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20 sena fis-servizz taċ-ċittadin
Is-sena 2015 timmarka l-għoxrin anniversarju mit-twaqqif tal-istituzzjoni tal-

Ombudsman. Bl-Att XXI tal-1995 ir-rappreżentanti tal-poplu unanimament irrikonoxxew
li ċ-ċittadin kien jeħtieġ li jkollu istituzzjoni awtonoma u indipendenti, fis-servizz talparlament, mhux biss biex tkun mezz ta’ ħarsien tal-jeddijiet tiegħu fil-konfront talamministrazzjoni pubblika imma ukoll biex tkun mezz ieħor fis-sistema ta’ checks and
balances li l-pajjiż jeħtieġ biex iżomm l-Eżekuttiv kontabbli għall-amministrazzjoni tiegħu.
F’dawn l-għoxrin sena ta’ ħidma sfiqa biex jiggarantixxi l-jedd fundamentali tal-individwu
għall-amministrazzjoni pubblika tajba, l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien ta’ għajnuna għal
eluf ta’ individwi li irrikorrew għandu għal rimedju kontra allegati inġustizzji. Kien mezz
utli mhux biss biex jassigura rimedju fejn irriżultatlu inġustizzja mill-investigazzjoni imma
ukoll biex iqarreb liċ-ċittadin aktar lejn l-amministrazzjoni u jgħinha tifhem li teħtieġ li
taġixxi b’mod korrett u ekwu.

Minn barra dan, f’dawn l-aħħar snin, l-Uffiċċju tal-Ombudsman wessa’ l-parametri talġurisdizzjoni tiegħu billi għamel dejjem aktar enfasi fuq ir-rwol tiegħu ta’ għodda effikaċi
biex ittejjeb l-amministrazzjoni pubblika. L-Ombudsman u l-Kummissarji meta meħtieġ
għamlu użu mill-fakultà li għandhom bil-liġi li jagħmlu investigazzjoni fuq inizjattiva
proprja tagħhom fuq aspetti importanti tal-amministrazzjoni li fil-fehma tagħhom kienu
jeħtieġu attenzjoni. Huma bosta l-okkażjonijiet fejn, bl-intervent f’waqtu tagħhom, sar
tibdil fi proċessi u proċeduri amministrattivi li kienu kawża ta’ inġustizzja jew li setgħu jiġu
mtejjba fl-interess tal-komunità.
Spiss l-Ombudsman iservi ta’ medjatur bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni pubblika u
awtoritajiet pubbliċi li jipprovdu servizz. Spiss mill-fatti ta’ ilment wieħed jiġu indirizzati
problemi ta’ amministrazzjoni li jkunu qed jolqtu ħażin lil ħafna. Ħafna drabi dan hu
xogħol li jsir fis-skiet u li ma jwassalx għal opinjonijiet finali. Ħidma li fiha l-Ombudsman,
bħala regola, dejjem sab il-kooperazzjoni tal-amministrazzjoni li tifhem li fl-aħħar millaħħar il-funzjoni tal-Ombudsman mhux biss hi li tgħin liċ-ċittadin u li jkun kritiku talamministrazzjoni fejn meħtieġ, imma ukoll li jkun ta’ strument ta’ verifika u finalment ta’
qbil fil-mod ta’ kif jitmexxa l-pajjiż. F’dan il-kuntest għar-rwol tal-Ombudsman, bħala
Uffiċjal tal-Parlament, huwa imprezzabbli u essenzjali, għall-qadi korrett u effikaċi talfunzjonijiet tiegħu u għall-garanziji ta’ awtonomija u indipendenza sħiħa li tagħtih il-liġi.

Is-sena 2016 hi ukoll l-aħħar sena tat-tieni mandat tal-Ombudsman preżenti.
L-Ombudsman jixtieq jirringrazzja lill-Parlament tal-fiduċja kbira li wera fih meta fdalu
għal darbtejn, l-inkarigu li jmexxi istituzzjoni daqstant importanti fid-difiża tad-drittijiet
taċ-ċittadin. Kienu għalih snin ta’ sodisfazzjon kbir. Jemmen li bir-riżorsi adegwati li
l-Parlament dejjem kien pront li japprovalu, d-dedikazzjoni sħiħa u ħidma professjonali
ta’ staff żgħir imma dedikat, dejjem pront biex jgħin lil min jirrikorri għandu, l-Uffiċċju seta’
jagħti servizz siewi u kompetenti. Servizz li, kif juru stħarriġ li sar proprju din is-sena, hu
mhux biss apprezzat miċ-ċittadini imma nissel grad għoli ta’ fiduċja fis-soċjetà.
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Il-passat allura, anke jekk mhux perfett, huwa wieħed inkuraġġanti għall-futur. L-istituzzjoni talOmbudsman f’Malta hi rikonoxxuta kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment, bħala strument
effettiv li jassigura amministrazzjoni pubblika ġusta u korretta f’soċjetà demokratika. Jeħtieġ
għalhekk li nkomplu nibnu fuq dak li nbena fil-passat. Dan jista’ u għandu jsir billi fuq kollox tissaħħaħ
l-istituzzjoni tal-Ombudsman biex jiġi assigurat li tibqa’ dejjem aktar viċin min isofri inġustizzja
b’riżultat ta’ abbuż ta’ poter jew diskriminazzjoni improprja. Tibqa’ mezz dejjem aktar effettiv ta’
verifika tal-aġir tal-amministrazzjoni pubblika fis-sens wiesgħa u strument effikaċi ta’ kif din setgħet
tiġi mtejjba fl-interess tal-ġid komuni.
L-Ombudsman japprezza li dan hu l-proponiment tal-amministrazzjoni preżenti kif espress filManifest Elettorali tagħha. Kien f’dan l-ispirtu li s-sena l-oħra ippubblika l-proposti tiegħu għattisħiħ tal-istituzzjoni tal-Ombudsman fil-pajjiż. Proposti li sa llum għad ma kellhomx rispons millamministrazzjoni. Wieħed però jifhem li dawn jittieħdu in konsiderazzjoni meta jkun il-waqt.

It-triq ’l quddiem
Il-pajjiż għandu għalfejn ikun kburi illi kien hemm dejjem kunsens fil-Kamra tad-Deputati dwar ilħtieġa li l-istituzzjoni tal-Ombudsman tingħata appoġġ biex twettaq kif jixraq il-funzjonijiet tagħha. Hu
minnu li sa llum għadha ma nstabitx soluzzjoni kif tista’ tinħoloq sinerġija effettiva bejn l-Ombudsman
u l-Parlament ħalli l-opinjonijiet finali tiegħu, fejn meħtieġ, jiġu minnu kunsidrati biex ikunu aktar
effettivi. Mill-banda l-oħra m’hemmx dubju li kien b’riżultat dirett ta’ dan l-appoġġ unanimu tal-Kamra
tad-Deputati, li l-Uffiċċju seta’ jagħmel tul dawn is-snin tibdil sostanzjali fl-operat tiegħu li ippermettilu
jagħmel qabża ta’ kwalità fis-servizz li jipprovdi liċ-ċittadin. Titjieb li sar f’diversi livelli, fosthom dak
kostituzzjonali, istituzzjonali, amministrattiv u strutturali.

“L-istituzzjoni tal-Ombudsman
għandha tissaħħaħ biex jiġi assigurat
li tibqa’ dejjem aktar viċin min
isofri inġustizzja b’riżultat ta’ abbuż ta’
poter jew diskriminazzjoni improprja”

Fil-qosor...
nirraportaw progress
1. Tisħiħ Kostituzzjonali
2. Titjib Istituzzjonali
3. Tisħiħ Amministrattiv
4. Titjib Strutturali

1. Tisħiħ Kostituzzjonali
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Tisħiħ Kostituzzjonali
Kien ċertament mument storiku għall-istituzzjoni tal-Ombudsman meta l-Kamra tadDeputati unanimament approvat l-emenda fil-Kostituzzjoni li biha assigurat li għandu
jkun hemm dejjem fil-pajjiż istituzzjoni li tirrispondi lill-Parlament, bil-funzjoni li tiddefendi
liċ-ċittadin billi tinvestiga l-korrettezza tal-aġir tal-amministrazzjoni pubblika. Kien pass
li mhux biss saħħaħ l-awtonomija u l-indipendenza ta’ din l-istituzzjoni imma ukoll
ta f’idejn iċ-ċittadin għodda aktar effikaċi biex jiddefendi ruħu kontra l-inġustizzja u
l-malamministrazzjoni. Dak il-pass hu però l-ewwel ġebla tal-pedament li fuqu jeħtieġ
li tinbena l-istruttura ta’ qafas kostituzzjonali b’saħħtu, magħmul minn diversi elementi,
biex jassigura li l-Parlament ikollu l-aqwa u l-aħjar strumenti biex jivverifika l-aġir talEżekuttiv. Dan biex jassigura li l-amministrazzjoni pubblika tkun qiegħda taġixxi konformi
mal-liġijiet li huwa japprova.
F’dan il-kuntest l-Ombudsman, f’diskors li kien għamel fit-Tielet Forum tal-President,
għamel riflessjonijiet dwar kif it-tisħiħ tal-istituzzjoni tal-Ombudsman jkun kontribut siewi
biex jassigura aħjar id-dritt fundamentali taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni pubblika
tajba. Qed tiġi riprodotta silta minn dik il-kontribuzzjoni għall-kunsiderazzjoni tal-Membri
ta’ din il-Kamra. Dan anki fid-dawl tal-proponiment tal-amministrazzjoni preżenti li
eventwalment tipproponi riforma Kostituzzjonali.

“Eżami mill-ġdid tal-kontrolli tal-aġir amministrattiv
Għalkemm il-Kostituzzjoni (sa llum) ma tirrikonoxxix id-dritt għal amministrazzjoni
pubblika tajba (bħala jedd fundamentali), hi tipprovdi numru ta’ awtoritajiet/
kummissjonijiet li jirregolaw, jivverifikaw u jikkontrollaw oqsma speċifiċi talamministrazzjoni.
Jidhirli li hemm skop li dawn l-awtoritajiet/kummissjonijiet
jiġu eżaminati mill-ġdid b’mod ħolistiku, mill-perspettiva tad-dritt tal-pubbliku li
jiġi amministrat tajjeb, b’enfasi fuq il-protezzjoni li l-individwu għandu jkollu millmalamministrazzjoni, diskriminazzjoni improprja, l-abbuż tal-poter u vjolazzjonijiet
u theddid għal jeddijiet fundamentali.
Nifhem li dan l-eżami mill-ġdid għandu jsir fil-kuntest li tiġi maħluqa rabta qawwija
bejn il-Parlament u dawn l-awtoritajiet kostituzzjonali li għandhom funzjoni
essenzjali ta’ skrutinju tal-azzjonijiet tal-eżekuttiv u li minnhu ma jiffurmawx parti.
Huma ġeneralment konformi mal-prinċipji ta’ Pariġi f’dak li jirrigwarda l-awtonomija
finanzjarja u amministrattiva tagħhom, u ma jagħtu kont lill-ebda ministeru. Huma
marbuta li jirrapurtaw lill-Kamra tar-Rappreżentanti. L-Awditur, l-Ombudsman u
l-Kummissarji maħtura taħt l-Att tal-Ombudsman huma meqjusa bħala uffiċjali talParlament. Hu fatt però illi filwaqt illi għandhom id-dritt li jissottomettu rapporti
lill-Parlament, dawn rarament jiġu meqjusa minnu ħlief għal uħud minn dawk
magħmula mill-Awditur Ġenerali meta jiġu ikkunsidrati mill-Public Accounts
Committee.
Nemmen li hemm bżonn ta’ analiżi strutturali mill-ġdid ta’ dawn id-dispożizzjonijiet
tal-Kostituzzjoni. Hu suġġerit li jkun hemm kapitolu ġdid inkluż wara dak li jitratta
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l-“Parlament” biex jipprovdi għall-“Skrutinju tal-Azzjonijiet Eżekuttivi” . Dan ilkapitolu jkun prinċipalment jipprovdi għall-awditjar finanzjarju, magħmul mill-Awditur
Ġenerali, u l-iskrutinju amministrattiv fdat f’idejn l-Ombudsman Parlamentari. Iżżewġ awtoritajiet jibqgħu jżommu l-awtonomija u jkomplu jeżerċitaw l-funzjonijiet
tagħhom taħt liġijiet separati kif jagħmlu llum però d-dispożizzjonijiet kostituzzjonali
li jipprovdu għalihom għandhom ikunu armonizzati u mtejjba.
Punti għad-diskussjoni
Nirreferi fl-aħħar għal xi punti relevanti f’dan ir-rigward;
a. Kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll l-Ombudsman għandu jkollhom l-istess
protezzjoni kostituzzjonali. Dan mhux il-każ illum. Fil-fatt waqt li l-Uffiċċju talOmbudsman ġie rikonoxxut fil-Kostituzzjoni, l-Ombudsman innifsu ma jgawdix
protezzjoni kostituzzjonali.
Id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali li jirregolaw il-metodu tal-ħatra u t-tneħħija
tal-Awditur Ġenerali, ż-żmien tal-ħatra u l-garanziji relattivi ma ġewx estiżi
kostituzzjonalment lill-Ombudsman għalkemm igawdihom permezz tal-liġi
ordinarja.
L-istess japplika għall-provvedimenti kostituzzjonali illi jiggarantixxu l-fondi
meħtieġa għall-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-kundizzjonijiet tas-servizz tiegħu
ekwiparati ma’ dawk ta’ mħallef tal-Qrati Superjuri;
b. Dawn id-diskrepanzi għandhom jitneħħew biex jiġi assigurat li l-Ombudsman
ikun igawdi protezzjoni sħiħa anke jekk għandu jingħad illi fil-prattika qatt ma kien
hemm ebda problema dwar dan mal-ebda amministrazzjoni;
ċ. Hu suġġerit illi t-terminu taż-żmien tal-ħatra għandu jkun wieħed ta’ bejn seba’
u disa’ snin u mhux wieħed ta’ ħames snin rinnovabbli għal darba. L-esperjenza
uriet illi spiss bejn l-ewwel terminu u t-tieni terminu jitħalla jgħaddi żmien inutli
minħabba nuqqas ta’ ftehim (bejn Gvern u Oppożizzjoni) għal raġunijiet mhux
neċċesarjament relatati mal-Uffiċċju jew min jokkupah;
d. Tinħass il-ħtieġa ukoll illi dawn l-awtoritajiet jingħataw il-mezz mhux biss li
jirrapurtaw lill-Kamra tar-Rappreżentanti r-riżultat tal-investigazzjoni tagħhom iżda
wkoll li jiġi assigurat li jkun hemm proċeduri stabbiliti biex dawn ir-rapporti jiġu
dibattuti, meta hekk ikun jimmerita, minn Kumitat tal-Kamra li jista’ jieħu konjizzjoni
tal-mertu. B’dan il-mod l-aġir tal-Gvern ikun soġġett għall-iskrutinju tal-opinjoni
pubblika.
Mil-lat kostituzzjonali hu meħtieġ illi jiġi stabbilit materjalment u b’mod tanġibbli
n-ness u s-sinerġija bejn il-Parlament awtonomu u l-uffiċjali tiegħu;
e. Għandu jiġi eżaminat sewwa jekk għadx hemm il-ħtieġa li tinżamm ilKummissjoni dwar l-Impjiegi fil-forma provduta fl-artiklu 120 tal-Kostituzzjoni jew
jekk il-funzjonijiet ta’ dik il-kummissjoni jistgħux jiġu validament eżerċitati minn xi
awtorità kostituzzjonali oħra.

6

OMBUDSPLAN 2016

Similment ukoll, il-funzjonijiet u l-poteri tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku
għandhom jiġu riveduti biex jiġi stabbilit jekk hux meħtieġ li jiġu adattati biex jilqgħu
aħjar għall-esiġenzi ta’ servizz pubbliku f’evoluzzjoni;...”
Riforma fuq dawn il-linji tkun tfisser qabża kbira fil-kwalità tad-difiża taċ-ċittadin kontra
kull abbuż ta’ poter u arbitrarjetà. Tkun tfisser ukoll tisħiħ tal-awtonomija tal-Parlament u
tad-distinzjoni netta li għandu jkun hemm bejnu u bejn il-poteri l-oħra tal-Istat.
Il-Kostituzzjoni jeħtieġ li tenfasizza r-rwol tal-Parlament bħala espressjoni tal-volontà
tal-poplu sovran. Parlament li mhux biss għandu l-funzjoni primarja li jilleġiżla għall-ġid
komuni imma ukoll li jassigura li l-liġijiet li jagħmel ikunu sewwa amministrati. It-tisħiħ ta’
awtorijiet Kostituzzjonali u oħrajn, meħtieġa biex jivverfikaw l-aġir tal-amministrazzjoni
pubblika u jassiguraw li din hi konformi mal-volontà tar-Rappreżentanti tal-Poplu, żgur
jagħti lill-Parlament għodda b’saħħitha u valida biex iwettaq sewwa din il-funzjoni ta’
verifika tal-kontabilità tal-Eżekuttiv.

“Il-Kostituzzjoni jeħtieġ li tenfasizza r-rwol
tal-Parlament bħala espressjoni tal-volontà talpoplu sovran, li mhux biss għandu il-funzjoni
primarja li jilleġiżla għall-ġid komuni imma ukoll
li jassigura li l-liġijiet li jagħmel ikunu sewwa
amministrati.”

2. Titjib Istituzzjonali
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Titjib Istituzzjonali
L-emendi tal-2010 għall-Att dwar l-Ombudsman prattikament bidlu l-istruttura tal-Uffiċċju
billi awtorizzaw l-ħatra mill-Ombudsman ta’ Kummissarji speċjalizzati għall-investigazzjoni
ta’ ilmenti f’oqsma vitali ta’ attività soċjali fil-pajjiż. Kienu emendi strumentali biex
l-ilmenti fl-oqsma tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-ambjent u l-ippjanar jiġu investigati
bi professjonalità, minn uffiċjali ta’ esperjenza kbira fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom.
Fix-xhur li għaddew, is-sistema ġiet ikkonsolidata u msaħħa. Bdew isiru laqgħat
regolari bejn l-Ombudsman u l-Kummissarji li fihom jiġu diskussi mhux biss l-aspetti ta’
interess komuni fl-amministrazzjoni imma ukoll inizjattivi biex l-operat tal-Uffiċċju jitjieb.
Fost dawn ittieħdu inizjattivi biex titjieb l-aċċessibbiltà tas-servizzi li jagħti l-Uffiċċju u
biex iċ-ċittadin ikun dejjem aktar konxju tal-għajnuna li jista’ jagħtih f’mumenti diffiċli.
Dawn l-inizjattivi kienu jinkludu per eżempju l-parteċipazzjoni tal-Kummissarju għallEdukazzjoni fil-Freshers’ Week fl-Università, laqgħat regolari mill-Kummissarju għallAmbjent u l-Ippjanar mal-NGOs interessati f’dawn l-oqsma u laqgħat tal-Kummissarju
għas-Saħħa mal-awtoritajiet responsabbli biex jindirizzaw problemi li jinteressaw faxex
kbar tas-soċjetà f’dan il-qasam sensittiv.
Il-ħatra tal-Kummissarji qed ikollha effett ferm pożittiv fuq l-operat tal-Uffiċċju. L-element
ta’ speċjalizzazzjoni mhux biss qed iwassal għal żieda fin-numru ta’ ilmenti imma ukoll
fl-għoti ta’ servizz professjonali u awtorevoli fl-investigazzjoni u fl-opinjonijiet finali.
L-esperjenza ta’ dawn l-aħħar xhur qed twassal għal sinerġija bejn il-Kummissarji u
l-Ombudsman li qed tippermettilhom jiffokaw fuq problemi fl-amministrazzjoni pubblika
minn diversi angoli u dan b’mod ħolistiku. Kien hemm okkażjonijiet fejn l-Ombudsman
awtorizza aktar minn kummissarju wieħed biex jiffokaw fuq ilmenti partikolari li kienu
jeħtieġu investigazzjoni minn diversi aspetti li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom.
F’dawn ix-xhur saru u qiegħdin isiru diversi investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja
kemm mill-Ombudsman kif ukoll mill-Kummissarji. Issir referenza għal rapporti li ħejja
l-Kummissarju għas-Saħħa dwar problemi li jiffaċċjaw persuni neqsin mis-smigħ, u ieħor
dwar id-dritt għall-għoti ta’ mediċini b’xejn taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. Rapporti oħra
ta’ din ix-xorta saru mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar dwar proċeduri adottati
fl-għoti ta’ permess għal xogħlijiet fuq upgrading ta’ kiosk fil-Bajja tal-Għadira, in-nuqqas
ta’ ħtieġa li ssir applikazzjoni għal permess fuq żvilupp f’Xatt it-Tiben mill-Forzi Armati ta’
Malta, applikazzjoni mhux f’postha ta’ proċeduri ta’ infurzar għal żvilupp, introduzzjoni ta’
shared space għat-traffiku u żoni pedonali f’postijiet urbani, u riċentement opinjoni dwar
id-demerger tal-Awtorità Maltija għall-Iżvilupp u l-Ippjanar.

