
dawn jikkomparaw mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Din it-tabella tgħin biex jiġu 
identifikati x-xejriet tal-problemi u l-ilmenti li qed ikollu l-pubbliku. 

Ombudsman Parlamentari 

Mill-ilmenti l-ġodda trattati mill-Ombudsman Parlamentari, l-iktar ilmenti komuni, għal 
darb’oħra, din is-sena kienu dawk l-ilmenti li fihom ikun allegat nuqqas ta’ ġustizzja jew 
bilanċ li ammontaw għal 47% tal-ilmenti. It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti kienu dawk li 
jitrattaw dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 19% tal-ilmenti. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

L-akbar numru ta’ ilmenti (82%) li tratta l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dwar 
trattament mhux ġust jew diskriminatorju. Meta mqabbla mas-sena 2019, f’din il-
kategorija kien hemm tnaqqis ta’ 27%. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Mis-67 ilment li investiga l-Kummissarju għas-Saħħa, 47% tal-ilmenti kienu dwar każijiet 
li jirrigwardjaw kwistjonijiet ta’ ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. It-tieni l-akbar 
numru ta’ ilmenti (15%) kienu ilmenti relatati ma’ tkomplija ta’ kura. 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

L-aktar ilmenti komuni li tratta l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar kienu dawk 
l-ilmenti fejn ikun hemm allegazzjoni ta’ azzjoni li hija kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti jew proċeduri. Dawn kienu jammontaw għal 44% tal-każijiet li tratta. 
It-tieni l-aktar ilmenti komuni kienu dawk li jirrigwardjaw dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni, li ammontaw għall-32% tal-każijiet investigati mill-Kummissarju.



Kategorija 2019
Jannar - Awwissu

2020
Jannar - Awwissu

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 21 10% 19 12%

Diskriminazzjoni impropja 14 6% 22 14%

Nuqqas ta’ trasparenza - - 1 1%

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 10 4% 12 7%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 63 27% 31 19%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew żbilanċ 123 53% 76 47%

Total 231 100% 161 100%

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Immarkar mhux ġust ta’ xogħol 
akkademiku - - 2 7%

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx 
attenzjoni - - 2 7%

Promozzjoni miċħuda b’mod inġust 1 3% - -

Kariga miċhuda b’mod inġust 
(mili ta’ post battal) - - - -

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju 30 97% 22 82%

Nuqqas ta’ tagħrif/informazzjoni - - 1 4%

Inizjattiva personali - - - -

Total 31 100% 27 100%

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 20 35% 30 44%

Diskriminazzjoni impropja 1 2% 2 3%

Nuqqas ta’ trasparenza 2 4% - -

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 1 2% 3 4%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 18 31% 22 32%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew żbilanċ 13 22% 9 14%

Titjieb fil-kwalita tal-ħajja 2 4% 2 3%

Total 57 100% 68 100%

TABELLA 3 - KLASSIFIKA TA’ ILMENTI ĠODDA BEJN 
JANNAR/AWWISSU 2019 - 2020



Kategorija
2019

Jannar - Awwissu
2020

Jannar - Awwissu

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 1 1% 8 12%

Diskriminazzjoni impropja 2 3% 4 6%

Dħul, ħruġ ta’ proċedura ta’ 
trasferimenti u arranġamenti fl-
isptarijiet u djar tal-anzjani

1 1% - -

• Attitudni tal-impjegati: 
Impjegati nursing staff

• Impjegati fl-Amministrazzjoni
-
1

-
1%

2
1

3%
1%

Tkomplija ta’ kura 27 40% 10 15%

Kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema 21 31% 31 47%

Komunikazzjoni fqira u ineffettiva/
nuqqas ta’ informazzjoni lill-pazjenti 2 3% 1 1%

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien biex 
pazjent jiġi eżaminat 1 1% 2 3%

Nuqqas ta’ trasparenza 1 1% - -

Ħwejjeġ oħra 11 18% 8 12%

Total 68 100% 67 100%

TOTAL GLOBALI 387 - 323 -
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TABELLA 4 – KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA 

Din it-tabella turi kif ġew klassifikati l-każijiet magħluqa bejn Jannar u Awwissu 2020. Din 
it-tabella tagħti spjegazzjoni dwar it-tip ta’ konklużjonijiet li joħorġu mill-investigazzjoni. Il-
klassifika tal-każijiet tinqasam bejn dawk l-ilmenti li jiġu ġustifikati jew le, dawk li ġew solvuti 
waqt l-investigazzjoni, dawk li ġew mogħtija parir jew għajnuna waqt l-investigazzjoni, 
dawk li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman u dawk li jkunu trivjali jew li 
skadew biż-żmien. 