“Il-ħatra tal-Kummissarji qed ikollha
effett ferm pożittiv fuq l-operat tal-Uffiċċju”
L-Uffiċċju ukoll ippubblika r-riflessjonijiet tal-Ombudsman fuq White Paper dwar it-twaqqif
ta’ Kummissjoni għad-Drittijiet Umani u l-Ugwaljanza. Dokument li kellu reazzjonijiet
notevoli u qanqal interess kemm lokalment u kif ukoll internazzjonalment. Sa llum għad
m’hemmx reazzjoni uffiċjali għalkemm wieħed jifhem u jittama illi dawn ir-riflessjonijiet
jittieħdu in konsiderazzjoni meta jiġi mħejji l-abbozz ta’ liġi li għandu jitressaq għallkonsultazzjoni pubblika qabel jiġi ippreżentat lill-Kamra tad-Deputati.
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Tisħiħ Amministrattiv
Ir-riforma amministrattiva tal-Uffiċċju, mfassla l-aktar fuq il-linji suġġeriti fir-rapport ta’
PriceWaterHouseCoopers, twettqet u issa qed taħdem u tat ir-riżultati b’mod sodisfaċenti.
Sar titjib sostanzjali fl-operat u llum wieħed jista’ ikun sodisfatt illi x-xogħol huwa mqassam
b’mod razzjonali u ukoll b’ċertu grad ta’ speċjalizzazzjoni. It-taqsimiet kollha tal-Uffiċċju
jaħdmu b’mod koordinat, u hemm spirtu ta’ kooperazzjoni u kollaborazzjoni. Naturalment
dejjem jibqa’ spazju għal titjib u hemm problemi li jeħtieġu attenzjoni.
Għad baqa’ ħafna xi jsir per eżempju rigward inizjattivi biex l-Uffiċċju jintlaħaq minn ferm
aktar nies. Kif jidher minn taqsimiet oħra f’dan l-Ombudsplan, sar ħafna progress u
l-approach f’dan ir-rigward hu wieħed professjonali u xjentifiku. L-inizjattivi li ttieħdu qed
jagħtu l-frott però mhux biżżejjed. L-istess jingħad fir-rigward taż-żmien meħtieġ għallipproċessar tal-ilmenti. Anki hawn l-istatistika ma tistax tkun fattur determinanti. Apparti
l-fatt li n-numru ta’ ilmenti, kif mistenni, reġa’ beda jiżdied, l-Uffiċċju qiegħed jiġi mitlub
jinvestiga sitwazzjonijiet ferm aktar kumplessi li jirrekjedu ħin u attenzjoni.
Spiss l-Uffiċjali Investigaturi huma involuti f’eżerċizzji ta’ medjazzjoni ma’ dipartimenti
u awtoritajiet bil-ħsieb li jitjiebu proċeduri li jkunu qed jaggravaw liċ-ċittadin u lil persuni
vulnerabbli. Medjazzjoni spiss suġġerita b’riżultat ta’ ilmenti dwar oqsma partikolari
b’kontenut uman qawwi bħal dawk li jirrigwardaw immigranti irregolari u l-familji tagħhom,
ir-rikonoxximent ta’ trabi mwielda f’nofs ta’ baħar u talbiet ta’ immigranti biex jerġgħu
jingħaqdu mal-familji. Żdiedu f’dawn l-aħħar xhur ilmenti dwar attivitajiet ekonomiċi
ġodda regolati minn liġijiet kumplessi bħall-iGaming.
Spuntaw ukoll kontestazzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni tal-Uffiċċju, kif seħħ fil-każ
tal-Uffiċjali tal-Armata. Sitwazzjoni din li setgħet u kellha tiġi evitata. Dan seħħ ukoll
fil-każ ta’ xi grievances units li inizjalment, naqsu li jikooperaw mal-Uffiċċju waqt
l-investigazzjoni. Episodji dawn li bla bżonn tappnu xi ftit ir-relazzjonijiet tajba li dan
l-Uffiċċju kellu u għad għandu mal-amministrazzjoni pubblika. Relazzjonijiet mibnija fuq
ir-rispett reċiproku u fuq l-għarfien tal-importanza tal-Istituzzjoni għall-ħajja demokratika
fil-pajjiż. Relazzjonijiet li huma mseddqa ukoll bil-grad għoli ta’ opinjonijiet Finali aċċettati
mill-Ministeri, dipartiment, u awtoritajiet pubbliċi. Kultant anke meta dikjaratament ma
jkunux jaqblu mal-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Wieħed
jifhem li sitwazzjonijiet bħal dawn bilfors jassorbu ħafna mill-attenzjoni u ħin tat-taqsima
tal-invesitgazzjoni u dan a skapitu ta’ xogħol investigattiv fuq ilmenti oħra li jkollhom
jibqgħu lura.
F’dan il-kuntest, l-Ombudsman jidhirlu illi hemm lok ta’ aktar programmar biex jiġi
assigurat li r-riżorsi umani fid-diversi taqsimiet jiġu utilizzati bl-aħjar mod possibbli u
fejn hemm meħtieġ jiżdiedu. L-Ombudsman hu sodisfatt li r-ristrutturar li sar kellu effett
pożittiv fuq l-operat tal-Uffiċċju. Sewwa li jkun hemm monitoraġġ biex jiġi assigurat illi fejn
hemm lok ta’ titjib dan isir. Dan mingħajr ma jnaqqas xejn mid-dedikazzjoni, l-attenzjoni,
l-kompetenza u lealtà ta’ kull membru tal-istaff li laqa’ u aċċetta kull inizjattiva ta’ riforma
b’entużjażmu u flessibilità.
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Titjib Strutturali
Sal-aħħar tas-sena x-xogħol strutturali fuq il-bini l-ġdid tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ser
jkun tlesta minn kollox. Hu maħsub illi jiġi inawgurat f’Novembru li ġej bħala parti millokkażjonijiet li jfakkru l-20 Anniversarju mit-twaqqif tal-istituzzjoni tal-Ombudsman.
Kien xogħol estensiv li kellu jsir waqt li l-Uffiċċju baqa’ jiffunzjona. Dan mhux mingħajr
inkonvenjent, kultant serju, għal kull min kellu jibqa’ jaqdi d-doveri tiegħu f’ċirkostanzi
diffiċli.
Kien xogħol li ħtieġ ukoll superviżjoni kontinwa mill-amministrazzjoni tal-Uffiċċju, apparti
l-Periti inkarigati. Kienu jinżammu laqgħat regolari biex jiġi iggwidat l-andament taxxogħlijiet. F’dan l-amministrazzjoni tal-Uffiċċju kellha biċċa xogħol iebsa xi twettaq mhux
biss fit-tfassil u l-eżekuzzjoni tad-diversi fażijiet tal-proġett imma ukoll biex issolvew
problemi tekniċi, kbar u żgħar, li inqalgħu minn ħin għall-ieħor waqt il-lant tax-xogħol.
Issa li x-xogħol tlesta, l-Uffiċċju hu kburi li l-Ombudsman u l-Kummissarji, flimkien malistaff għandhom uffiċċji xierqa, moderni u attrezzati sewwa biex jaqdu l-funzjonijiet
tagħhom. Dan f’bini li jippermetti ukoll lil Ombudsman jestendi jekk ikun il-każ is-servizzi
tiegħu favur iċ-ċittadin fil-ħarsien tal-jedd fundamentali tiegħu għall-amministrazzjoni
pubblika tajba.
_______________________
Dan it-titjib f’bosta oqsma kellu effett pożittiv fuq il-ħidma tal-Uffiċċju kif jidher fid-dettalji
li ser jingħataw fit-taqsimiet l-oħra ta’ dan l-Ombudsplan. Kif ingħad kien hemm żieda
kif mistenni fin-numru ta’ nies li qed jirrikorru għas-servizzi tiegħu. Dan juri li l-isforzi li
qed isiru biex l-Uffiċċju ikun eqreb lejn iċ-ċittadini qed ikollhom suċċess. Suċċess però
li għandu jkun rifless mhux biss fil-kwantità tal-ilmenti imma ukoll fil-kwalità tas-servizz
mogħti. Dan speċjalment fil-mod kif isiru l-investigazzjonjiet fi żmien raġonevoli u fejn
meħtieġ b’opinjonijiet finali u rakkomandazzjonijiet li jikkonvinċu. B’dak kollu li sar din
is-sena ġie reġistrat progress. Baqa’ però aktar xi jsir.

“L-isforzi li qed isiru biex l-Uffiċċju jkun
eqreb lejn iċ-ċittadini qed ikollhom suċċess.
Suċċess però li għandu jkun rifless
mhux biss fil-kwantità tal-ilmenti imma
ukoll fil-kwalità tas-servizz mogħti.”

L-Ombudsman...
il-kuxjenza
tal-Amministrazzjoni
Pubblika
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L-Ombudsman...il-kuxjenza
tal-Amminstrazzjoni Pubblika
Il-qofol tax-xogħol tal-Ombudsman kien, u jibqa’ id-difiża taċ-ċittadin permezz talinvestigazzjoni tal-ilmenti u rakkomandazzjonijiet biex ssir ġustizzja fejn isib li tkun
saret inġustizzja. F’dawn l-aħħar snin però, l-Ombudsman wessa’ il-firxa tal-funzjonijiet
tiegħu billi, minn żmien għal żmien, jieħu inizjattivi biex ikun strument utli għat-titjib u
tiġdid tal-Amministrazzjoni Pubblika. Dan fejn jidhirlu meħtieġ u spiss kif suġġerit lilu
mill-fatti li joħorġu mill-investigazzjonijiet tiegħu, kif ukoll minn dak li jkun qed iseħħ flamminstrazzjoni tal-ħwejjeġ pubbliċi.
Hu għalhekk li saret prattika f’dawn l-aħħar snin illi fl-Ombudsplan, li sal-lum għadu l-uniku
dokument mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra li jiġi minnha diskuss, l-Ombudsman jiffoka
fuq xi aspetti tal-Amministrazzjoni Pubblika f’sens wiesa’, li fil-fehma tiegħu jimmeritaw
attenzjoni u riflessjoni. Dan kemm mir-Rappreżentanti tal-poplu kif ukoll is-soċjeta ċivili.
Meta jagħmel hekk l-Ombudsman ikun qed jaqdi funzjoni importanti - dik li jkun il-kuxjenza
tal-amministrazzjoni pubblika - billi janalizza sitwazzjonijiet li jeħtieġ jiġu indirizzati u
jirrakkomanda dak li hemm bżonn isir. Dan biex jiġi assigurat li ċ-ċittadin igawdi bis-sħiħ
il-jedd tiegħu għall-Amministrazzjoni Pubblika tajba. Hekk ser jagħmel din is-sena. Wara
li jagħti ħarsa fil-qosor dwar il-progress li sar f’dawn l-aħħar snin b’ħarsa ‘l quddiem, hu
se jagħmel kunsiderazzjonijiet dwar żewġ aspetti tal-amministrazzjoni li fil-fehma tiegħu
qed ikunu problematiċi. Dawn huma l-esperjenza tal-Bordijiet interni biex jissewwew
inġustizzji tal-passat u l-jedd taċ-ċittadin għall-informazzjoni.

“Meta l-Ombudsman janalizza sitwazzjonijiet
li jeħtieġ jiġu indirizzati u jirrakkomanda
dak li hemm bżonn isir, ikun qed
jaqdi funzjoni oħra importanti dik li jkun
- il-kuxjenza tal-Amministrazzjoni Pubblika ”

L-esperjenza
tal-Bordijiet Interni
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L-esperjenza tal-Bordijiet Interni
Fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra, l-Ombudsman kien wera t-tħassib tiegħu dwar ilpossibilità ta’ effetti negattivi li t-twaqqif ta’ bordijiet interni maħluqa biex jinvestigaw
ilmenti dwar allegati inġustizzji, seta’ jkollu fuq id-dritt taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni
pubblika tajba u ġusta.
Dan speċjalment meta l-fatt li dawn il-bordijiet jeħtiġilhom jinvestigaw, kienu jmorru
lura fiż-żmien għal diversi snin u meta jkun allegat illi l-inġustizzja twettqet taħt
amministrazzjonijiet preċedenti.
L-Ombudsman kien u għadu tal-fehma li ma setax ma jkunx favur kull inizjattiva millamministrazzjoni pubblika biex tinvestiga allegazzjonijiet ta’ inġustizzja u fejn meħtieġ,
tipprovdi rimedju. Kien però li mill-bidu wera l-preokkupazzjoni tiegħu illi jekk dawn ilbordijiet, li ma kienux awtonomi u indipendenti mill-awtorità li twaqqafhom, ma jaġixxux
b’mod trasparenti, skont regoli ċari u ben definiti, applikati uniformament, setgħu birrakkomandazzjonijiet tagħhom, ikunu kawża ta’ inġustizzji għal terzi li ma ressqux jew li
ma setgħux iressqu ilmenti quddiemhom.

Sitwazzjonijiet li jeħtieġ li jiġu indirizzati
Jirriżulta bħala fatt, li wara aktar minn sena mit-twaqqif tagħhom u meta dawn il-bordijiet
diġà ittrattaw u iddeċidew numru konsiderevoli ta’ ilmenti, setgħu nħolqu sitwazzjonijiet
li allegatament ikkawżaw inġustizzji u diskriminazzjoni improprja ma’ terzi. L-Uffiċċju
irċieva diversi ilmenti, kemm minn persuni li irrikorrew għal rimedju quddiem xi wieħed
minn dawn il-bordijiet, kif ukoll, minn oħrajn li jallegaw li sofrew inġustizzja b’konsegwenza
ta’ twettiq tar-rakkomandazzjonijiet mill-amministrazzjoni magħmula minn tali bord.
Hu sewwa li l-Gvern mill-ewwel għamilha ċara, anke jekk b’xi eċċezzjonijiet, illi dawn
il-bordijiet ma kellhomx jinvestigaw ilmenti li kienu diġà saru quddiem l-Ombudsman u
ġew ittrattati u deċiżi minnu. Minn naħa tiegħu l-Ombudsman mill-bidu ħa l-pożizzjoni
li hu ma kienx ser jidħol fil-mertu investigat minn dawn il-bordijiet jekk min ikun ressaq
ilment quddiem il-bord kellu l-opportunità li jirrikorri għand l-Ombudsman fi żmien utli
iżda dan, għal raġunijiet tiegħu, m’ għamlux.
Mill-banda l-oħra, l-Ombudsman iqis il-proċeduri quddiem dawn il-bordijiet bħala proċessi
amministrattivi interni li għandhom jiġu kondotti skont ir-regoli ta’ ġustizzja naturali u
l-prinċipji li jirregolaw l-amministrazzjoni pubblika tajba. Hu allura għandu d-dover li,
anke meta ma jissindikax il-proċeduri quddiem dawn il-bordijiet interni fil-mertu tal-ilment,
jassigura illi l-proċess ikun kondott b’mod korrett u trasparenti, fl-osservanza ta’ regoli
bażiċi li jirregolaw smigħ xieraq u ġust. Dan magħdud, l-Ombudsman minn dejjem
iddikjara li hu kien preparat li jinvestiga ilmenti minn persuni li ma ressqux ilment quddiem
dawn il-bordijiet imma li allegaw li ġew aggravati mit-twettiq tar-rakkomandazzjonijiet
tagħhom favur terzi. Dan għaliex ikun f’dak il-mument li l-allegata inġustizzja tkun seħħet.
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Fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra, l-Ombudsman kien wissa li kien essenzjali li fit-twaqqif
ta’ dawn l-internal complaints mechanisims jiġu assigurati mhux biss it-trasparenza
sħiħa fil-proċeduri li għandhom jiġu segwiti, imma ukoll li dawn ikunu kondotti skont
regoli ċari u definiti li jiggarantixxu liċ-ċittadin li l-ilment tiegħu jkun qed jiġi deċiż b’ekwità
u ġustizzja. Dan mhux biss fir-rigward tal-persuna li tkun qed tagħmel l-ilment imma
ukoll fir-rigward ta’ persuni oħra li jistgħu jkunu direttament jew indirettament interessati
u milquta mid-deċiżjoni tagħhom.

Elementi ta’ prinċipju u proċedura
L-Ombudsman ma jistax ma jinnotax li fil-kors ta’ investigazzjoni minnu ta’ ilmenti firrigward tal-operat ta’ uħud minn dawn il-bordijiet interni, irriżultawlu diversi elementi li
jpoġġu fid-dubju t-trasparenza u ċ-ċertezza ta’ regoli ċari ta’ proċedura li jassiguraw level
playing field kemm għal dawk li għamlu ilment quddiem il-bord, kif ukoll għal dawk li ma
ressqux tali ilment.
Fost dawn l-elementi wieħed jista’ jaċċenna għas-segwenti fil-qosor:
1. Ma jirriżultax li dawn il-bordijiet ingħataw direttivi preċiżi fuq liema kriterji
għandhom jeżerċitaw il-ġudizzju tagħhom biex jaslu għall-konvinċiment illi min
għamel ilment ikun verament sofra inġustizzja. B’mod partikolari ma jirriżultax li
dawn il-bordijiet ingħataw struzzjonijiet biex jiddistingwu bejn każijiet fejn l-ilment
ikun dwar policy amministrattiva li tkun kontestata fiha nnfisha jew tkun saħansitra
meqjusa inġusta, u ilment li fih ikun qed jiġi allegat illi policy, li tkun korretta u ġusta,
tkun ġiet allegatament applikata b’mod improprjament diskriminatorju u inġust filkonfront ta’ complainant.
Din id-distinzjoni hi fundamentali għaliex, filwaqt illi fit-tieni każ, jekk l-ilment jinstab li
hu ġustifikat, ir-rimedju biex tiġi korretta l-inġustizzja kellu jingħata fil-konfront biss ta’
min jagħmel l-ilment, fl-ewwel każ, meta allura l-bord ikun wasal għall-konklużjoni illi
l-policy amministrattiva kienet fiha nfisha inġusta, kien dover tal-bord illi jinvestiga u
jindaga kif dik il-policy affettwat negattivament lil dawk kollha li kienu fl-istess qagħda
ta’ min ikun għamel l-ilment.

“Fil-kors ta’ investigazzjoni ta’ ilmenti fir-rigward
tal-operat ta’ uħud minn dawn il-bordijiet interni,
l-Ombudsman irriżultawlu diversi elementi li jpoġġu
fid-dubju t-trasparenza, l-imparzjalità u ċ-ċertezza ta’
regoli ċari ta’ proċedura li jassiguraw level playing field”
Meta ma ssirx, kif jidher li ma saritx din id-distinzjoni, jkun hemm riskju kbir li waqt li
ssir ġustizzja ma’ min ikun għamel l-ilment, issir inġustizzja konsegwenzjali ma’ min
ikun jew kien fl-istess ċirkostanzi tiegħu.
2. Distinzjoni oħra li jidher li mhux qed issir tirrigwarda n-natura tal-inġustizzji
li dawn il-bordijet għandhom jinvestigaw. Hekk per eżempju l-fatt li wieħed ma
jaqbilx jew ikollu fehma differenti dwar policies amministrattivi jew ta’ management
u deployment ta’ riżorsi umani, stabbiliti minn awtorità kompetenti f’eżerċizzju validu
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ta’ diskrezzjoni lilha mogħtija bil-liġi, mhux neċessarjament jikkwalifika tali policy
bħala inġusta jew impropjament diskriminatorja.
Bħala regola, l-eżerċizzju ta’ dik id-diskrezzjoni għandu jiġi rispettat u t-tibdil ta’
policies, stabbiliti u uniformament applikati m’għandux ikollu effett retroattiv. Millbanda l-oħra, jekk jinħass illi policy kienet intrinsikament inġusta, allura kull deċiżjoni
b’effett retroattiv biex tiġi radrizzata l-inġustizzja, għandha tapplika għal kull min kien
ġie affettwat negattivament minn dik il-policy żbaljata.
F’każijiet bħal dawn tal-aħħar, allura, anke complainants li ressqu ilment quddiem
l-Ombudsman u li kellhom l-ilment tagħhom miċħud għaliex il-policy li ħassew li
aggravathom kienet meqjusa mill-Ombudsman bħala valida, minkejja riservi li seta’
kellu, għandhom ukoll ikollhom id-dritt li jgawdu mir-rimedju rakkomandat mill-bord.
Essenzjalment dan ifisser illi, policy amministrattiva li l-bord iqis li hi fiha nnfisha
inġusta, għandha tiġi mibdula mill-awtorità kompetenti b’mod li kull min kien ġie
negattivament affettwat jista’ jgawdi mir-rimedju rakkomandat mill-bord. Mill-banda
l-oħra, l-fatt li wieħed ikun ġie negattivament milqut bl-applikazzjoni korretta ta’
policy, validament stabbilità u uniformament applikata, m’ għandux waħdu u fih
innifsu u bħala regola, jiġi ikkwalifikat bħala att ta’ amministrazzjoni ħażina, inġusta
jew improprjament diskriminatorja.
3. Nuqqas ta’ definizzjoni ċara tal-parametri tal-ġurisdizzjoni ta’ dawn il-bordijiet
kif ukoll ta’ regoli ċari ta’ proċedura li jorbtu kif u f’liema ċirkostanzi setgħu jitressqu
l-ilmenti quddiemhom, jista’ jwassal għal nuqqas ta’ trasparenza. Dan sal-punt li, mhux
bla ġustifikazzjoni, jistgħu jqumu dubji li l-ġustizzja tkun qed tiġi amministrata mhux
b’mod oġġettiv, bl-applikazzjoni ta’ normi stabbiliti, imma fuq bażi aktar soġġettiva u
personalizzata. Tista’ tingħata l-impressjoni illi l-ilment jiġi investigat u deċiż mhux
għax oġġettivament tkun irriżultat inġustizzja minn att ta’ amministrazzjoni ħażina,
imma għaliex min ilmenta isostni li sofra għaliex ma ngħatax dak li ippretenda li kien
intitolat għalih.
Dawn il-bordijiet, anke, jekk mhux qrati jew tribunali, huma strument ta’
amministrazzjoni ta’ ġustizzja amministrattiva. Huma obbligati li jinvestigaw l-ilmenti
quddiemhom b’mod oġġettiv u skont kriterji ben stabbiliti u applikabbli għal kulħadd
l-istess. Dan anke jekk jeħtiġilhom jiddeliberaw u jiddeċiedu mhux biss a bażi ta’ liġi
imma ukoll u forsi aktar, skont il-prinċipji tal-etika u l-ġustizzja.

“Tista’ tingħata l-impressjoni illi l-ilment
jiġi investigat u deċiż mhux għax
oġġettivament tkun irriżultat inġustizzja
minn att ta’ amministrazzjoni ħażina,
imma għaliex min ilmenta isostni li
ma ngħatax dak li ippretenda
li kien intitolat għalih”
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4. Dan in-nuqqas ta’ trasparenza jista’ iwassal għal sitwazzjonijiet anomali, strambi
u mhux faċilment spjegabbli, li jekk jirriżultaw repetuti fuq skala kbira, mhux biss
ipoġġu fid-dubju l-validità ta’ dawn il-bordijiet imma ukoll jimminaw l-istess istituzzjoni
tal-Ombudsman u ukoll awtoritajiet kostituzzjonali oħra bħall-Kummissjoni dwar
l-Impjiegi li tittratta każijiet ta’ diskriminazzjoni politika. Dan ikun ifisser li dak kollu li
jkun nbena minn dan l-Uffiċċju b’tant ħidma u attenzjoni f’dawn l-aħħar għoxrin sena,
jista’ jisfa fix-xejn jekk iċ-ċittadin jingħata l-impressjoni li jkun aħjar għalih li jfittex
rimedju quddiem bord, li għalkemm mhux awtonomu, hu viċin amministrazzjoni
differenti minn dik tal-ġurnata. B’hekk iċ-ċittadin ikun qed jiġi inkuraġġit ifittex
aktar dak li jaqbillu, milli li jassigura ġustizzja għalih għax hekk ikun ħaqqu.

Eżempji preokkupanti
5. Issir hawn referenza għal ftit eżempji ta’ fatti, li irriżultaw lill-Ombudsman waqt
l-investigazzjonijiet li għamel u li fil-fehma tiegħu huma preokkupantia) Waqt li jidher li kien hemm direttivi fir-rigward tal-Ministeri kif u quddiem min
għandhom isiru l-ilmenti, irriżultaw każijiet fejn ilment ma jsirx direttament quddiem ilBord imma jsir quddiem awtorità governattiva u din tirreferihom lill-bord b’istruzzjonijiet
li jinvestigah. Dan mhux metodu li jassigura l-awtonomija u l-indipendenza ta’ dawn
il-bordijiet interni.
b) Ma jidhirx li qed jiġu rispettati dejjem it-termini ta’ żmien stabbiliti fiċ-ċirkolarijiet
li bihom twaqqfu d-diversi bordijiet fosthom fil-General Orders fil-każ tal-Armata, u
f’ċirkolarijiet oħra maħruġa kemm mill-Gvern kif ukoll minn awtoritajiet oħra bħal
Bank Ċentrali u entitajiet parastatali. Inizjalment it-terminu ta’ żmien li fih dawn ilbordijiet setgħu jinvestigaw l-ilment jidher li kien wieħed fiss ta’ seba’ snin jew xorta
oħra. Terminu li beda kultant f’xi każi jiġi mtawwal minn żmien għal żmien sakemm
kopra ż-żmien kollu li fih kien hemm l-amministrazzjoni preċedenti. Irriżulta li issa
dan it-terminu ġie ukoll f’xi okkażjonijiet skartat għal kollox. Dan b’mod li dawn ilbordijiet, waslu biex investigaw ilmenti dwar allegati inġustizzji minn fatti li jmorru
lura għal bosta deċenni.
Ma jirriżulta minn imkien li hemm xi pronunzjament uffiċjali li bih il-pubbliku ġie
informat bil-possibbiltà li jista’ jressaq ilmenti oltre ż-żmien li kien ġie mgħarraf bih.
Dan hu għal kollox skorrett, u bilfors iwassal għal sitwazzjonijiet li jistgħu joħolqu
inġustizzja, jekk xejn fir-rigward ta’ dawk kollha li kienu fl-istess ċirkostanzi iżda
li ma ressqux ilment għaliex l-aggravju tagħhom kien imur lil hinn fiż-żmien u millkompetenza tal-bord kif uffiċjalment stabbilit.
ċ) Dikjarazzjoni bħal dik li għamel mal-Ombudsman iċ-Chairman tal-Bord talInġustizzji tal-Armata li l-bord tiegħu ġie dirett biex jinvestiga ilment, li ma tressaqx
direttament quddiemu, dwar allegata inġustizzja li seħħet fi żmien meta Malta kienet
għadha kolonja u l-Armata kienet għadha tifforma parti mill-Forzi Armati Ingliżi, ma
tistax, fin-nuqqas ta’ ġustifikazzjoni uffiċjali tiġi aċċettata. Kif lanqas wieħed jista’
jaċċetta dikjarazzjoni mill-istess Chairman li l-Bord ikkunsidra u iddeċieda ilment
dwar fatti li jmorru lura għal tlieta u għoxrin sena, meta l-ġustifikazzjoni kienet
sempliċiment illi min għamel l-ilment kien biss issa li ħass li kien sofra inġustizzja.
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6. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet li ma jirriflettux l-ordinament ġuridiku
amministrattiv tal-pajjiż li jesiġi ċ-ċertezza tad-dritt u ċ-ċertezza ta’ rimedju. Iddritt fundamentali għall-amministrazzjoni pubblika tajba jrid li kull ċittadin ikun jaf
b’ċertezza x’inhuma l-jeddijiet tiegħu u kif, quddiem min u sa meta seta’ jfittex għal
rimedju f’każ li dawn jinkisrulu. Hu ukoll prinċipju elementari ta’ dritt illi kull dritt ta’
azzjoni biex wieħed ifittex l-interessi tiegħu quddiem qorti, tribunal jew bord ikun
liema jkun, għandu jkun eżawrit meta jgħaddi żmien stabbilit, magħruf lil kulħadd.
Nuqqas ta’ trasparenza f’dan ir-rigward ma jistax ma jkollux effett negattiv fuq ilkontabilità ta’ dawn il-proċessi amministrattivi.
7. Wieħed ma jistax ma jinnotax li, aktar ma’ bord jassumi ġurisdizzjoni biex
jinvestiga ilmenti dwar fatti li jmorru lura għexieren ta’ snin, aktar issir diffiċli r-riċerka
oġġettiva tal-fatti li taw lok għall-ilment u tal-verità. Dan apparti l-fatt li min għamel
ilment ta’ din ix-xorta kellu l-opportunità li jressaq l-aggravju tiegħu quddiem diversi
mekkaniżmi maħluqa apposta biex jirrimedjaw allegati inġustizzji amministrattivi tul
is-snin. Dan minn diversi amministrazzjonijiet differenti, fosthom Kummissjonijiet
dwar Inġustizzji maħluqa fil-1987, it-Tribunal dwar l-Inġustizzji imwaqqaf fl-1996 u
l-istess Uffiċċju tal-Ombudsman fost oħrajn.
8. Sitwazzjonijiet bħal dawn jiffavorixxu mentalità ta’ opportuniżmu u klijenteliżmu
politiku fis-soċjetà. Mentalità retrogroda li tnawwar minn ġewwa l-valuri ta’
trasparenza u kontabilità li huma sisien li fuqhom hu mibni l-jedd fondamentali għallamministrazzjoni pubblika tajba.

Iċ-ċertezza ta’ rimedju
Anke fir-rigward taċ-ċertezza tar-rimedju jidher li hemm nuqqas ta’ kjarezza
amministrattiva. Ma jirriżultax li dawn il-bordijiet qed japplikaw regoli ċari u definiti millamministrazzjoni dwar ix-xorta ta’ rimedju li seta’ jingħata f’każ fejn jaslu għall-konklużjoni
li l-ilment ikun ġustifikat u li allura l-inġustizzja għandha tiġi rettifikata. Lanqas jirriżulta
jekk l-amministrazzjoni nnfisha meta tirċievi r-rakkomandazzjoni u taċċettaha, kinetx qed
timplimenta l-istess kejl ta’ rimedju għal każijiet kollha. Mhux magħruf per eżempju, xi
tkun ir-reazzjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, f’każijiet fejn tiġi rakkomandata
promozzjoni, anke arrettrata, f’karigi li jaqgħu fil-kompetenza tagħha.
Iċ-ċittadin għandu l-jedd ikun jaf jekk il-kumpens finanzjarju li għalih kien intitolat kellux
limitu massimu applikabbli għal kulħadd, jew inkella kellux id-dritt illi jesiġi d-danni
kollha li jkun ġie ippruvat li tilef. Minn dejjem kienet il-prattika li dawn l-organi ta’
ġustizzja amministrattiva eċċezzjonali, jkollhom limitu ta’ kumpens finanzjarju li setgħu
jirrakkomandaw. Dan għaliex hu maħsub li l-kumpens mogħti jkun ħlas mill-Istat ex
gratia għall-inġustizzja li l-persuna tkun batiet u mhux riżarċiment sħiħ tad-danni li tkun
sofriet. Kien għalhekk li l-Kummissjonijiet għall-Investigazzjoni tal-Inġustizzji, li twaqqfu
fil-1987, amministrattivament kellhom limitu ta’ LM 5000 li setgħu jirrakkomandaw bħala
danni. Fil-każ tat-Tribunal għall-Investigazzjoni tal-Inġustizzji, li d-deċiżjonijiet tiegħu
kien jorbtu lill-Gvern, dan, f’każ illi jilqa’ t-talba ta’ min instab li sofra inġustizzja, seta’ biss
jagħti kumpens f’ammont li ma jeċċedix is-somma ta’ €11,646.87.
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Iċ-ċittadin għandu dritt ikun informat jekk direttivi simili ġewx mogħtija lill-bordijiet kollha,
jew humiex applikati uniformament, u dan biex ikun jista’ adegwatament jipproteġi
l-interessi tiegħu. Naturalment, fin-nuqqas ta’ politika ċara f’dan ir-rigward, tista’ tinħoloq
inġustizzja ma’ persuni oħra, fosthom dawk li kienu tul is-snin fl-istess sitwazzjoni bħal ta’
dawk li issa qed jitolbu rimedju, u li kellhom l-ilment tagħhom milqugħ minn awtoritajiet
oħra preċedenti iżda dan b’limitu fuq l-ammont ta’ kumpens li setgħu jillikwidaw.
L-Ombudsman mhux qed ipoġġi fid-dubju l-integrità u l-ġudizzju tal-membri ta’ dawn ilbordijiet. Huwa minnu li waqt li uħud minnhom ikkooperaw minnufih ma’ dan l-Uffiċċju
fl-għoti ta’ informazzjoni, mhux l-istess jista’ jingħad għal oħrajn li kienu ferm riluttanti li
jagħmlu dan. Inizjalment, anke ikkontestaw b’mod għal kollox illegali, illi l-Ombudsman
m’għandu ebda ġurisdizzjoni fuq l-operat tagħhom. Eventwalment però kulħadd spiċċa
biex ikkoopera ma’ dan l-Uffiċċju. Wieħed jifhem li dan seħħ fl-għarfien tal-fatt illi dawn
il-bordijiet huma parti integrali mill-amministrazzjoni pubblika. Fl-aħħar mill-aħħar
l-interess tal-Ombudsman huwa biss illi jipproteġi liċ-ċittadin bir-riċerka tal-verità u dan
għandu jkun l-istess objettiv ta’ dawn il-bordijiet.

Meta hu mekkaniżmu validu
L-Ombudsman hu tal-fehma illi bordijiet ta’ din ix-xorta anke kif twaqqfu jistgħu f’xi każi
ikunu strument utli għall-ġustizzja amministrattiva, jibqgħu żgur validi bħala mekkaniżmu
intern għal investigazzjoni ta’ ilmenti li jsiru kontra d-deċiżjonijiet meħuda mill-istess
amministrazzjoni li allegatament tkun ikkaġunat l-inġustizzja. L-esperjenza ta’ dawn
l-aħħar tletin sena però uriet li meta jiġu mwaqqfa bordijiet prinċipalment biex jinvestigaw
ilmenti kontra l-aġir ta’ amministrazzjoni preċedenti u b’mod partikolari meta dan isir
dwar fatti li seħħew fuq medda ta’ snin, l-operat tagħhom ma jkunx daqstant effettiv
u affidabbli. Dan prinċipalment għaliex is-soċjetà b’mod ġenerali ma tkunx fiduċjuża
illi l-ġustizzja amministrattiva tkun qed issir u tkun tidher li qed issir b’mod għal kollox
oġġettiv, indipendenti u imparzjali. Tibqa’ dejjem il-kontestazzjoni illi t-twaqqif ta’ dawn
il-bordijiet ikun sar aktar bħala espedjent politiku milli għax verament kien hemm ilħtieġa ta’ mekkaniżmu ieħor ġdid biex iċ-ċittadin, li jħossu aggravat minn deċiżjoni talamministrazzjoni pubblika, jitlob rimedju. Dan b’mod partikolari wara li twaqqaf l-Uffiċċju
tal-Ombudsman b’deċiżjoni unanima tal-Parlament fl-1995.
Min verament iħossu aggravat minn azzjoni inġusta tal-amministrazzjoni pubblika hu
mistenni li, bħala regola jirreaġixxi fil-pront quddiem l-awtoritajiet kompetenti biex jitlob
il-jeddijiet tiegħu. Għandu jiġi rikkonoxxut li r-regoli ta’ smigħ xieraq u ġust jeħtieġ li jiġu
assigurati mhux biss lill-individwu li allega li sofra inġustizzja iżda ukoll lill-amministrazzjoni
li tkun ħadet azzjoni li dwarha jkun qed jilmenta. L-amministrazzjoni ukoll għandu jkollha
l-opportunità li tiddefendi l-aġir tagħha u tiġġustifika l-azzjoni jew in-nuqqas ta’ azzjoni
tagħha. Dan id-dritt la qed jiġi assigurat mill-bordijiet tal-lum u lanqas mill-bordijiet oħra
tal-istess xorta fil-passat.

“L-Ombudsman hu tal-fehma li tali bordijiet
jibqgħu żgur validi bħala mekkaniżmu intern għal
investigazzjoni ta’ ilmenti li jsiru kontra d-deċiżjonijiet
meħuda mill-istess amministrazzjoni
li allegatament tkun ikkaġunat l-inġustizzja.”
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Il-Parlament unanimament waqqaf l-istituzzjoni tal-Ombudsman proprju biex jevita li
jinħolqu sitwazzjonijiet bħal dawn. Ried jassigura trasparenza fil-mod kif jiġu investigati
allegazzjonijiet kontra l-amministrazzjoni pubblika, minn istituzzjoni awtonoma,
għal kollox imparzjali u indipendenti. Sfortunatament dan ma seħħx mhux biss wara
li nbidlet l-amministrazzjoni fl-aħħar elezzjoni, iżda lanqas ma seħħ meta nbidlu
amministrazzjonijiet preċedenti. Lanqas ma jidher li ser iseħħ meta jerġa jkun hemm
bidla fl-Amministrazzjoni. Dan għaliex il-partit fl-Oppożizzjoni diġà iddikjara li beda jirċievi
ilmenti minn persuni li allegatament sofrew inġustizzji mill-amministrazzjoni preżenti, bilwegħda li dawn jiġu investigati meta jkun hemm tibdil fil-Gvern.
Dan fil-fehma tal-Ombudsman, għalkemm jista’ jkun politikament konvenjenti, hu għal
kollox żbaljat għax jindika li tista’ tkun perpetwata sistema ħażina li tiffavorixxi li ċ-ċittadin
ifittex il-ġustizzja a bażi ta’ klijenteliżmu politiku. Għal kuntrarju hu għandu jiġi inkuraġġit
li jirrikorri, fiż-żmien utli, quddiem l-istituzzjonijiet imparzjali u indipendenti mwaqqfa bilKostituzzjoni u l-liġijiet tal-pajjiż, inklużi l-qrati, t-tribunali amministrattivi u l-Ombudsman,
li jiggarantixxu smigħ xieraq u ġustizzja oġġettiva f’ħinha u f’waqtha.

Rakkomandazzjoni
L-Ombudsman allura ma jistax ma jirrakkomandax bil-qawwa li l-Kamra tad-Deputati,
fid-dawl ta’ dawn l-osservazzjonijiet, tesplora l-possibbiltà li l-forzi politiċi jaslu fi ftehim
li jeskludi l-ħtieġa li jitwaqqfu bordijiet ta’ din ix-xorta kull meta tinbidel amministrazzjoni.
Għandhom għall-kuntrarju jittieħdu miżuri biex tissaħħaħ l-istituzzjoni tal-Ombudsman
u jitjiebu u jitħaffu l-proċeduri quddiem il-qrati amministrattivi biex b’hekk iċ-ċittadin jiġi
inkuraġġit ifittex rimedju għal inġustizzja, fi żmien utili quddiem dawn l-awtoritajiet.