Ombudsman Parlamentari 

L-Ombudsman Parlamentari investiga 139 ilment li 52% minnhom saret investigazzjoni 
dwarhom. Matul dan il-perjodu, kien hemm 29% tal-każijiet li ġew solvuti waqt 
l-investigazzjoni; 16% li ngħataw parir u għajnuna wara li l-każ tagħhom beda jiġi investigat; 
25% kienu ilmenti li l-Ombudsman ma setgħax jinvestiga minħabba li kienu barra mill-
ġurisdizzjoni tiegħu u 7% kienu dawk li ma ġewx investigati minħabba li jew kienu trivjali 
jew it-terminu ta’ sitt xhur minn meta seħħ l-ilment kien skada. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

Mill-ilmenti li kienu investigati mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni, 15% kienu ġustifikati 
mentri 34% ma kienux. Waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni, 36% tal-ilmenti ġew 
solvuti f’dan l-istadju. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Il-Kummissarju għas-Saħħa għalaq 32% tal-każijiet favur il-persuna li ressqet l-ilment, u 
35% tal-ilmenti li investiga ma kienux ġustifikati. 26% tal-każijiet li investiga l-Kummissarju 
tas-Saħħa ġew solvuti waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni. 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Mill-każijiet li l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar investiga bejn Jannar u Awwissu 
ta’ din is-sena, 15% tal-ilmenti kienu ġustifikati u għalhekk il-persuna li ressqet l-ilment 
ingħatat raġun; 11% ma kienux ġustifikati u għalhekk ma kienx hemm nuqqas mill-entità, 
awtorità jew dipartiment li dwaru kienu saru l-ilmenti. Ta’ min jinnota li kien hemm, 30% 
tal-każijiet li ġew solvuti waqt l-investigazzjoni. Kien hemm ukoll 36% li ngħataw parir jew 
għajnuna u għalhekk il-każ ma kompliex jiġi investigat.
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Kategorija 2019
Jannar - Awwissu

2020
Jannar - Awwissu

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

5
34

2%
15%

15
17

11%
12%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 94 41% 40 29%

Mogħtija pariri/għajnuna 36 16% 22 16%

Barra l-ġurisdizzjoni 53 23% 35 25%

Skaduti biż-żmien/trivjali 7 3% 10 7%

Total 229 100% 139 100%

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

4
15

11%
39%

7
16

15%
34%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 13 34% 17 36%

Mogħtija pariri/għajnuna 1 3% 4 9%

Barra l-ġurisdizzjoni 2 5% 2 4%

Skaduti biż-żmien/trivjali 3 8% 1 2%

Total 38 100% 47 100%

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

13
9

46%
32%

14
15

32%
35%

Solvuti waqt l-investigazzjon - - 11 26%

Mogħtija pariri/għajnuna 5 18% 2 5%

Barra l-ġurisdizzjoni - - 1 2%

Skaduti biż-żmien/trivjali 1 4% - -

Total 28 100% 43 100%

TABELLA 4 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA BEJN
JANNAR/AWWISSU 2019 - 2020
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Kategorija 2019
Jannar - Awwissu

2020
Jannar - Awwissu

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

3
15

7%
33%

11
8

15%
11%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 14 30% 22 30%

Mogħtija pariri/għajnuna 13 28% 26 36%

Barra l-ġurisdizzjoni - - 6 8%

Skaduti biż-żmien/trivjali 1 2% - -

Total 46 100% 73 100%

TOTAL GLOBALI 341 302
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TABELLA 5 – KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA 

Din it-tabella tagħti ħarsa lejn in-numru ta’ ilmenti investigati li fil-fatt irriżulta li l-allegazzjoni 
dwar xi nuqqas min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika kienet sostnuta. 