“L-Ombudsman jirrakomanda lill-Kamra tad-Deputati,
tesplora l-possibbiltà li l-forzi politiċi jaslu
fi ftehim li jeskludi l-ħtieġa li jitwaqqfu
bordijiet ta’ din ix-xorta kull meta
tinbidel amministrazzjoni”

Id-dritt
għall-Informazzjoni
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Id-dritt għall-informazzjoni
Fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra l-Ombudsman għamel enfasi fuq il-ħtieġa ta’

trasparenza u kontabilità li għandhom ikunu l-kejl li bih tiġi verifikata l-korrettezza talamministrazzjoni pubblika f’sens wiesa’. Ġudizzju korrett u ġust ma jistax jingħata finnuqqas tal-għoti tal-informazzjoni essenzjali fi żmien utli.
Hu fatt, li f’din l-aħħar sena irrankat fil-pajjiż il-kontroversja dwar l-għoti ta’ informazzjoni
kemm mill-Gvern kif ukoll minn awtoritajiet pubbliċi dwar l-operat tagħhom
b’kontestazzjoni dwar ir-raġunijiet li jingħataw għar-rifjut, u konsegwentement,
allegazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ trasparenza u amministrazzjoni miftuħa. Konflitti dawn
li ma jagħmlu xejn ġid għall-governanza tajba u li għandhom jiġu riżolti darba għal
dejjem f’dibattitu serju bejn il-forzi politiċi u kull min għandu interess fil-kwistjoni.
Dibattitu li għandu jwassal għal regoli ċari, li jorbtu u li jiddeterminaw il-limiti tad-dritt
tal-informazzjoni li għandhom il-Parlament u ċ-ċittadini dwar il-ħidma amministrattiva
tal-Gvern, l-awtoritajiet u entitajiet pubbliċi fid-dawl ukoll tal-jedd, li tista’ ma tingħatax
informazzjoni determinati minn ċirkostanzi determinati mill-liġi u dan fl-interess pubbliku.

Materja li tinteressa lill-organi tal-Unjoni Ewropeja
Dawn huma materji li qed jolqtu mill-qrib lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropeja. In fatti ilParlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni regolarment jiffokaw l-attenzjoni tagħhom
fuq kif id-dritt tal-informazzjoni għandu jiġi garantit biex jassigura trasparenza fil-mod kif
l-Unjoni tagħmel il-liġijiet u d-direttivi tagħha.
Fil-fatt l-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly ser iżżomm trilogue fuq dan is-suġġett
aktar tard dan ix-xahar, li fih, Malta ġiet mistiedna biex tieħu parti, bil-premessa illi dawn
l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropeja għandhom obbligu fit-Trattat u interess li jilleġislaw
b’mod miftuħ kemm jista’ jkun biex jassiguraw il-fiduċja tal-pubbliku. Hi għalhekk qed
tistieden lill-parteċipanti biex jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar x’inhu l-bilanċ korrett bejn
l-ispazju li jeħtieġu l-awtoritajiet biex jinnegozjaw u trasparenza akbar. Huma mistiedna
biex jiffokaw dwar kif l-amministrazzjoni tista’ tkun aktar trasparenti u kif id-dritt taċċittadin tal-informazzjoni dwar id-dokumenti jeħtieġ li jiġi salvagwardjat. Hu ċar li dak
li jolqot lill-Membri tal-Unjoni Ewropeja fuq livell ta’ relazzjonijiet bejn Stati, jolqot ukoll
u iżjed fuq livell nazzjonali għax jirrigwarda r-relazzjonijiet bejn min jiggverna u min jiġi
iggvernat u jolqot direttament id-drittijiet taċ-ċittadini u l-ġid komuni.

Riflessjonijiet ta’ prinċipju
Dwar dan id-dibattitu l-Ombudsman jagħmel is-segwenti riflessjonijiet ta’ prinċipju fost
oħrajn:
1. L-Eżekuttiv u l-bordijiet ta’ tmexxija ta’ entitajiet u awtoritajiet pubbliċi huma
amministraturi tal-ġid komuni. Ġid afdat f’idejhom jew b’mandat tal-elettorat jew bissaħħa ta’ liġi.
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2. Bħala amministraturi huma fid-dover li jagħtu kont tal-amministrazzjoni tagħhom
mhux biss fit-terminu tal-mandat tagħhom, iżda ukoll f’kull żmien meta leġittimament
ikunu hekk mitluba biex jagħmlu.
3. Din il-kontabilità tista’ biss tiġi assigurata jekk l-amministrazzjoni tkun waħda
miftuħa u trasparenti. L-amministratur jeħtieġ li mhux biss jakkwista imma ukoll li
jibqa’ jgawdi u jsostni l-fiduċja ta’ min fdalu l-amministrazzjoni f’idejh.
4. F’soċjetà demokratika, moderna u progressiva l-fiduċja jeħtieġ li tkun
neċessarjament mibnija u mseddqa b’informazzjoni korretta u f’waqtha dwar ilpolitika, d-deċiżjonijiet, l-aġir u l-azzjonijiet ta’ min jamministraha.
5. Hu proprju għalhekk li illum hu universalment rikonoxxut li d-dritt ta’ informazzjoni
hu element vitali u essenzjali tal-jedd tal-individwu għal amministrazzjoni pubblika
tajba. Dan id-dritt m’ huwiex limitat għall-għoti tal-informazzjoni li tolqot lill-individwu
direttament u personalment interessat, imma ukoll, u bl-istess grad għall-informazzjoni
li tolqot lill-individwu bħala konparteċipi fis-soċjetà li jkun jgħix fiha.
6. Hu rikonoxxut li dan id-dritt bħad-drittjiet kollha, mhuwiex wieħed assolut iżda
għandu l-limiti ġusti u raġonevoli tiegħu. Il-prinċipju għandu jkun illi l-informazzjoni
mitluba għandha tingħata b’mod korrett u f’waqtu, skont parametri stabbiliti,
b’leġislazzjoni li tiddetermina b’mod ċar u preċiż il-limiti tad-dritt tal-amministratur
pubbliku li jirrifjuta t-talba għall-informazzjoni, meta, kif u f’liema ċirkostanzi seta’
jagħmel dan.
Pajjiżna għandu diġà leġislazzjoni li tirregola l-ħelsien dwar l-informazzjoni u l-protezzjoni
tad-data. Leġislazzjoni li tistabbilixxi liema informazzjoni hi protetta u liema setgħet
tiġi rilaxxata. Tistabbilixxi ukoll, f’liema ċirkostanzi l-awtorità pubblika setgħet tirrifjuta li
tagħti l-informazzjoni mitluba u tipprovdi għall-mekkaniżmu kif il-provvedimenti tagħha
setgħu jiġu mqiegħda fis-seħħ. Minkejja x-xogħol ferm siewi li jagħmel il-Kummissarju
għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, anke f’xi okkażjonijiet bl-impożizzjoni ta’
penali għan-nuqqas ta’ osservanza tad-deċiżjonijiet tiegħu, il-leġislazzjoni f’dan il-qasam
jidher li m’hijiex qed tilħaq l-għan prinċipali tagħha li ġġib kunsens fil-pajjiż dwar l-għoti
ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi.

“F’soċjetà demokratika, moderna u progressiva
l-fiduċja jeħtieġ li tkun neċessarjament mibnija u
mseddqa b’informazzjoni korretta u f’waqtha”

Konfrontazzjoni u kontestazzjoni
Mill-banda l-waħda hi ovvja r-riluttanza tal-awtoritajiet illi jagħtu l-informazzjoni mhux biss
dwar attivitajiet li jolqtu mill-qrib aspetti importanti tal-attività ekonomika fil-pajjiż fosthom
l-għoti ta’ servizzi li jinteressaw liċ-ċittadin, bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġija imma
ukoll dwar ħwejjeġ ta’ importanza ferm anqas, li huma però ta’ interess pubbliku bħalma
huma l-impjieg ta’ persuni ma’ awtoritajiet u entitajiet governattivi u l-kundizzjonijiet taxxogħol tagħhom.
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Minn naħa l-oħra hemm kontestazzjoni qawwija li dan ir-rifjut li tingħata informazzjoni jew li ma
tingħatax f’waqtha, b’mod allegatament sistematiku, qed isir bħala mezz ta’ protezzjoni għallamministrazzjoni pubblika biex tkun tista’ tiggverna bla tfixkil. Dan qed iwassal għall-kritika ta’ nuqqas
ta’ trasparenza u ħabi. Din m’ hijiex sitwazzjoni li bdiet illum. Kienet u għadha filosofija ta’ mod ta’
gvernanza illi ċ-ċittadin għandu jkun jaf dak biss li l-amministrazzjoni tqis li għandu jkun jaf u filmument li tiddeċiedi hi. Kif dan isir fil-prattika tkun imbagħad kwistjoni ta’ grad bejn amministrazzjoni
u oħra.
Il-pern tal-kwistjoni jibqa’ illi ma jidhirx li amministrazzjoni pubblika - u f’dan wieħed għandu jinkludi
ukoll entitajiet u awtoritajiet tal-Istat li jipprovdu servizzi essenzjali - ma tirrikonoxxix fil-prattika l-jedd
taċ-ċittadin li jkun informat. Hija spiss tinterpreta eċċezzjonijiet fil-liġi li tagħtiha il-fakultà li f’ċerti
ċirkostanzi tista’ tirrifjuta li tagħti informazzjoni. Rifjut li jsir kultant b’ġustifikazzjoni vaga u stereotipata.
Mhux aktar aċċettabbli per eżempju, li tiġi rifjutata domanda leġittima għall-informazzjoni bir-raġuni li
ma kienx opportun li tingħata l-informazzjoni f’dak l-istadju li kien fl-interess pubbliku li ma tingħatax
jew li l-informazzjoni kienet ta’ natura kummerċjalment sensittiva jew kunfidenzjali. Qed jispuntaw
każijiet fejn awtorità tirrifjuta saħansitra timplimenta direttiva tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u
Protezzjoni tad-Data anke meta mhedda b’penalitajiet eżekuttivi.

L-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data
Dan kollu fil-fehma tal-Ombudsman mhux aċċettabbli u jeħtieġ li jiġi indirizzat. M’hijiex il-funzjoni talOmbudsman li janalizza u jiġġudika jekk amministrazzjoni pubblika kinetx aktar korretta u diliġenti
minn oħra fl-għoti ta’ informazzjoni dwar it-tmexxija tagħha li ċ-ċittadin għandu dritt għaliha. Lanqas
ma jispetta lilu, fl-ewwel lok, li jinvestiga u jiddeċiedi jekk il-Parlament u s-soċjetà ċivili għandhomx
dritt għall-informazzjoni dwar attività partikolari tal-amministrazzjoni li ovvjament tolqot liċ-ċittadin
mill-qrib. Dan b’mod partikolari mill-mument meta dik l-attività tkun ser twassal, jekk mhux ukoll tkun
waslet, għall-ftehim aħħari u speċjalment jekk din tkun tinvolvi l-għoti ta’ servizz essenzjali li jkun ser
jirċievi ċ-ċittadin u li għalih ikun ser iħallas.
Dawn il-materji jaqgħu direttament fil-funzjoni tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u Protezzjoni tadData li għandu d-dover li jinterpreta u japplika l-liġijiet li jamministra. Jinteressa però lill-Ombudsman
il-mod kif l-amministrazzjoni pubblika tħares lejn id-dritt taċ-ċittadin li jkun infurmat u jekk il-liġijiet
eżistenti, kif amministrati kif ukoll kif qed jiġu applikati konvenzjonijiet internazzjonali, li tagħhom
Malta hija firmatarja, bħall-Aarhaus Convention u direttivi tal-Ewropa jissalvagwardjawx dan id-dritt.
Dritt li, kif intqal aktar, ’l fuq hu element kostituttiv tal-jedd aktar wiesa’ u fundamentali taċ-ċittadin
għall-amministrazzjoni pubblika tajba.

“L-Ombudsman għandu interess jara l-mod kif
l-amministrazzjoni pubblika tħares lejn id-dritt taċ-ċittadin
li jkun infurmat u jekk il-liġijiet eżistenti,
kif amministrati, jissalvagwardajwx dan id-dritt.
Hu fl-interess tal-Amministrazzjoni li tagħti l-informazzjoni
Għandu jiġi rikonoxxut minn kulħadd illi b’ħarsa fit-tul, m’hu ta’ ġid għal ħadd li informazzjoni li għandha
tiġi validament mogħtija liċ-ċittadin, tiġi minnu mistura. Fid-dinja tal-lum, bil-mezzi ta’ informazzjoni
globali aċċessibbli għal kulħadd, l-ebda informazzjoni, sensittiva kemm hi sensittiva, ma tista’ tkun
mistura għal żmien twil. B’xi mod jew ieħor, kull informazzjoni toħroġ u mhux neċessarjament toħroġ
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b’mod korrett. Hu għalhekk fl-interess tal-istess amministrazzjoni li tagħraf din ir-realtà. Tagħraf u
taċċetta li l-aħjar mod kif tiddefendi ruħha mill-kritika jekk l-aġir tagħha huwiex korrett u ineċepibbli,
hu dak li tagħti l-informazzjoni kollha li tista’ legalment tagħti u dana f’waqtha.
Amministrazzjoni pubblika li żżomm liċ-ċittadini aġġornati bil-fatti kollha li jkunu jinteressawhom
b’mod li jkunu f’qagħda li jagħmlu apprezzament informat b’ġudizzju tajjeb, jkun qed takkwista
l-fiduċja tas-soċjetà b’konvinzjoni li l-jedd tagħha għall-amministrazzjoni pubblika tajba tkun qed
jiġi rispettat. Wieħed japprezza li l-amministrazzjoni tal-ħwejjeġ pubbliċi, f’soċjetà moderna u
ekonomikament progressiva, qed issir dejjem aktar komplessa u kompetittiva. Wieħed jifhem allura
illi l-amministrazzjoni għandha tingħata l-ispazju biex tamministra bla tfixkil, b’mod effiċjenti u sa
ċertu punt anke b’kunfidenzjalità, biex tilħaq l-għanijiet meħtieġa għall-ġid komuni. Dan ma jfissirx
però li attivitajiet nazzjonali ta’ natura kummerċjali m’għandhomx ikunu suġġetti għall-iskrutinju u
verifika tal-opinjoni pubblika, li tista’ biss tasal biex tagħmel ġudizzju u korrett jekk tkun informata
tajjeb.
Ir-realtà ekonomika u politika illum turi, illi l-amministrazzjoni pubblika jeħtiġilha tinnegozja u tikkonkludi
ftehim li mhux biss jorbtu lill-amministrazzjoni tal-ġurnata imma ukoll lill-amministrazzjonijiet u
ġenerazzjonijiet futuri. Dan ukoll spiss f’qafas ta’ negozju f’livell internazzjonali u issa anke filkuntest ta’ verifika tal-kontenut ta’ akkordi milħuqa minn organi kompetenti tal-Unjoni Ewropeja li
Malta tagħha hi issa Membru.
Mhux sewwa allura li informazzjoni essenzjali dwar dawn l-inizjattivi tkun magħrufa fid-dettalji lillpartijiet fin-negozjati u ukoll lil uffiċjali fid-diversi dikasteri tal-Unjoni Ewropeja, imma ma tkunx
magħrufa liċ-ċittadini Maltin u li r-rappreżentanti tagħhom li huma l-aktar interessati u involuti. Wieħed
jifhem illi l-mument fiż-żmien meta informazzjoni sensittiva tista’ tingħata hu essenzjali u li jista’ ma
jkunx fl-interess pubbliku li tiġi żvelata fi żmien kruċjali meta n-negozjar ikun qiegħed isir u wasal fi
tmiemu. Wieħed japprezza ukoll li hemm informazzjoni li minn natura tagħha jeħtieġ li ma tingħatax
pubbliċità sħiħa. Iżda wieħed għandu jifhem ukoll li ftehim bejn l-amministrazzjoni pubblika f’sens
wiesa’ u terzi, m’ huwiex ftehim bejn partijiet privati. Min jinnegozja ma’ gvern jew awtorità pubblika
għandu jkun konxju mill-fatt li dawn jeħtiġilhom jagħtu kont ta’ għemilhom lill-pajjiżhom. Dan ifisser,
li għandu jiġi mistur biss dak li huwa assolutament meħtieġ għaliex altrimenti jkun ta’ preġudizzju
gravi fil-pajjiż. Dan f’ċirkostanzi eċċezzjonali, determinati u regolati b’liġi.

“Mhux sewwa allura li informazzjoni essenzjali tkun
magħrufa fid-dettalji lill-partijiet fin-negozjati u ukoll
lil uffiċjali fid-diversi dikasteri tal-Unjoni Ewropeja,
imma ma tkunx magħrufa liċ-ċittadini Maltin u
r-rappreżentanti tagħhom”
Trasparenza u ħtieġa ta’ djalogu
Amministrazzjoni tajba u miftuħa tesiġi t-trasparenza. It-trasparenza tesiġi l-għarfien tal-fatti li jista’
jiġi biss mill-għoti ta’ informazzjoni korretta u f’waqtha. Iż-żmien meta tingħata informazzjoni għandu
jkun regolat biss mill-interess pubbliku u mill-ġid komuni. Ma jistax ikun determinat mill-opportunità
politika jew interessi kummerċjali tal-kontro parti f’negozju jew xorta oħra.
L-Ombudsman jirrifletti li d-demokrazija hi sistema ta’ gvern, imsejjsa fuq il-parteċipazzjoni attiva u
diretta tal-poplu, fil-mod kif jiġi amministrat pajjiżu. Parteċipazzjoni li tista’ biss tkun waħda valida,
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effettiva u realment parteċipattiva jekk il-poplu jkun infurmat tajjeb fuq dak kollu li jinteressah millqrib dwar l-amministrazzjoni ta’ ħwejġu. Informazzjoni li tappartjeni lilu u għandha tkun ta’ dominju
pubbliku. Hi biss amministrata mill-Awtorità fdata bit-tmexxija tal-pajjiż.
L-informazzjoni f’soċjetà moderna titwassal lill-poplu direttament jew permezz ta’ rappreżentanti tiegħu
u tal-mezzi kollha tal-komunikazzjoni soċjali, l-iprem fosthom l-media u l-istampa. Konsegwentement
ir-rifjut li tingħata informazzjoni korretta u f’waqtha, mitluba leġittimament, mingħajr ġustifikazzjoni
valida, ma jistax ma jitqiesx li huwa aġir li jxekkel il-proċess demokratiku. Dan għaliex ifixkel ilparteċipazzjoni popolari fl-amministrazzjoni li għaliha kull individwu f’soċjetà hu intitolat. Aġir bħal
dan ma jistax ma jkunx allura kwalifikat bħala aġir anti-demokratiku.
Dawn il-ftit kunsiderazzjonijiet huma biżżejjed biex jillustraw il-ħtieġa li fil-pajjiż ikun hawn dibattitu
serju u oġġettiv dwar kif qed jiġu u għandhom jiġu osservati u applikati l-prinċipji ta’ trasparenza u
kontabilità. Hemm lok għal djalogu bejn il-forzi politiċi u s-soċjetà ċivili dwar jekk il-liġijiet, ir-regoli
u l-prattiċi li jirregolaw l-għoti ta’ informazzjoni mill-amministrazzjoni pubblika liċ-ċittadin humhiex
adegwati biex jiggarantixxu trasparenza u kontabilità. Jeħtieġ li jiġi oġġettivament dibattut jekk iddritt taċ-ċittadin li jkun adegwatament informat kienx qed jiġi rispettat biżżejjed biex jassigura li
jkun hemm trasparenza u kontabilità. Jekk kienx jeħtieġ li jiġu aġġornati l-liġijiet, regolamenti u
strutturi eżistenti biex jiggarantixxu dan id-dritt, b’rispett għad-dritt eċċezzjonali tar-rifjut fl-għoti
ta’ informazzjoni u dan biss fejn hu assolutament meħtieġ f’ċirkostanzi u modalitajiet ben definiti
b’liġi. Djalogu li jista’ u għandu jsir anke fil-kuntest tal-konsultazzjoni dwar tibdil Kostituzzjonali li hu
prospettat li jsir f’din il-leġislatura.
Jistgħu jiġu esplorati mekkaniżmi oħra kif il-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili jiġu
miżmuma informati b’fatti li l-amministrazzjoni pubblika tkun f’dak iż-żmien, legalment awtorizzata li
ma tiżvelax lill-pubbliku b’mod ġenerali. Dawn jistgħu jinkludu proċeduri ta’ konsultazzjoni u verifika
kif illum isir fil-Kumitat tas-Sigurtà, sistemi oħra ta’ informazzjoni taħt kunfidenzjalità fil-Kumitati
Permanenti Speċjalizzati tal-Kamra, kif ukoll l-għoti ta’ informazzjoni lil xi forma ta’ Kunsill tal-Istat li
qed jiġi ssuġġerit minn uħud li jitwaqqaf biex iqis u jagħti pariri fuq ħwjjeġ ta’ importanza u fl-interess
nazzjonali.

Rakkomandazzjoni
Fid-dawl ta’ dawn ir-riflessjonijiet l-Ombudsman jissuġġerixxi li l-punt tat-tluq jista’ jkun dak li hemm
pprovdut f’waħda mil-liġijiet fundamentali li jikkostitwixxu l-Kostituzzjoni tal-Isvezja. Wieħed millKapitoli, intestat “Il-liġi dwar il-Gvern”, jipprovdi li għandhom jiġu garantiti lil kull ċittadin numru ta’
drittijiet u libertajiet fir-relazzjonijiet tiegħu ma’ istituzzjonijiet pubbliċi. Telenka fost dawn il-libertà
tal-informazzjoni jiġifieri l-libertà li jipprokura u jirċievi informazzjoni u b’kull mod ieħor ikun mgħarraf
b’dak li ikun intqal minn ħaddieħor.
Il-leġislazzjoni Svediża għandha definizzjoni preċiża ta’ x’inhuma dokumenti uffiċjali u tirregola
l-proċessi ta’ dokumentazzjoni. Il-Freedom of Press Act Svediża tipprovdi ukoll illi “...the Swedish
citizen shall be entitled to have free access to official documents in order to encourage the free
exchange of opinion and the availability of comprehensive information” (Freedom of Press Act
(Chapter 2 Article 1)). L-istess Att jelenka u jiddefinixxi l-eċċezzjonijiet għal din ir-regola. Dawn
jinkludu l-protezzjoni għas-sigurtà nazzjonali u r-relazzjonijiet pubbliċi, politika fiskali, l-verifika u
s-superviżjoni tal-pensjonijiet ta’ awtoritajiet pubbliċi, l-prevenzjoni għad-delitti, l-interess ekonomiku
pubbliku, l-protezzjoni tal-privatezza u l-preservazzjoni tal-pjanti u l-ispeċi annimali. Fuq kollox però
il-liġi Svediża tipprovdi li l-eċċezzjonijiet kollha għal dritt tal-pubbliku għall-aċċess għad-dokumenti
uffiċjali, jridu jkunu preskritti mil-liġi. Dan hu forsi l-aspett li jeħtieġlu l-aktar approfondiment filkuntest ta’ pajjiżna.
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Tajjeb li jsir aċċenn għall-aċċessibilità għall-informazzjoni fuq l-aġir tal-amministrazzjoni pubblika
bħala għodda siewja fit-trażżin tal-korruzzjoni. Issir referenza f’dan ir-rigward għall-leġiżlazzjoni talFinlandja, bosta drabi deskritti mill-Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa bħala
eżempju ta’ “good practice”. Dik il-Kummisssjoni iddikjarat illi l-leġiżlazzjoni effettiva dwar il-ħelsien
ta’ informazzjoni fil-Finlandja kien wieħed mill-fatturi ewlenin li jassigura livell baxx ta’ korruzzjoni
f’dak il-pajjiż. Il-liġi dwar l-aċċessibilità għall-informazzjoni fuq l-attivitajiet tal-Gvern u awtoritajiet
pubbliċi - Law on Openness of Government Activities (1999 emendata fl-2002) - tiggarantixxi iddrittijiet taċ-ċittadini li jkollu aċċess awtomatiku għad-dokumenti kollha uffiċjali li m’għandhomx
kontenut ta’ data personali jew sigrieti tal-istat.
Tajjeb li nitgħallmu mill-eżempju ta’ pajjiżi oħra.

Istitut Internazzjonali
dwar il-Liġi
tal-Ombudsman
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Istitut Internazzjonali dwar il-Liġi
tal-Ombudsman
Fl-2014, waqt il-laqgħa annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen tal-Mediterran tressqet
proposta mill-Ombudsman Parlamentari dwar it-twaqqif ta’ Istitut Internazzjonali dwar
il-Liġi tal-Ombudsman f’Malta. Din il-proposta ġiet milqugħa tajjeb u fi tmiem il-laqgħa
b’mod unanimu ġiet approvata riżoluzzjoni li tat l-appoġġ, sostenn u inkoraġġiment lil din
l-inizjattiva.
Għal din il-laqgħa kienu preżenti ukoll, ir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea u talKummissjoni ta’ Venezja għad-Demokrazija permezz tal-Liġi, li urew interess f’din ilproposta u iddikjaraw li kienu lesti jirrakkomandaw u jappoġjaw din l-inizjattiva.

Appoġġ mill-Gvern u mill-Università ta’ Malta
Mill-bidu nett kien maħsub li dan il-proġett ikun taħt il-patronaġġ u bl-involviment attiv talGvern u l-Università ta’ Malta. Għalhekk mill-ewwel, l-Gvern ġie infurmat b’dan il-proġett
u bl-appoġġ li kiseb mill-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen tal-Mediterran.
Fis-7 ta’ Ottubru 2014, l-Onorevoli Prim Ministru, ikkomunika l-approvazzjoni tiegħu għal
dan il-proġett u wera li hu tal-opinjoni li din l-inizjattiva tista’ tkun mezz sabiex tkompli
ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-Ombudsman fil-pajjiżi tal-Mediterran, u li dan kien meqjus
bħala prijorità għall-Malta. Il-Prim Ministru kompla, illi din l-inizjattiva se tkompli ssaħħaħ
il-pożizzjoni ta’ Malta bħala sostenitur tal-assistenza tad-demokrazija fil-Mediterran.
Inbdew ukoll diskussjonijiet mal-Università ta’ Malta, biex jiġi esplorat il-mod kif dan
l-Istitut jista’ jaħdem mill-qrib u ukoll juża s-servizzi tal-Università. Ir-Rettur tal-Università,
il-Professur Juanito Camilleri, laqà ukoll din l-inizjattiva u ikkonferma li l-Università lesta
tikkoopera u toffri servizzi lil dan l-Istitut.
Sar kuntatt ukoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, kif ukoll mal-Ministeru tal-Affarijiet
Barranin, sabiex tiġi evalwata l-possibbiltà li l-Gvern joffri boroż ta’ studji lill-pajjiżi talMediterran. Jidher illi minkejja li ż-żewġ Ministeri laqgħu din l-inizjattiva u lesti jagħtu
appoġġ biex din titwettaq, għadu ma ġiex identifikat il-mod kif dan ser isir.

Appoġġ minn Istituzzjonijiet oħra
Din l-inizjattiva kisbet l-appoġġ ukoll, tal-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly u ukoll
tal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen u Medjaturi Frankofoniċi, Raymonde
Saint-Germain.
L-Ombudsman tal-Irlanda li huwa ukoll Viċi President tal-Istitut Internazzjonali talOmbudsman, Peter Tyndall faħħar din l-inizjattiva u wiegħed appoġġ u li juża l-kuntatti
internazzjonali li għandu sabiex din l-inizjattiva ssib msieħba strateġiċi internazzjonali.

33

Network Reġjonali u Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet dwar il-Medjazzjoni
Istituzzjonali
F’laqgħa tan-Networks Reġjonali u Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet dwar il-Medjazzjoni
Instituzzjonali li saret f’Rabat, il-Marrokk f’Lulju li għadda, ġiet approvata l-proposta talOmbudsman Parlamentari għat-twaqqif ta’ dan l-Istitut. Kien hemm qbil li din l-inizzjattiva
taqa’ fil-parametri tad-dikjarazzjoni ta’ Marrakech li tenfasizza l-edukazzjoni bħala
element vitali u konsistenti fil-promozzjoni għall-kultura ta’ medjazzjoni u l-kunċett talOmbudsman fil-ħarsien taċ-ċittadini.
Il-Presidenti tan-Networks Reġjonali u Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet dwar ilMedjazzjoni Istituzzjonali, f’riżoluzzjoni finali iddikjaraw l-appoġġ tagħhom għattwaqqif tal-Istitut Internazzjonali dwar il-Liġi tal-Ombudsman f’Malta li l-għan tiegħu
hu li jippromwovi studji akkademiċi fil-qasam tal-Ombudsman għall-ġid tal-Medjaturi u
Ombudsmen.

L-Istitut bħala parti mill-binja eżistenti tal-Uffiċċju tal-Ombudsman
Fl-aħħar sena l-Uffiċċju tal-Ombudsman, kien għaddej b’xogħlijiet infrastrutturali
konsiderevoli. Bħala parti minn dan il-proġett ġie identifikat spazju fl-istess binja li fih
jista’ jiġi ospitat dan l-Istitut. Ix-xogħol infrastrutturali qiegħed fil-fażi finali u jonqos biss
ix-xiri ta’ tagħmir. L-Istitut Internazzjonali tal-Ombudsmen (IOI) diġà approva s-somma
ta’ €4,000 għal xiri ta’ apparat ta’ awdjo-viżiv għal waħda mil-lecture rooms tal-Istitut.

Għoti ta’ scholarships
Il-ħsieb hu li dan l-Istitut jipprovdi taħriġ fil-livell avvanzat post graduate fid-dritt ta’
Amministrazzjoni pubblika b’referenza għal-leġiżlazzjoni li tirregola l-istituzzjoni talOmbudsman. Taħriġ fuq sena akkademika li jwassal għall-grad ta’ Masters u li jkun
miftuħ għall-gradwati fil-liġi u fl-amministrazzjoni pubblika fost oħrajn.
L-intenzjoni hi li il-kors ikun inidirizzat l-aktar, imma mhux esklussivament lil studenti,
minn pajjiżi tal-Mediterran, b’mod partikolari fejn jeħtieġ tissaħaħ l-amministrazzjoni
pubblika u l-istituzzjonijiet demokratiċi.
Hu maħsub, li biex il-kors ikun vijabbli, jeħtieġ ikollu in-take inizjali ta’ għoxrin student.
Diġà sar xogħol preparatorju għat-tfassil ta’ fondazzjoni biex tmexxi dan l-Istitut. Hemm
ftehim fil-prinċipju mal-Università ta’ Malta li tkun lesta tipprovdi il-qafas akkademiku
u tiggarantixxi il-livell ta’ tagħlim u riċerka fl-Istitut. Dan b’mod li l-gradi mogħtija ikunu
rikonoxxuti fl-livell Ewropew u oltre.
L-istitut ikun orjentat lejn l-istudju komparattiv tal-Istituzzjoni tal-Ombudsman u hemm
kuntatti ma’ persuni akkademiċi awtorevoli f’dan il-qasam li huma lesti li jikkontribwixxu
fit-tagħlim. Aktar informazzjoni dwar dan tinstab fuq is-sit www.ombudsman.org.mt
Jidher li, kif mistenni, id-diffikultà prinċipali se tkun it-twaqqif ta’ scholarship fund li
għand jipprovdi sostenn lill-istudenti li jiġu magħżula biex isegwu l-kors kif ukoll l-ispejjeż
amministrattivi tal-Istitut. Għalkemm il-Gvern Malti diġà effettivament qed jagħmel tajjeb
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għall-parti l-kbira tan-nefqa kapitali sa llum, ftit sar progress biex jinstabu fondi għall-ischolarships.
Beda proċess dwar il-possibilità li jiġu identifikati sħab strateġiċi għal dan il-fini. L-Ombudsman
jixtieq jipproponi li l-Gvern jikkunsidra li jassigura parti minn dawn l-ischolarships meħtieġa li
n-nefqa komplessiva tagħhom m’għandhiex teċċedi €500,000. Nefqa li tkun tkopri ukoll l-ispiża
amministrattiva għat-tmexxija tal-Istitut. Fil-fehma tal-Ombudsman l-għoti mill-Gvern ta’ numru ta’
scholarships lill-studenti li jikkwalifikaw għalihom, minn pajjiżi tal-Mediterran li jeħtiġuhom, jinkwadra
ruħu sewwa fil-politika Ewro-Mediterranja li l-forzi politiċi fil-pajjiż kollha jħaddnu.

Riċerka u
Komunikazzjoni
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Riċerka u Komunikazzjoni
Matul din is-sena, l-Uffiċċju tar-Riċerka u Komunikazzjoni kompla għaddej b’diversi
inizjattivi bl-għan li jiżdied l-għarfien dwar il-funzjonijet u s-servizzi li joffri l-Uffiċċju talOmbudsman. Dawn l-inizjattivi ma kienux limitati biss fl-użu ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni
tradizzjonali imma ġew introdotti mezzi oħra ta’ kif l-Uffiċċju jista’ jkun eqreb lejn iċċittadin.

Stħarriġ tal-Opinjoni Pubblika
Bil-għan li l-Uffiċċju tal-Ombudsman, ifassal il-pjan ta’ kif għandu jiddirezzjona bl-aħjar
mod l-isforzi tiegħu biex iwassal il-messaġġ lill-pubbliku u jtejjeb is-servizzi li joffri, matul
l-ewwel xhur tal-2015 saru żewġ stħarriġ tal-Opinjoni Pubblika. L-ewwel wieħed kien
immirat lejn dawk li kienu diġà għamlu użu mis-servizz tal-Uffiċċju u t-tieni stħarriġ kien
mal-pubbliku in ġenerali, bil-għan li jitkejjel l-għarfien tal-pubbliku dwar l-istituzzjoni.
Dan l-eżerċizzju sar mill-bidu sal-aħħar internament u ġie ko-ordinat mill-Uffiċċju tarRiċerka u Komunikazzjoni bl-għajnuna ta’ diversi taqsimiet oħra fl-Uffiċċju. Dawn
l-istħarriġ taw stampa ta’ fejn l-Uffiċċju għandu jtejjeb il-messaġġ tiegħu u bl-liema mezzi
għandu jagħmel dan.

Użu tas-Social Media
Wara li s-sena li għaddiet ġiet implimentata l-ewwel fażi ta’ programm ta’ strateġija ta’
kif l-Uffiċċju jistà jkun preżenti fuq l-internet, li kienet tikkonsisti f’websajt ġdida b’servizzi
ġodda u sempliċi biex tużahom, issa kien imiss li tiġi implimentata t-tieni fażi, l-użu tassocial media.
Fuq dan is-suġġett kien tħejja rapport li elenka l-vantaġġi u l-iżvantaġġi u ħa in
konsiderazzjoni ukoll x’sar f’pajjiżi oħra. Wara diskussjoni interna, ġie deċiż illi l-Uffiċċju
għandu jagħmel użu, bir-reqqa, ta’ dawn il-mezzi moderni u indispensabbli fid-dinja tallum. Minn Frar ta’ din is-sena, l-Uffiċċju waqqaf paġna uffiċjali fuq Facebook u LinkedIn,
intiżi biex jiffaċilitaw il-kuntatt dirett mal-pubbliku. Fuq dawn il-paġni, qed jittella’ materjal
informattiv dwar l-istituzzjoni. Il-pubbliku laqa’ b’mod tajjeb din l-inizjattiva u qed ikun
hemm min jistabbilixxi l-ewwel kuntatt mal-Uffiċċju jew jistaqsi għall-informazzjoni
permezz ta’ dawn il-mezzi.
Il-pass li jmiss hu, li fix-xhur li ġejjin issir kampanja ta’ reklamar, bi ħlas, bl-użu ta’ dawn
il-mezzi sabiex il-funzjonijiet u s-servizzi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ikunu magħrufa
ma’ faxxa ta’ etajiet li skont stħarriġ li sar mill-Uffiċċju, jintlaħqu biss permezz ta’ dawn
il-pjattaformi.
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Newsletter Elettronika
Matul din is-sena ukoll, ġiet introdotta ukoll newsletter elettronika, li b’mod regolari
tintbagħat lil aktar minn 3,000 persuna li jikkonsistu f’dak li abbonaw għaliha permezz
tal-website, persuni li ressqu ilment mal-Uffiċċju, Membri Parlamentari, il-media u
n-network tal-Ombudsman Ewropew.
Din in-newsletter tkun tinkludi l-aħħar informazzjoni dwar l-Uffiċċju, l-inizjattivi li jkunu
għaddejjin, case studies meħuda minn ilmenti li l-Uffiċċju jkun investiga u informazzjoni
ta’ interess ġenerali.

Parteċipazzjoni fuq programmi tat-TV u Radju
Mezz ieħor ta’ kif jitwassal il-messaġġ, li ġie introdott matul din is-sena, kien ilparteċipazzjoni ta’ uffiċjali mill-Uffiċċju fi programmi tat-TV u r-radju. Ġew magħżula
programmi popolari li jipprovdu informazzjoni lill-pubbliku dwar diversi servizzi u
inizjattivi li jkunu għaddejjin. F’dawn il-programmi ipparteċipaw l-Kummissarji u anke
l-Uffiċjali Investigaturi fejn spjegaw ir-rwol tal-istituzzjoni u wieġbu ukoll għat-telefonati
tal-pubbliku.
Dan l-eżerċizzju ser ikompli u jiġi intensifikat matul is-sena li ġejja.

Freshers Week fl-Università
F’Ottubru tas-sena li għaddiet, l-Uffiċċju tal-Ombudsman, ipparteċipa għall-ewwel
darba fl-attività Freshers Week fuq il-kampus tal-Università. L-istand tal-Uffiċċju talOmbudsman kienet iffukata fuq ir-rwol u s-servizzi li joffri l-Kummissarju tal-Edukazzjoni.
Il-parteċipazzjoni fi Freshers Week intlagħqet tajjeb mill-istudenti. Ir-rispons u l-effett
kien wieħed pożittiv. L-Uffiċċju tal-Ombudsman ser jibda jipparteċipa b’mod regolari
f’attivitajiet bħal dawn matul is-sena li ġejja.

Laqgħat ta’ informazzjoni
Matul is-sena li għaddiet, ġew organizzati diversi laqgħat ta’ informazzjoni intiżi biex
dejjem ikabbru l-għarfien dwar l-Uffiċċju. Reġà sar l-eżerċizzju ta’ laqgħa ta’ informazzjoni
mal-Liaisons Officers appuntati f’diversi dipartimenti, entitatjiet u Ministeri. Din il-laqgħa
saret fil-bini tal-Parlament u tat l-opportunità li l-liaison officers jiltaqgħu u jiddiskutu malOmbudsman u l-Uffiċjali Investigaturi.
Beda ukoll proċess ta’ diversi laqgħat bejn il-Kummissarji u NGOs li jitrattaw suġġetti
differenti bil-għan li l-Uffiċċju jkun dejjem eqreb lejn dawn l-għaqdiet. Dawn il-laqgħat ser
ikomplu b’mod regolari u jiżdiedu matul ix-xhur li ġejjin.