Ombudsman Parlamentari 

Fost l-akbar numru ta’ każijiet li l-Ombudsman Parlamentari ta raġun, insibu dawk l-ilmenti 
li kienu jitrattaw ilmenti li allegaw nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ. Dawn kienu jammontaw 
għal 40% tal-każijiet. It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti li fihom irriżulta li min ilmenta 
kellu raġun kienu dawk dwar dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 
31%. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

L-iktar każijiet komuni li kienu sostnuti mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dawk 
dwar trattament mhux ġust jew diskriminatorju li jammontaw għal 92%. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Mill-każijiet sostnuti mill-Kummissarju għas-Saħħa, 32% kienu dawk li jirrigwardjaw 
kwistjonijiet relatati ma’ ħaddiema. It-tieni l-akbar ammont ta’ każijiet sostnuti mill-
Kummissarju tas-Saħħa kienu dawk dwar diskriminazzjoni improprja (16%). 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Mill-ilmenti li ġew magħluqa u sostnuti mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, 
l-akbar ammont kienu dawk l-ilmenti li huma jew kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida ta’ 
regoli, regolamenti jew proċeduri, b’37%. It-tieni l-akbar ammont kienu dawk li allegaw 
dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 30% tal-każijiet sostnuti mill-
Kummissarju. 
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Kategorija 2019
Jannar - Awwissu

2020
Jannar - Awwissu

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 6 6% 9 17%

Diskriminazzjoni impropja 4 4% 3 5%

Nuqqas ta’ trasparenza - - - -

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 5 5% 4 7%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 34 34% 17 31%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew żbilanċ 50 51% 22 40%

Total 99 100% 55 100%

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Immarkar mhux ġust ta’ xogħol 
akkademiku - - 1 4%

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx 
attenzjoni 1 6% - -

Promozzjoni miċħuda b’mod inġust 1 6% 1 4%

Kariga miċhuda b’mod inġust 
(mili ta’ post battal) - - - -

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju 13 76% 22 92%

Nuqqas ta’ tagħrif/informazzjoni 2 12% - -

Inizjattiva personali - - - -

Total 17 100% 24 100%

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 6 35% 12 37%

Diskriminazzjoni impropja - - 1 3%

Nuqqas ta’ trasparenza - - 2 6%

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni - - 1 3%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 10 59% 10 30%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew żbilanċ - - 7 21%

Titjieb fil-kwalita tal-ħajja 1 6% - -

Total 17 100% 33 100%

TABELLA 5 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET SOSTNUTI U MAGĦLUQA 
F’KATEGORIJI STABBILITI - JANNAR/AWWISSU 2019 - 2020



Kategorija
2019

Jannar - Awwissu
2020

Jannar - Awwissu

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 3 23% 3 12%

Diskriminazzjoni impropja - - 4 16%

• Attitudni tal-ipjegati:
• Impjegati fl-Amministrazzjoni - - 1 4%

Tkomplija ta’ kura 2 15% 3 12%

Nursing Care - - 1 4%

Servizz ta’ akkomodazzjoni u 
ambjent fl-Isptar - - 1 4%

Kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema 5 38% 8 32%

Komunikazzjoni fqira u ineffettiva/
nuqqas ta’ informazzjoni lill-pazjenti 1 8% - -

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien biex 
pazjent jiġi eżaminat 1 8% 1 4%

Nuqqas ta’ trasparenza - - 2 8%

Ħwejjeġ oħra 1 8% 1 45

Total 13 100% 25 100%

TOTAL GLOBALI 146 - 137 -

 * Ma’ dan in-numru ta’ ilmenti hemm każijiet li kienu magħluqa imma baqgħu pendenti mis-sena ta’ qabel minħabba nuqqas ta’ risposta mid-dipartiment konċernat.  

**  Din il-kategorija tinkludi wkoll ilmenti dwar trattament inġust relatat mal-istipendji u l-ischolarships u kif ukoll ilmenti dwar trattament inġust fuq bażi akkademika u mhux akkademika.

63



L-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN PARLAMENTARI
11, TRIQ SAN PAWL
VALLETTA - VLT1210
TEL: +356 2248 3210

EMAIL: office@ombudsman.org.mt

www.ombudsman.org.mt