Kuntatt mal-media
Matul is-sena li għaddiet il-kuntatt mal-media tradizzjonali kompla billi ssaħħet irrelazzjoni bejn il-media u l-Uffiċċju bil-għan li x-xogħol tal-Uffiċċju jitwassal għand ilpubbliku billi jkun irrappurtat. L-Uffiċċju baqa’ jkun dejjem disponibbli li jipprovdi, meta
possibbli, l-informazzjoni mitluba mill-ġurnalisti.
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Rapporti u pubblikazzjonijiet
L-Uffiċċju tar-Riċerka u Kommunikazzjoni kien involut ukoll fir-riċerka u produzzjoni ta’
diversi rapporti u pubblikazzjonijiet li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ippubblika fl-aħħar xhur.
Dawn jinkludu:
i) Riċerka, kitba u produzzjoni tar-Rapport Annwali 2013 li kien jinkludi rapporti
ta’ ħidma tat-tlett Kummissarji. Għall-ewwel darba dan ir-rapport kien
ippubblikat b’mod sħiħ bil-Malti ukoll;
ii) Riċerka, kitba u produzzjoni tal-Case Notes 2013, li fih kien jinkludi ġabra ta’
każijiet fil-qosor li jkopru ukoll każijiet investigati mill-Kummissarji. Kif sar issena li għaddiet, din il-pubblikazzjoni saret ukoll b’żewġ lingwi: Malti u Ingliż;
iii) Produzzjoni tal-Ombudsplan 2015;
iv) Produzzjoni ta’ rapport dwar il-progress li sar fuq l-Istitut Internazzjonali dwar
il-Liġi tal-Ombudsman;
v) Produzzjoni ta’ rapport ippubblikat mill-Kummissarju għas-Saħħa dwar
pazjenti li jbatu minn problemi ta’ smigħ;
vi) Produzzjoni ta’ rapport ippubblikat mill-Kummissarju għas-Saħħa dwar
l-Intitolament tal-Mediċini b’xejn skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali; u
vii) Riċerka u produzzjoni ta’ pubblikazzjoni dwar ir-Riflessjonijiet tal-Ombudsman
dwar il-White Paper li tirrigwarda t-twaqqif ta’ Kummissjoni għad-drittijiet talbniedem u l-ugwaljanza.

Parteċipazzjoni f’sessjoni ta’ taħriġ organizzata mill-Assoċjazzjoni talOmbudsmen tal-Mediterran
Bħal kull sena l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien mistieden mill-Assoċjazzjoni talOmbudsmen tal-Mediterran biex uffiċjal minn Malta jingħaqad ma’ lecturers oħra millpajjiżi tal-Mediterran u jagħmel preżentazzjoni waqt waħda mis-sessjonijiet ta’ taħriġ li
l-Assoċjazzjoni toffri għall-istituzzjonijiet mill-pajjiżi tal-Mediterran.
Għas-sessjoni ta’ Settembru 2014, li saret f’Rabat il-Marrokk, attenda l-Uffiċjal tarRiċerka u Kommunikazzjoni fejn għamel preżentazzjoni dwar l-importanza tal-użu tasSocial Media u mezzi oħra moderni ta’ kif jitwassal il-messaġġ lill-pubbliku.

Konferenzi
Fix-xhur li ġejjin, bħala parti mill-20 Anniversarju mit-twaqqif f’Malta tal-Uffiċċju talOmbudsman, ser ikunu qed jiġu organizzati żewġ konferenzi internazzjonali f’Malta.
F’Novembru ser tiġi organizzata l-Laqgħa tal-Grupp tal-Ombudsmen għas-Settur
Pubbliku (PSOG) tal-Assoċjazzoni tal-Ombudsmen Ingliżi u Irlandiżi (BIOA). It-tieni
konferenza se tkun l-Assemblea Ġenerali tal-Ombudsmen tal-Mediterran li ser ssir
f’Marzu 2016.
L-Uffiċjal għar-Riċerka u l-Kommunikazzjoni se jkun involut fl-organizzazzjoni ta’ dawn
il-konferenzi u fil-produzzjoni ta’ materjal u pubblikazzjonijiet li jkunu meħtieġa waqt
dawn il-konferenzi.

Ċart
Organizzattiva
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Ċart Organizzattiva

Rendikont Finanzjarju
2014/2015

42

OMBUDSPLAN 2016

Tagħrif fil-qosor dwar il-finanzjament
għas-sena 2015
It-talba għall-allokazzjoni finanzjarja għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari għassena 2015 kienet tlaħħaq is-somma ta’ €1,192,966 kif jidher fit-Tabella f’paġna 43. Dan
l-ammont kien magħmul mis-segwenti kapi ta’ spejjeż:
i)
ii)
iii)
iv)

Salarji u emolumenti personali		
Spejjeż ta’ operat u manutenzjoni		
Spiża kapitali					
Konferenza AOM				

€ 776,765
€ 181,200
€ 205,000
€ 30,000

Din is-somma ġiet sussegwentement approvata fit-2 ta’ Diċembru 2014 f’seduta talHouse Business Committee.
L-allokazzjoni effettiva mill-Ministeru tal-Finanzi fil-bidu tas-sena 2015 kienet ta’
€1,140,000 kif jidher fl-estimi għal din is-sena. Dan it-tnaqqis ta’ ħamsa fil-mija millMinisteru tal-Finanzi fisser €52,966 inqas fit-talba approvata għall-allokazzjoni finanzjarja
għas-sena 2015. Minħabba dan it-tnaqqis ġie deċiż li l-konferenza tal-Assoċjazzjoni talOmbudsmen tal-Mediterran tiġi posposta għas-sena d-dieħla u għalhekk titnaqqas ilpressjoni finanzjarja fuq l-operat tal-Uffiċċju. Dan wara li l-membri l-oħra tal-Assoċjazzjoni
aċċettaw il-posponiment tal-Konferenza. Finalment, it-tnaqqis l-ieħor kellu jkun bilanċjat
bi tnaqqis fl-ispiża tal-operat mingħajr ma’ tiġi kompromessa l-ħidma tal-Uffiċċju.

43

Tagħrif ieħor relatat man-nefqa
għas-sena 2015
Il-proġett ta’ tibdil strutturali, tkabbir u rikondizzjonament tal-bini fi 12, Triq San Pawl,
il-Belt Valletta li nbeda f’Jannar 2014 issa kważi wasal fi tmiemu. Huwa stmat li salaħħar ta’ Settembru 2015 l-finishings kollha jkunu lesti u hemm il-ħsieb li l-Uffiċji
ġodda jiġu inawgurati fil-bidu ta’ Novembru 2015. Huwa l-ħsieb tal-Ombudsman li din
l-inawgurazzjoni tikkonċidi mal-laqgħa tal-Public Sector Ombudsmen Group li għandha
ssir f’Malta f’dak iż-żmien u li għaliha għandhom jattendu numru ta’ Ombudsmen mirRenju Unit, ir-Repubblika tal-Irlanda, Ġibiltà u l-Gżejjer Cayman.
L-akbar attenzjoni matul dan il-proġett, ingħatat sabiex features oriġinali tal-binja jkunu
ippreservati kemm jista’ jkun. Fejn kien possibbli nkixfu xorok u ħnejjiet oriġinali. Il-faċċata
tal-Uffiċċju ġiet ukoll restawrata sabiex b’hekk jiġi rispettat il-valur storiku tal-binja waqt li
tingħata aktar konformita` lill-faċċata kompleta billi l-faċċata tal-ġenb ta’ kastilja ġiet ukoll
restawrata. Ir-restawr tkompla ukoll fil-bitħa interna tal-binja biex b’hekk tkompli toħroġ
is-sbuħija ta’ din l-istruttura.
F’dan il-proġett ittieħdu l-miżuri kontemplati fiċ-ċertifikazzjoni tal-użu tal-enerġija effiċjenti
fi proprjetajiet pubbliċi (Energy Performance Certification) biex kemm jista’ jkun l-Uffiċċju
ikun konformi ma’ dawn ir-regolamenti. Dawn il-miżuri jinkludu pannelli fotovoltajċi,
insulazzjonijiet u aperturi insulati.
Waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet u kif il-proġett beda aktar jieħu s-sura bdew jidhru
oqsma fejn setgħu jintużaw aħjar jew jitjiebu. Waqt li dan it-titjib jgħolli l-valur miżjud talproprjeta` wieħed irid jifhem li dan kollu jżid fl-ispiża kapitali. Ta’ min iżid ukoll li la darba
dawn it-tibdiliet ġew identifikati jkun iktar ta’ għaqal u iktar ekonomiku jekk dawn jitwettqu
issa waqt li għaddej il-proġett milli wieħed jistenna u mbagħad ikollu jaqla’ il-kuntratturi u
l-inġenji mill-ġdid. Biex wieħed ma jsemmix ukoll l-inkonvenjent lejn min juża s-servizzi
tal-Uffiċċju minħabba trabijiet u storbju. Minn stimi li għandu dan l-Uffiċċju dawn ilbidliet fil-pjanijiet, mistennija jiswew madwar mitt elf euro (€100,000) u dawn jinkludu
fost l-oħrajn:
i)
		
ii)
iii)
iv)
		
v)
vi)

Servizzi aħjar ta’ arja kondizzjonata fil-livell tlieta (3) u konnessjonijiet
aħjar fejn hemm il-ħsieb li jservi ta’ Istitut ta’ tagħlim;
Scaffolding ta’ mal-faċċata u bitħa interna;
Xogħol ta’ rħam f’passaġġi prominenti;
Ftuħ ta’ passaġġ ċentrali u żieda ta’ kamra fi spazju li kien ser ikun
moħli;
Spiża addizzjonali fuq il-ftuħ tar-reception area; u
Taraġ tal-ħadid addizzjonali għal raġunijiet ta’ sigurtà.

Minn stimi ta’ cashflows li għandu l-Uffiċċju huwa maħsub li parti kbira minn din l-ispiża
addizzjonali tiġi assorbita minn fondi li ġew allokati lil dan l-Uffiċċju għas-sena kurrenti.
Pero` ma tiġix eskluża l-possibilita` li ssir talba formali lill-Ministeru tal-Finanzi biex dan
l-Uffiċċju jingħata l-fondi li tnaqqsulu mill-allokazzjoni kif approvata mill-Kumitat dwar ixXogħlijiet tal-Kamra.
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Għalkemm l-Uffiċċju kien taħt element ta’ pressjoni finanzjarja minħabba x-xogħol addizzjonali fuq
il-proġett u liema xogħol ma’ kienx proġettat fil-pjanijiet oriġinali kif ukoll it-tnaqqis ta’ parti mill-fondi
approvati, il-management xorta ħass il-ħtieġa li jitwettaq il-programm ta’ outreach. Il-pjanijiet ta’
dan il-programm ġew emendati b’tali mod li l-Uffiċċju jagħmel użu tajjeb minn parteċipazzjoni fuq
programmi fil-media ġenerali li waqt li ma jinvolvux finanzjament dawn jagħtu leħen lil dan l-Uffiċċju
u li l-messaġġ jitwassal f’firxa tas-soċjeta’. Dan il-programm ta’ attivitajiet qed jiġi elenkat f’paġna 34
Bħal kull azjenda oħra l-Uffiċċju jemmen li r-riżorsi umani fi ħdanu huwa l-mutur biex jitmexxa
‘l-quddiem il-pjan ta’ ħidma ta’ matul is-sena. Għalhekk kull sena jitwettaq pjan ta’ taħriġ skont ilbżonnijiet tal-uffiċjali biex dawn l-uffiċjali jiksbu t-taħriġ meħtieġ u fl-istess ħin ikomplu jaġġornaw
irwieħhom mal-iżviluppi li jkunu qed iseħħu madwarna. Dan it-taħriġ jinvolvi korsijiet u konferenzi
kemm lokali u kemm barra minn xtutna. Hawn ukoll l-Uffiċċju jfittex li jieħu benefiċċju minn sussidji
jew finanzjament fuq skemi ta’ taħriġ. L-uffiċjali investigaturi attendew korsijiet fuq liġijiet li jirregolaw
l-ugwalza u d-diskriminazzjoni u konferenzi dwar żviluppi ta’ ilmenti fl-ambitu tal-armata. Uffiċjali
fit-tmexxija u fl-amministrazzjoni attendew korsijiet fil-management, strateġija u aspetti fir-riżorsi
umani waqt li l-uffiċjali fis-segretarjat kollha attendew korsijiet fil-lingwa Maltija biex b’hekk kompliet
tissaħħaħ il-kapaċita` tal-Uffiċċju fil-pubblikazzjonijiet bil-Malti u fit-traduzzjoni mill-lingwa Ingliża.
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Tagħrif dwar il-finanzi meħtieġa
mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari fl-2016
Details
Salaries

Bonus

Requested
Allocation for
2016
€

579,451

607,586

4,490

4,845

4,993

Income Supplements

Social Security Contributions
Allowances

Approved
Allocation for
2015
€

Total Personal Emoluments

29,152

158,679

5,404

29,260

159,605

776,765

806,700

Utilities

25,000

22,000

Repair and Upkeep

10,000

10,000

International Membership

2,000

2,000

Operational & Maintenance Expenses
Materials and Supplies

8,800

Rent

7,000

8,000
8,100

Office Services

14,000

12,000

Travel

12,000

12,000

Transport

13,000

Information Services

15,000

Contractual Services

45,000

Professional Services

5,000

Training

2,500

Hospitality

2,000

Outreach Programmes

13,000
15,000
45,000
5,000
2,500
2,000

20,000

20,000

181,200

177,300

Improvements to property

175,000

20,000

Conference - AOM

30,000

30,000

Incidental Expenses

Total Operational and Maintenance Expenses

700

700

Special Expenditure
Equipment

30,000

30,000

Total Special Expeniture

235,000

80,000

Total

1,192,965

1,064,000

29

Statistika
2014/2015
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Statistika 2014/2015
Din il-parti tal-Ombudsplan titratta l-informazzjoni dwar l-ilmenti mressqa matul Jannar
sa Awwissu 2015. Għal fini ta’ tqabbil, qed tiġi ukoll ipprovduta l-istess informazzjoni
għas-sena 2014. Din l-informazzjoni tinkludi, l-ilmenti kollha li irċieva l-Ombudsman
Parlamentari u l-Kummissarji speċjalizzati.

Mezzi differenti ta’ kif tingħata l-għajnuna liċ-ċittadin
Fl-aħħar snin l-Uffiċċju tal-Ombudsman ra żieda fin-nies li jitolbu mingħandu parir jew
assistenza. Għalhekk ir-rwol tiegħu ma baqax limitat biss għall-investigazzjonijiet ta’
ilmenti, imma ukoll biex jagħti assistenza lil dawk iċ-ċittadini li jirrikorru għandu anke
biex jiġu iggwidati dwar x’jista’ jsir biex problema tissolva mingħajr il-ħtieġa li jitressaq
ilment formali jew li ssir investigazzjoni. Din l-assistenza tvarja minn parir inizjali dwar
l-ilment li jista’ jkollu ċ-ċittadin, assistenza biex timtela l-formola tal-ilment, assistenza
mad-dipartiment konċernat biex ilmenti jistgħu jiġu riżolti mingħajr il-bżonn ta’ ilment
formali u kif ukoll parir dwar liema istituzzjoni tista’ tkun ta’ għajnuna meta l-ilment ma
jkunx jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman.
Matul ix-xhur li għaddew, fl-operat amministrattiv tal-Uffiċċju saret enfasi partikolari f’dan
ir-rigward u fir-ristrutturar li sar, il-mod kif jinqeda ċ-ċittadin kien iċ-ċentru tal-għanijiet
li riedu jintlaħħqu. L-investiment fl-użu ta’ mezzi moderni biex jiffaċilitaw il-kuntatt bejn
l-istituzzjoni u l-pubbliku ħalla l-frott. Ta’ min jinnota illi minn Jannar 2015 sa Awwissu
2015, mill-website l-ġdida, daħlu 123 ilment li jammontaw għal 30% tal-ilmenti kollha li
irċieva l-Uffiċċju tal-Ombudsman f’dan il-perjodu. Dawn ma jinkludux dawk iċ-ċittadini
li għamlu l-ewwel kuntatt mal-Uffiċċju permezz ta’ mezzi oħra, partikolarment permezz
tal-media soċjali.

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 ukoll l-ilmenti tat-tlett Kummissarji speċjalizzati.

Każijiet ġodda
Bejn Jannar u Awwissu 2015, daħlu b’kollox 402 ilmenti, żieda ta’ 11.6% fuq l-istess
perjodu fl-2014. Dan juri li wara li s-sena li għaddiet, ix-xejra ta’ tnaqqis fl-ammont ta’
każijiet li jidħlu twaqqfet, għat-tieni sena konsekuttiva, ġiet reġistrata żieda fl-ilmenti li
daħlu. Mill-402 każ illi daħlu, 272 ilment ġew trattati mill-Ombudsman Parlamentari; 35
ilment mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni; 44 ilment mill-Kummissarju għas-Saħħa u
51 ilment mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar.
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Każijiet li ngħalqu
Tabella Nru 1 turi ukoll, il-każijiet li ngħalqu matul l-istess perjodu. Bejn Jannar u
Awwissu 2015 ingħalqu b’kollox 334 każ, żieda ta’ 3% fuq l-istess perjodu fl-2014.
Mit-334 każ li ngħalqu, 216 każ ingħalqu mill-Ombudsman Parlamentari; 39 każ millKummissarju għas-Saħħa; 35 każ mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar u 44 każ
mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni.

Tabella 2 – Assistenza mgħotija lill-Pubbliku
Kif issemma aktar qabel, l-Uffiċċju tal-Ombudsman matul iż-żmien beda jesperjenza
żieda fin-nies li jirrikorru għandu għall-parir jew biex jingħataw assistenza għal ilmenti li
mhux bilfors ikun jinħtieġ li dwarhom jinfetaħ każ formali. Ikun hemm okkażjonijiet fejn
kull ma jkun hemm bżonn hu ta’ spejga, assistenza jew gwida dwar fejn għandhom
jirrikorru bl-ilment tagħhom.
Bejn Jannar u Awwissu 2015, kien hemm 413 persuni li talbu assistenza lill-Uffiċċju talOmbudsman. Minn dawn, 8 ġew solvuti mill-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi, mingħajr
ma kien hemm il-ħtieġa li jinfetaħ ilment formali u 405 ingħataw parir jew assistenza
dwar l-ilment tagħhom.
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Statistika
Tabella 1 - Statistika ta’ ilmenti ġodda, ilmenti li ngħalqu u ilmenti
pendenti bejn Jannar/Awwissu 2014 u 2015
2014
Perjodu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

2015
Każijiet
pendenti

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet
pendenti

Ombudsman Parlamentari
Każijiet
mis-sena ta’ qabel

184

225

Jannar - Marzu

85

55

214

100

86

239

April - Ġunju

100

98

216

108

80

267

Lulju - Awwissu

57

60

217

64

50

281

Total

242

213

272

216

Kummissarju għall-Edukazzjoni
Perjodu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet
mis-sena ta’ qabel

Każijiet
pendenti

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet
pendenti

23

10

Jannar - Marzu

18

11

17

7

22

8

April - Ġunju

8

15

10

17

9

16

Lulju - Awwissu

6

7

9

11

13

14

Total

32

33

35

44

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Kummissarju għas-Saħħa
Perjodu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet
mis-sena ta’ qabel

Każijiet
pendenti

19

Każijiet
pendenti

33

Jannar - Marzu

23

13

29

11

10

34

April - Ġunju

26

16

39

23

15

42

Lulju - Awwissu

6

9

36

10

14

38

Total

55

38

44

39

51

2014
Perjodu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

2015
Każijiet
pendenti

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet
pendenti

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar
Każijiet
mis-sena ta’ qabel

60

50

Jannar - Marzu

15

18

57

16

12

54

April - Ġunju

9

14

52

17

19

52

Lulju - Awwissu

7

7

52

18

4

66

Total

31

39

51

35

Perjodu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Każijiet li
waslu

Każijiet li
ngħalqu

Jannar - Awwissu

360

323

402

334

Total Globali
Każijiet
pendenti

Każijiet
pendenti

Tabella 2 - Statistika ta’ assistenza li ngħatat lill-pubbliku
Jannar/Awwissu 2014 u 2015
Kategorija

Jannar - Awwissu 2014

Jannar - Awwissu 2015

Ingħataw parir

394

405

Riżolt mill-PRO

8

8

402

413

Total
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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 kienu
dawk l-ilmenti li fihom ikun allegat nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ li ammontaw għal
26% tal-ilmenti. Meta tikkompara mas-sena li għaddiet kien hemm żieda ta’ 69% f’din
il-kategorija.
Ta’ min jinnota li din is-sena, l-persuni li l-ilment tagħhom kien dwar azzjoni jew nuqqas
ta’ azzjoni li kienet kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida tar-regoli, regolamenti u proċeduri
naqqsu b’16%. Dawk li l-ilment tagħhom kien jitratta nuqqas ta’ trasparenza naqqsu
b’35%. Mill-banda l-oħra kien hemm żidiet f’dawk li allegaw diskriminazzjoni improprja li
żdiedu bi 53%, dawk li ilmentaw għax l-informazzjoni li kienu jeħtieġu ma ngħatatx jew
damet ma ngħatat żdiedu b’35%, u dawk li ilmentaw dwar dewmien żejjed jew nuqqas
ta’ azzjoni żdiedu b’26%.

Kummissarju għall-Edukazzjoni
L-akbar numru ta’ ilmenti (46%) li tratta l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dwar
trattament mhux ġust jew diskriminatorju, żieda ta’ 23% mis-sena li għaddiet.

Kummissarju għas-Saħħa
Mill-44 ilment li investiga l-Kummissarju għas-Saħħa, 48% tal-ilmenti kienu dwar
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, tnaqqis ta’ 10% mis-sena li
għaddiet.

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 ta’ applikazzjoni
riġida ta’ regoli. Dawn kienu jammontaw għal 33% u żieda ta’ 55% mis-sena li għaddiet.
F’dan is-settur, ta’ min jinnota li kien hemm żieda konsiderevoli fl-ilmenti li jirrigwardaw
dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni, li żdiedu b’75% u f’dawk li jkunu dwar nuqqas ta’
ġustizzja jew bilanċ li żdiedu b’250%.
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Tabella 3 - Klassifika ta’ ilmenti ġodda bejn
Jannar/Awwissu 2014 - 2015
Kategorija

2014

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Ombudsman Parlamentari
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

68

28%

57

21%

Diskriminazzjoni improprja

17

7%

26

10%

Nuqqas ta’ trasparenza

39

16%

20

7%

Nuqqas biex tingħata jew
titwassal l-informazzjoni

23

10%

31

11%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’
azzjoni

53

22%

67

25%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ

42

17%

71

26%

Total

242

100%

272

100%

Kummissarju għall-Edukazzjoni
Immarkar mhux ġust ta’ xogħol
akkademiku

6

19%

8

23%

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx
attenzjoni

2

6%

2

6%

Promozzjoni miċħuda b’mod
inġust

4

13%

4

11%

Kariga miċħuda b’mod inġust
(mili ta’ post battal)

2

6%

-

-

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju

13

40%

16

46%

Nuqqas ta’ tagħrif/attenzjoni

4

13%

5

14%

Inizjattiva personali

1

3%

-

-

32

100%

35

100%

Total

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

11

35%

17

33%

Diskriminazzjoni improprja

4

13%

5

10%

Nuqqas ta’ trasparenza

-

-

-

-

Nuqqas biex tingħata jew
titwassal l-informazzjoni

4

13%

1

3%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’
azzjoni

8

26%

14

27%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ

4

13%

14

27%

Total

31

100%

51

100%
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Kategorija

2014

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Kummissarju għas-Saħħa
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

7

12%

7

16%

Diskriminazzjoni improprja

6

11%

2

5%

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

2

4%

-

-

Għajnuna medika u apparat

1

2%

1

2%

-

-

1

2%

1
1

2%
2%

1
-

2%
-

Tkomplija ta’ kura

6

11%

3

7%

Servizzi ta’ akkomodazzjoni u
ambjent fl-iSptar

1

2%

-

-

1

2%

1

2%

23

41%

21

48%

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

4

7%

3

7%

Nuqqas ta’ mediċini

2

4%

-

-

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien
biex pazjent jiġi eżaminat

-

-

-

-

Nuqqas ta’ trasparenza

-

-

1

2%

Ħwejjeġ oħra

-

-

3

7%

Total

55

100%

44

100%

Total Globali

360

-

402

-

Attitudni tal-impjegati • Impjegati nursing staff
• Impjegati
fl-amministrazzjoni
• Impjegati tobba

Privatezza, dinjità u
kunfidenzjalità tal-pazjent
Kwistjonijiet relatati
mal-ħaddiema
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Tabella 4 – Klassifika ta’ każijiet magħluqa
Din it-tabella turi kif ġew klassifikati l-każijiet magħluqa bejn Jannar u Awwissu 2015. Din
it-tabella tagħti spjegazzjoni dwar it-tip ta’ konklużjonijiet li joħroġu 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 216-il ilment li 15% minnhom saret investigazzjoni
formali dwarhom. F’dan il-perjodu, kien hemm 27% tal-każijiet li ġew solvuti waqt
l-investigazzjoni; 20% li ngħataw parir u għajnuna wara li l-każ tagħhom beda jiġi
investigat; 24% kienu ilmenti li l-Ombudsman ma setax jinvestiga minħabba li kienu
barra l-ġurisdizzjoni tiegħu u 14% kienu dawk illi 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, 18% kienu ġustifikati
filwaqt 34% ma kienux. Waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni, 13% tal-ilmenti ġew
solvuti f’dan l-istadju u 25% ġew mogħtija parir jew għajnuna u b’hekk l-każ ingħalaq. Millkażijiet investigati 5% biss kienu barra l-ġurisdizzjoni tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni
u 5% ma ġewx investigati minħabba li kienu trivjali jew l-ilment kien skada.

Kummissarju għas-Saħħa
Il-Kummissarju għas-Saħħa għalaq 33% tal-każijiet favur il-persuna li ressqet l-ilment u
f’28% tal-każijiet li investiga l-ilment ma kienx ġustifikat. Ta’ min jinnota li 26% tal-każijiet
ġew solvuti waqt il-proċess ta’ investigazzjoni u għalhekk il-persuna li ressqet l-ilment
ma kellhiex għalfejn tkompli bl-ilment. Kien hemm ukoll 10% tal-każijiet investigati li
ġew mogħtija parir u assistenza waqt l-investigazzjoni u 3% li kienu skaduti biż-żmien
jew trivjali. Ma kien ebda każ li ma setax jiġi investigat għax kien barra l-ġurisdizzjoni
tal-Kummissarju.

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, 26% tal-ilmenti kienu ġustifikati u għalhekk l-persuna li ressqet l-ilment
ingħatat raġun; 17% ma kienux ġustifikati u għalhekk ma kienx hemm nuqqas mill-entità,
awtorità jew dipartiment li dwaru kien sar l-ilment.
Kien hemm ukoll, 43% tal-każijiet li ġew solvuti bl-involviment tal-Kummissjaru b’mod
informali waqt l-investigazzjoni; 11% li ngħataw parir u 3% li kienu barra l-ġurisdizzjoni u
għalhekk ma setgħux jiġu investigati.
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Tabella 4 - Klassifika ta’ każijiet magħluqa bejn
Jannar/Awwissu 2014 - 2015
Kategorija

2014

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Ombudsman Parlamentari
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

9
25

4%
12%

3
31

1%
14%

Solvuti waqt l-investigazzjoni

54

25%

58

27%

Mogħtija pariri/għajnuna

32

15%

43

20%

Barra l-ġurisdizzjoni

62

29%

51

24%

Skaduti biż-żmien/trivjali

31

15%

30

14%

213

100%

216

100%

Total

Kummissarju għall-Edukazzjoni
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

4
13

12%
40%

8
15

18%
34%

Solvuti waqt l-investigazzjoni

8

24%

6

13%

Mogħtija pariri/għajnuna

5

15%

11

25%

Barra l-ġurisdizzjoni

2

6%

2

5%

Skaduti biż-żmien/trivjali

1

3%

2

5%

33

100%

44

100%

Total

Kummissarju għas-Saħħa
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

4
11

11%
29%

13
11

33%
28%

Solvuti waqt l-investigazzjoni

16

42%

10

26%

Mogħtija pariri/għajnuna

4

11%

4

10%

Barra l-ġurisdizzjoni

3

7%

-

-

Skaduti biż-żmien/trivjali

-

-

1

3%

38

100%

39

100%

Total
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2014

Kategorija

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar
Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

7
10

18%
26%

9
6

26%
17%

Solvuti waqt l-investigazzjoni

10

26%

15

43%

Mogħtija pariri/għajnuna

3

7%

4

11%

Barra l-ġurisdizzjoni

9

23%

1

3%

Skaduti biż-żmien/trivjali

-

-

-

-

Total

39

100%

35

100%

Totali Globali

323

334
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Tabella 5 – Klassifika ta’ każijiet sostnuti u magħluqa
Din it-tabella tagħti ħarsa lejn in-numru ta’ ilmenti investigati li fil-fatt irriżulta li l-allegazzjoni
dwar xi nuqqas minn 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 li l-azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni fil-konfront
tagħhom kienet kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti u proċeduri.
Dawn kienu jammontaw għall-34% tal-każijiet, żieda ta’ 110% mis-sena li għaddiet.
Fl-2014, l-akbar numru ta’ każijiet kien jitratta ilmenti dwar dewmien żejjed jew nuqqas
ta’ azzjoni. Din is-sena din il-kategorija tinsab fit-tieni post għax ġie reġistrat tnaqqis ta’
42%.
Kien hemm tnaqqis ukoll fl-ilmenti sostnuti fejn instab li kien hemm nuqqas ta’ ġustizzja
jew ta’ bilanċ li naqqsu b’14% mis-sena ta’ qabel.

Kummissarju għall-Edukazzjoni
L-iktar każijiet komuni li kienu sostnuti mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dawk
dwar trattament mhux ġust jew diskriminatorju li kienu jammontaw għal 43%. Ilmenti
sostnuti dwar immarkar mhux ġust ta’ xogħol akkademiku u dawk dwar nuqqas ta’ tagħrif,
żdiedu għall-29%. Kien hemm żieda ukoll fl-ilmenti li kienu dwar promozzjoni miċħuda
b’mod inġust u karigi miċħuda b’mod inġust minn 17% fl-2014 għall-29% fl-2015.

Kummissarju għas-Saħħa
Peress li l-ilmenti li jinvestiga l-Kummissarju għas-Saħħa huma ħafna aktar varji, ilkategoriji stabbiliti huma aktar wiesgħa. F’dan il-qasam, l-iktar ilmenti sostnuti komuni
kienu dawk il-kwistjonijiet ta’ ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li ammontaw għal
30%, li baqgħu fl-istess livell tas-sena ta’ qabel.
It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti kienu dawk li jitrattaw azzjonijiet kienu kontra l-liġi jew
applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti u proċeduri, li ammontaw għall-27%, żieda ta’
80%.

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar
Mill-ilmenti li ġew magħluqa u sostnuti mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar,
kienu dawk l-ilmenti dwar dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li kienu l-aktar komuni
u dawn ammontaw għall-46% tal-każijiet sostnuti.
Fit-tieni post hemm dawk dwar ksur ta’ liġi jew applikazzjoni riġida ta’ regoli li jammontaw
għall-34% tal-ilmenti.
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Tabella 5 - Klassifika ta’ każijiet sostnuti u magħluqa f’kategoriji stabbiliti
Jannar/Awwissu 2014 - 2015
2014

Kategorija

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Ombudsman Parlamentari
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

10

16%

21

34%

Diskriminazzjoni improprja

3

5%

3

5%

Nuqqas ta’ trasparenza

10

16%

6

10%

Nuqqas biex tingħata jew
titwassal l-informazzjoni

7

11%

8

13%

19

30%

11

18%

14

22%

12

20%

63

100%

61

100%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’
azzjoni
Nuqqas ta’ ġustizzja jew ta’
bilanċ
Total

Kummissarju għall-Edukazzjoni
Immarkar mhux ġust ta’ xogħol
akkademiku

2

17%

4

29%

-

-

1

7%

1

8%

3

21%

1

8%

-

-

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju

5

42%

6

43%

Nuqqas ta’ tagħrif/attenzjoni

2

17%

-

-

Inizjattiva personali

1

8%

-

-

12

100%

14

100%

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx
attenzjoni

Promozzjoni miċħuda b’mod
inġust

Kariga miċħuda b’mod inġust
(mili ta’ post battal)

Total

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

7

41%

8

34%

Diskriminazzjoni improprja

2

12%

2

8%

Nuqqas ta’ trasparenza

-

-

-

-

Nuqqas biex tingħata jew
titwassal l-informazzjoni

-

-

2

8%

7

41%

11

46%

1

6%

1

4%

17

100%

24

100%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’
azzjoni
Nuqqas ta’ ġustizzja jew ta’
bilanċ
Total
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Kategorija

2014

Jannar - Awwissu

2015

Jannar - Awwissu

Kummissarju għas-Saħħa
Kontra l-liġi jew applikazzjoni
riġida ta’ regoli, regolamenti u
proċeduri

3

15%

6

27%

Diskriminazzjoni improprja

-

-

3

14%

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

1

5%

-

-

Għajnuna medika u apparat

-

-

-

-

Attitudni tal-impjegati • Impjegati nursing staff
• Impjegati
fl-amministrazzjoni
• Impjegati tobba

-

-

1

4%

1
1

5%
5%

1
-

4%
-

Tkomplija ta’ kura

1

5%

2

9%

Servizzi ta’ akkomodazzjoni u
ambjent fl-iSptar

1

5%

-

-

-

-

1

4%

7

35%

7

30%

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

2

10%

-

-

Nuqqas ta’ mediċini

2

10%

-

-

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien
biex pazjent jigi eżaminat

1

5%

1

4%

Nuqqas ta’ trasparenza

-

-

1

4%

Ħwejjeġ oħra

-

-

-

-

Total

20

100%

23

100%

Totali Globali

112

-

122

-

Privatezza, dinjità u
kunfidenzjalità tal-pazjent

Kwistjonijiet relatati
mal-ħaddiema

29

Stħarriġ
tal-Opinjoni Pubblika
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Stħarriġ tal-Opinjoni Pubblika
Bil-għan li s-servizz offrut liċ-cittadin ikompli jitjieb u sabiex jiġu identifikati l-aħjar mezzi
biex l-għarfien dwar din l-istituzzjoni jkompli jiżdied, l-Uffiċċju ħass li kien wasal iż-żmien
illi titkejjel l-opinjoni pubblika. Għalhekk, fl-ewwel xhur ta’ din is-sena saru żewġ eżerċizzji
ta’ stħarrig tal-opinjoni pubblika:
1. Stħarriġ ma’ dawk li għamlu użu mis-servizz tal-Ombudsman u l-Kummissarji flaħħar snin; u
2. Stħarriġ ma’ kampjun tal-pubbliku in ġenerali minn lokalitajiet differenti madwar Malta
u Għawdex.
L-aħħar li kien sar eżerċizzju simili kien fl-2003, meta dak iż-żmien kienet tqabdet
kumpanija privata. Minħabba raġunijiet finanzjarji, dan l-eżerċizzju sar kompletament
internament bl-għajnuna ta’ diversi taqsimiet tal-Uffiċċju.

Stħarriġ ma’ dawk li għamlu użu mis-servizzi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman
Demografija
Tabella 1.1 – Parteċipazzjoni fl-istħarriġ
Ammont

%

Aċċettaw

195

78%

Irrifjutaw

55

22%

Total

250

100%

Ammont

%

Irġiel

147

75%

Nisa

48

25%

Total

195

100%

Tabella 1.2 – Sess

Għal dan l-istħarriġ ittieħed kampjun ta’ 250 persuna miċ-ċittadini li fl-aħħar ħames snin
għamlet ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Kif turi Tabella 1.1, 195 (78%) aċċettaw
illi jipparteċipaw f’dan l-istħarriġ u 55 (22%) irrifjutaw illi jipparteċipaw. Minn dawk li
ipparteċipaw 147 (75%) kienu rġiel u 48 (25%) kienu nisa, kif muri f’Tabella 1.2.
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Tabella 1.3 - Etajiet

Tabella 1.3 turi l-etajiet ta’ dawk illi fl-aħħar ħames snin ressqu ilment mal-Uffiċċju talOmbudsman. Minn din it-tabella joħroġ ċar illi l-parti l-kbira ta’ dawk li għamlu ilment malOmbudsman huma dawk li għandhom aktar minn 55 sena li jammontaw għal 45% ta’
dawk li ipparteċipaw, segwiti minn dawk illi għandhom bejn 45 – 54 sena, li ammontaw
għal 25%. Komparat anke ma’ data oħra li ħarġet mill-istħarriġ mal-pubbliku in ġenerali,
li jissemma aktar `l quddiem, juri biċ-ċar illi hemm bżonn li l-udjenza aktar żagħżugħa
jkollha għarfien dwar is-servizzi li joffri l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Fis-sezzjoni dwar ilKommunikazzjoni u r-Riċerka hemm indikat il-mezzi li ser jintużaw biex jintlaħaq dan
l-għan.

Funzjonijiet tal-Ombudsman
Għall-mistoqsija li trattat il-funzjonijiet tal-Ombudsman, (Tabella 1.4) ir-risposti li
ngħataw kienu pjuttost korretti. 32% ta’ dawk li ipparteċipaw wieġbu li l-funzjoni primarja
tal-Ombudsman hi, li jinvestiga ilmenti kontra l-Gvern, 31% semmew li l-Ombudsman
għandu l-funzjoni li jinvestiga l-inġustizzji segwiti minn 15% li qalu l-Ombudsman qiegħed
hemm biex jaqbeż għalik. Għal din il-mistoqsija, dawk li ipparteċipaw ma ingħatawx
jagħżlu minn numru ta’ risposti definiti, imma tħallew fil-libertà li jsemmu dak li jħossu.

Tabella 1.4 - Funzjonijiet tal-Ombudsman
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Tabella 1.5 - Il-ħatra ta’ Ombudsman

Mir-risposti li ngħataw għall-mistoqsija dwar min jappunta l-Ombudsman, jidher li
hemm nuqqas ta’ għarfien dwar il-fatt li l-Ombudsman jinħatar mill-Parlament. Kif
joħroġ minn Tabella 1.5, kienu 37% biss li wieġbu li l-Ombudsman hu maħtur millParlament, segwit minn dawk li jaħsbu li l-Ombudsman jiġi maħtur mill-Gvern (25%).

Tabella 1.6 - Indipendenza u awtonomija

Mill-banda l-oħra, għall-mistoqsija dwar l-indipendenza u l-awtonomija li jgawdi
l-Ombudsman mill-Amministrazzjoni, 93% wieġbu b’mod korrett li l-Ombudsman
huwa indipendenti u mhux parti mill-Gvern. Dawk illi jaħsbu li l-Ombudsman
huwa parti mill-amministrazzjoni pubblika huma biss 7%. (Tabella Nru 1.6)
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Tabella 1.7 - Taqbel li l-Amministrazzjoni Pubblika tkun suġġett għallinvestigazzjoni minn istituzzjoni awtonoma?

Mit-tweġibiet għall-mistoqsija dwar jekk l-amministrazzjoni pubblika għandhiex tkun
suġġetta għall-investigazzjoni minn istituzzjoni awtonoma, jidher ċar illi hemm qbil kważi
unanimu dwar dan il-prinċipju - 96% wieġbu li jaqblu ma’ dan il-prinċipju u 4% ma jaqblux
(Tabella 1.7).

Tabella 1.8 - Għaliex ħassejt li tirrikorri għand l-Ombudsman?

Ir-risposta l-aktar li ssemmiet għall-mistoqsija dwar ir-raġuni li waslet lil dawn il-persuni biex
jirrikorru għand l-Ombudsman kienet minħabba li ħassew li saret inġustizzja magħhom.
Tabella 8 turi kif 41% wieġbu li għax ħassew li saret inġustizzja, fost it-tweġibiet l-oħra
kien hemm 25% li ħassew li l-Ombudsman huwa l-unika mezz/ċans li tieħu dak li ħaqqek
u 21% minħabba li kellhom ilment kontra l-amministrazzjoni pubblika.
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Kwalità tas-servizz offrut mill-Uffiċċju tal-Ombudsman
Din il-parti tal-istħarriġ iffukat fuq il-kwalità tas-servizz offrut mill-Uffiċċju tal-Ombudsman.
Dan sar bil-mira ewlenija biex jiġu identifikati, jekk hemm, proċeduri li għandhom bżonn
jitjiebu jew jinbidlu.

Tabella 1.9 – Kwalità tas-servizz offrut mill-ħaddiema tal-Uffiċċju talOmbudsman

Tabella 1.9 turi kif għall-mistoqsija dwar il-kwalità tas-servizz li l-ħaddiema tal-Uffiċċju talOmbudsman jagħtu lil dawk illi jersqu lejn l-istituzzjoni, 83% wieġbu li s-servizz kien tajjeb.

Tabella 1.10 - L-assistenza li ngħatajt mill-uffiċjali li assistewk kienet ta’
għajnuna għall-każ tiegħek?

Tabella 1.10 turi kif għal mistoqsija dwar jekk l-assisstenza mogħtija mill-uffiċjali kinitx ta’
għajnuna għall-każ li kellhom, 63% kienu pożittivi. L-Uffiċċju huwa kommess li jkompli
jtejjeb l-operat tiegħu biex l-uffiċjali fi ħdanu jkomplu jgħinu aktar lil min jirrikorri lejn
l-istituzzjoni u jiggwidawhom anke meta l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma jkunx jista’ jidħol
fl-ilment tagħhom.
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Tabella 1.11 – Kuntatt mal-Uffiċċju

Ir-ristrutturar amministrattiv li seħħ fl-aħħar sentejn ħalla l-frott anke f’dak li għandu
x’jaqsam il-kuntatt bejn iċ-ċittadin u l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Tabella 1.11 turi
kif 95% wieġbu li ma kellhom ebda diffikultà biex jagħmlu kuntatt mal-Uffiċċju.

Tabella 1.12 – Kif taħseb li ġie trattat il-każ tiegħek?

Tabella 1.12 tittratta l-mod kif il-każ ġie trattat mill-istituzzjoni. Għal din il-mistoqsija 46%
wieġbu li l-każ kien trattat b’mod tajjeb u 23% wieġbu li l-każ kien trattat ħażin. Dan irriżultat juri f’dan l-aspett hemm lok għal titjib. Ta’ min isemmi, li hija fin-natura tal-bniedem,
illi meta jagħmel ilment jippretendi li jkollu raġun u allura din tista’ tiġi ukoll attribwita mależitu tal-każ, b’dawk li jingħataw raġun ikunu sodisfatti u dawk li ma jingħatawx ma jkunux.
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Tabella 1.13 – Tul ta’ żmien li ħadet l-investigazzjoni

Tabella 1.13 turi r-riżultat tat-tweġibiet għal mistoqsija dwar it-tul ta’ żmien talinvestigazzjoni, bl-aktar tweġibiet frekwenti kienu: 27% li wieġbu li d-dewmien kien
ta’ aktar minn disa’ xhur; 21% bejn xahrejn u tlett xhur u 21% anqas minn xahrejn.
Kif turi Tabella 1.14, 52% huma sodisfatti mit-tul ta’ żmien li ħadet l-investigazzjoni;
19% ma tantx kienu sodisfatti; 27% ma kienux sodisfatti u 3% ma kellhomx opinjoni.

Tabella 1.14 – Kont sodisfatt bit-tul ta’ żmien li dam biex jiġi investigat il-każ
tiegħek?
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Tabella 1.15 – Kont qed tiġi aġġornat tul l-investigazzjoni?

Tabella 1.15 turi r-riżultat għat-tweġiba dwar jekk waqt l-investigazzjoni, il-persuni
li ressqu l-ilment kienux qed jiġu aġġornati. 63% wieġbu li kienu jiġu aġġornati waqt
l-investigazzjoni; 14% li ma tantx kienu jiġu aġġornati; 22% li ma kienux jiġu aġġornati
u 1% ma kellhomx opinjoni.
Biex ikompli jitjieb is-servizz u l-informazzjoni li tingħata waqt l-investigazzjoni, meta ġiet
imfassla l-website il-ġdida tal-Uffiċċju, ġiet inkluża faċilità, fejn persuna li tkun ressqet
ilment tista’ tara l-istatus tal-ilment online. Għal dawk li m’għandhomx aċċess għallinternet, l-uffiċjali tal-Uffiċċju huma dejjem disponibbli biex jassistu lil dawk li jkunu
jixtiequ jkunu aġġornati dwar il-każ tagħhom.

Tabella 1.16 – Disponibilità tal-uffiċjali waqt l-investigazzjoni

Għall-mistoqsija dwar jekk l-uffiċjali kienux disponibbli meta l-persuna li kellha ilment
riedet tagħmel kuntatt magħhom, 76% wieġbu fil-pożittiv.
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Tabella 1.17 – Kont sodisfatt bir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman?

Tabella 1.17 tittratta l-livell ta’ sodisfazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman
jew il-Kummissarji wara li tkun intemmet l-investigazzjoni. 56% wieġbu li kienu sodisfatti;
7% li ma tantx; 32% li ma kienux sodisfatti u 5% li ma kellhomx opinjoni.
Kif saret referenza aktar qabel, dan ir-riżultat jista’ ikun influwenzat mill-eżitu tal-każ
u għalhekk dawk li ngħataw raġun ikunu pożittivi u dawk illi ma ngħatalhomx ikunu
negattivi.

Tabella 1.18 – Kien faċli għalik li tifhem il-korrispondenza u r-rapport finali?

Uħud mill-investigazzjonijiet imissu aspetti legali u interpretazzjoni tal-liġi. Dawn
l-argumenti legali jkunu inklużi fl-Opinjoni Finali tal-Ombudsman. Bil-għan li jiġi mistħarreġ
jekk dawn ir-rapporti humiex diffiċli biex wieħed jifhimhom jew jekk il-complainant, hux
qed ikollu bżonn assistenza biex jifhem l-eżitu tal-każ, saret mistoqsija diretta dwar dan.
Tabella 1.18 tikkonferma, illi minkejja din il-perċezzjoni, 84% ta’ dawk li ħadu sehem f’dan
l-istħarriġ stqarrew illi ma kellhom ebda diffikultà jifhmu r-rapport finali tal-Ombudsman.
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Tabella 1.19 – Kont sodisfatt mill-informazzjoni mogħtija mill-Gvern, qabel,
waqt u wara l-investigazzjoni?

Tabella 1.19 turi r-risposta għall-mistoqsija dwar il-livell ta’ sodisfazzjon dwar
l-informazzjoni mogħtija mill-Gvern, qabel, waqt u wara l-investigazzjoni. 56% wieġbu
li ma kienux sodisfatti, 25% li kienu sodisfatti; 13% li ma tantx kienu sodisfatti u 6% ma
kellhomx opinjoni.

Tabella 1.20 – Wara l-esperjenza li kellek mal-Uffiċċju tal-Ombudsman, minn
1 sa 10 kif tħoss li kien is-servizz?

Dawk li ipparteċipaw f’dan l-istħarriġ, intalbu jagħtu marka biex jiddiskrivu s-servizz li
irċevew mill-istituzzjoni. Tabella 1.20 turi r-riżultat ta’ din il-mistoqsija, bil-medja tkun ta’
7.26.
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Tabella 1.21 – Jekk fil-futur jerġa’ jkollok bżonn tagħmel ilment, terġa’
tirrikorri għand l-Uffiċċju tal-Ombudsman?

Tabella 1.21 titratta r-riżultat għall-mistoqsija dwar jekk dawk li ressqu ilment, fil-futur
ikollhom bżonn jerġgħu jilmentaw fuq xi ħaġa oħra, jekk jerġgħux jirrikorru lejn l-Uffiċċju
tal-Ombudsman. Dawk li wieġbu fil-pożittiv jammontaw għal 84%. Meta tikkompara dan
ir-riżultat mal-livell ta’ sodisfazzjoni ġenerali li kien ta’ madwar 72%, u dawk illi kienu
sodisfatti bir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman li kienu jammontaw għal 56%, juri li
irrilevanti mill-eżitu tal-investigazzjoni li kellhom, il-livell ta’ fiduċja fl-istituzzjoni jibqa’
għoli.
Dan joħroġ ukoll minn Tabella 1.22, li kienet titratta jekk persuna li għamlet użu misservizz tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, tirreferix lil xi ħadd biex jirrikorri lejn l-Ombudsman
kemm-il darba jkollu ilment. 87% ta’ dawk li ipparteċipaw wieġbu li jekk ikunu jafu lil xi
ħadd li għandu ilment jinkuraġġuh jirrikorri għand l-Ombudsman.

Tabella 1.22 – Jekk tkun taf li xi ħadd għandu ilment tinkuraġġih jirrikorri
għand l-Ombudsman?
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Stħarriġ mal-pubbliku in ġenerali
It-tieni eżerċizzju kien jikkonsisti fi stħarriġ tal-opinjoni pubblika li kien intiż biex jitkejjel
l-għarfien jew le, dwar l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Għal dan l-istħarriġ ittieħed kampjun
ta’ 355 persuna minn lokalitajiet differenti minn Malta u Għawdex. Minn dawn aċċettaw
li jipparteċipaw 255 jew 72% kif muri f’Tabella 2.1
Tabella 2.1 - Parteċipazzjoni fl-istħarriġ
Ammont

%

Aċċettaw

255

72%

Irrifjutaw

100

28%

Total

355

100%

Tabella 2.2 – Qatt smajt bl-Uffiċċju tal-Ombudsman?

Tabella 2.2 turi tweġiba ta’ dawk li ipparteċipaw, għal mistoqsija dwar jekk qattx semgħu
bl-Uffiċċju tal-Ombudsman, 178 jew 70% wieġbu iva u 77 jew 30% wieġbu li le. Tabella
2.3 turi t-tweġiba għall-istess mistoqsija skont l-etajiet ta’ dawk li ipparteċipaw. Minn din
it-tabella joħroġ ċar li aktar ma tonqos l-età tal-parteċipanti jonqas aktar l-għarfien dwar
l-Ombudsman.
Tweġiba

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Iva

4

50%

24

65%

28

61%

46

74%

76

75%

Le

4

50%

13

35%

18

39%

16

26%

26

25%

Total

8

100%

37

100%

46

100%

62

100%

102

100%
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Tabella 2.4 – Kif sirt taf bl-Ombudsman?

Kif turi Tabella 2.4, 49% ta’ dawk li ipparteċipaw semmew il-media l-aktar mezz popolari
li bih saru jafu jew semgħu bl-Ombudsman. Dan kien segwit bi 26% li saru jafu blOmbudsman permezz tal-Aħbarijiet u 17% saru jafu permezz ta’ xi persuna oħra.

Tabella 2.5 – Taf x’jagħmel l-Ombudsman?

Għal mistoqsija dwar jekk jafux x’jagħmel l-Ombudsman (Tabella 2.5), 91% tal-parteċipanti
wieġbu fl-affermattiv. Meta mbagħad saret il-mistoqsija dwar x’inhuma l-funzjonijiet talOmbudsman (Tabella 2.6), l-aktar tweġiba komuni kienet li jinvestiga l-inġustizzji (49%),
segwita minn jinvestiga ilmenti (27%). Ta’ min isemmi li għal din il-mistqosija ma ngħatawx
għażla ta’ tweġibiet imma l-parteċipanti tħallew fil-libertà isemmu dak li jaħsbu.
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Tabella 2.6 – Taf x’inhuma l-funzjonijiet tal-Ombudsman?

Tabella 2.7 – Ġieli ħassejt il-bżonn li tilmenta dwar xi dipartiment tal-Gvern
jew organizazzjoni oħra?

Tabella 2.7 turi t-tweġibiet għall-mistoqsija dwar jekk dawk li ipparteċipaw qatx ħassew
il-bżonn li jagħmlu ilment dwar xi dipartiment tal-Gvern jew organizazzjoni oħra. 66%
wieġbu li qatt ma ħassew il-bżonn li jilmentaw, mentri 34% wieġbu li ġieli ħassew ilbżonn li jagħmlu ilment.
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Tabella 2.8 – Meta ħassejt li kellek tilmenta, fil-fatt għamilt ilment?

Mill-35% li wieġbu li ġieli ħassew il-bżonn li jagħmlu ilment, 57% biss fil-fatt għamlu
ilment, u 43% minkejja li ġieli kellhom ċirkostanzi fejn ħassew li għandhom jilmentaw
xorta waħda baqgħu ma ressqu ebda ilment (Tabella 2.8) .
Meta ġew mistoqsija, għaliex ma ressqu ebda ilment, 42% wieġbu għax iħossu li
għalxejn tressaq ilment, 27% wieġbu li qatgħu qalbhom, 15% sabu soluzzjoni mingħajr
ma kellhom għalfejn jilmentaw u 15% ma taw ebda raġuni (Tabella 2.9).

Tabella 2.9 – Għaliex? (Ma ressaqtx ilment)
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Tabella 2.10 – Ma’ min għamilt l-ilment?

Dawk li wieġbu li ġieli għamlu ilment, ġew mistoqsija ma’ min ressqu l-ilment tagħhom.
Tabella 2.10 turi fost l-oħrajn li 34% ressqu l-ilment mad-Dipartiment stess u 26% ressqu
l-ilment mal-Ombudsman. Il-bqija ta’ dawk li ipparteċipaw semmew diversi entitajiet u
istituzzjonijiet oħra fosthom il-Kunsillli Lokali, il-Pulizija u d-Dipartiment tal-Konsumatur.

Tabella 2.11 – Min jappunta l-Ombudsman?

Għall-mistoqsija (Tabella 2.11) dwar min jappunta l-Ombudsman, 33% biss wieġbu
korrettement li l-Ombudsman jinħatar mill-Parlament. It-tweġibiet l-oħra kienu 33% li
jinħatar mill-Gvern, 18% ma kinux jafu, 8% il-Prim Ministru, 5% semmew diversi karigi u
3% li jinħatar mill-President.
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Tabella 2.12 – Taħseb li l-Ombudsman huwa parti mill-Gvern jew indipendenti
mill-Gvern?

Mill-banda l-oħra, għall-mistoqsija dwar jekk l-Ombudsman huwiex indipendenti jew parti
mill-Gvern (Tabella 2.12), ir-rata tat-tweġiba tikkonferma li hawn għarfien biżżejjed li
l-istituzzjoni tal-Ombudsman hija indipendenti u ma tiffurmax parti mill-amministrazzjoni
pubblika. Dan għaliex 90% wieġbu li l-Ombudsman huwa indipendenti u 10% wieġbu li
jaħsbu li l-Ombudsman huwa parti mill-Gvern.

Tabella 2.13 – Taqbel li l-amministrazzjoni pubblika tkun suġġett għallinvestigazzjoni minn istutuzzjoni awtonoma u indipendenti?

Tabella 2.13 turi li kważi b’mod unanimu l-pubbliku jaqbel li l-amministrazzjoni pubblika
tkun suġġetta għall-skrutinju minn Istituzzjoni indipendenti, b’97% iwieġbu li jaqblu ma’
dan il-prinċipju. Meta mistoqsija, jekk jaqblux li għandu jkun l-Ombudsman li jinvestiga
l-amministrazzjoni pubblika (Tabella 2.14), dawk li jaqblu kienu jammontaw għall-93% u
7% li ma jaqblux. Dan ukoll juri fiduċja qawwija fl-istituzzjoni u fir-rwol tagħha ta’ difensur
taċ-ċittadin.
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Tabella 2.14 – Taqbel li jkun l-Ombudsman li jinvestiga l-amministrazzjoni
pubblika?

Tabella 2.15 – Fuq skala minn 1 sa 10 kemm taħseb li hu kredibbli u li wieħed
għandu jemmen u joqgħod fuq dak li jgħid l-Ombudsman?
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Tabella 2.16 – Fuq skala minn 1 sa 10 kemm jidhirlek li hu effettiv l-Ombudsman
meta jagħti rimedju dwar ilment li jkun investiga?

Dawk li ipparteċipaw f’dan l-istħarriġ, intalbu jagħtu marka minn 1 sa 10 biex jikklassifikaw
l-opinjoni tagħhom dwar il-kredibilità tal-Istituzzjoni. Tabella 2.15 turi r-riżultat ta’ din ilmistoqsija, bil-medja tkun ta’ 8.11, li turi li l-opinjoni tal-pubbliku f’dan ir-rigward hija
pożittiva.
Saret ukoll mistoqsija, fejn il-parteċipanti ntalbu biex jikklassifikaw l-opinjoni tagħhom
dwar kemm hu effettiv l-Ombudsman meta jagħti rimedju dwar ilment li jkun investiga.
Tabella 2.16 turi r-riżultat ta’ din il-mistoqsija, bil-medja tkun ta’ 7.19.

Tabella 2.17 – Taf b’xi ħadd li għamel ilment mal-Uffiċċju tal-Ombudsman?
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Tabella 2.17 turi tweġibiet għall-mistoqsija dwar jekk dawk li ipparteċipaw jafux lil xi
ħadd li irrikorra għand l-Ombudsman. Kienu biss 26% li wieġbu fil-pożittiv. Meta dawn
is-26% ġew mistoqsija jekk ir-riżultat kienx wieħed pożittiv jew negattiv (Tabella 2.18),
57% wieġbu li kien pożittiv. Dwar jekk id-deċiżjoni tal-Ombudsman kinetx ġusta jew le
(Tabella 2.19), 63% wieġbu li kienet ġusta.

Tabella 2.18 – Taf jekk ir-riżultat kienx pożittiv jew negattiv?

Tabella 2.19 – Taħseb li d-deċiżjoni kienet waħda ġusta?
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Tabella 2.20 – Fl-opinjoni tiegħek, minn dawn il-kwalitajiet liema hija l-aktar
importanti li jkollu l-Ombudsman? – (agħżel waħda)

Tabella 2.20 turi tweġibiet għall-mistoqsija dwar l-kwalitajiet li għandu jkollha l-persuna
li tokkupa l-kariga ta’ Ombudsman. L-iktar tweġibiet komuni kienu: 25% li jara li
r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jitwettqu; 24% li jkun imparzjali; 24% li jkun persuna
onesta u 20% li jkun indipendenti mill-Gvern.

Tabella 2.21 – X’taħseb li huma l-vantaġġi li wieħed iressaq ilment quddiem
l-Ombudsman?

Mistoqsija oħra bħala parti minn dan l-istħarriġ kienet dwar l-vantaġġi li wieħed iressaq
ilment quddiem l-Ombudsman (Tabella 2.21). Għal din il-mistoqsija l-parteċipanti ma
ngħatawx għażliet u tħallew fil-libertà li jwieġbu li jridu. Fost it-tweġibiet l-aktar komuni
kien hemm: 52% jipprova jsib rimedju u 26% li jiggwida lill-individwu fir-rigward talproblema li jkollu.
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Tabella 2.22 – Jekk ikollok ilment fir-rigward tal-Amministrazzjoni Pubblika
taħseb li tirrikorri għand l-Ombudsman?

L-aħħar mistoqsija f’dan l-istħarriġ kienet dwar jekk il-parteċipanti, f’każ li jkollhom
ilment kontra l-amministrazzjoni pubblika, jirrikorrux għand l-Ombudsman jew le (Tabella
2.22). 84% wieġbu fil-pożittiv, 7% wieġbu li ma jressqux l-ilment tagħhom quddiem
l-Ombudsman u 9% ma kellhomx opinjoni.
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