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DAĦLA

L-Att dwar l-Ombudsman (Kap 385) jobbliga lill-Ombudsman li 
jippreżenta quddiem il-Kamra tad-Deputati mhux aktar tard 
mill-15 ta’ Settembru ta’ kull sena, Ombudsplan li jkun jagħti ħjiel 
tax-xogħol li hu u l-Uffiċċju tiegħu jkollhom ħsieb li jagħmlu fis-
sena li tkun ġejja.  F’dak il-pjan l-Ombudsman jindika x’inizjattivi 
jkunu ser jittieħdu biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu u jagħti 
dettalji tan-nefqa proġettata biex tkun approvata mill-Parlament.  
Wara l-emendi tal-2010 li awtorizzaw lill-Ombudsman jaħtar 
Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi f’oqsma 
speċjalizzati u li huma llum sewwa integrati f’qafas amministrattiv 
wieħed, il-Pjan sottomess lil dan il-Parlament ikopri l-finanzjament 
kollu meħtieġ għat-tmexxija tal-Uffiċċju.  

Ilha l-prattika kostanti għal ħafna snin illi fl-ewwel parti tal-
Ombudsplan, l-Ombudsman jagħti ħjiel ta’ dawk il-materji ta’ 
policy in ġenerali li fil-fehma tiegħu setgħu jkunu affrontati mill-
Uffiċċju tiegħu fis-sena ta’ wara kif ukoll ta’ xi proġetti u inizjattivi 
fl-organizzazzjoni amministrattiva li hu ippjanat li jitwettqu.

It-tema ewlenija ta’ dan id-dokument hija ispirata minn suġġetti 
li kelli l-opportunità li niddiskuti flimkien mal-Ombudsman 
Ewropew f’laqgħa tan-Network tagħhom organizzata aktar 
kmieni din is-sena.  Laqgħat li fihom ġew analizzati il-problemi 
serji li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropeja u l-istituzzjonijiet tagħha 
li qed iħossuhom dejjem aktar maqtugħin miċ-ċittadini tal-Istati 
Membri.  Id-dibattitu kien iffokat fuq il-miżuri li setgħu jittieħdu 
biex iċ-ċittadini jitqarrbu aktar lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropeja billi ssir aktar enfasi fuq id-drittijiet soċjali tagħhom, 
fuq il-jeddijiet tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni u fuq is-
soluzzjoni tar-realtà dejjem preżenti tal-immigrazzjoni u l-ħtieġa 
tal-integrazzjoni.  
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Il-konklużjonijiet tal-workshops kollha kienu unanimi fil-
konklużjoni li l-Ombudsman għandu rwol importanti fl-
implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet identifikati għal dawn il-
problemi.  Fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu kien meħtieġ illi jżomm 
quddiem għajnejh iċ-ċentralità taċ-ċittadin u d-dritt li għandu 
għall-amministrazzjoni pubblika tajba. Dan f’soċjeta li jeħtieġ 
illi tipprovdilu u tiggarantilu d-drittijiet soċjali tiegħu, f’livelli 
aċċettabbli f’demokrazzija, aċċessibbli għal kulħadd indaqs bla 
ebda diskriminazzjoni improprja.  Ġie enfasizzat li l-Uffiċċju tal-
Ombudsman kien jeħtieġ li jsib mezzi kif jilħaq il-faxex l-aktar 
vulnerabbli tas-soċjetà fosthom l-immigranti irregolari u dawk 
f’detenzjoni.  

Kien proprju f’dawn l-oqsma li kien hemm indikazzjonijiet ċari 
li f’diversi pajjiżi, l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma kienx qiegħed 
jilħaq lil dawn il-faxex tal-popolazzjoni li l-aktar kellhom bżonn 
is-servizzi tiegħu.  

Indubbjament, ħafna minn dawn is-suġġetti kienu ta’ 
interess qawwi għal Malta li mhux biss qed taffronta dawn is-
sitwazzjonijiet imma wkoll qiegħda fil-proċess illi tiddibatti u 
ssib soluzzjonijiet, anke leġislattivi, maħsuba biex itejbu l-ħajja 
taċ-ċittadini, tiggarantilhom livell ta’ għixien aħjar fi spirtu ta’ 
ugwaljanza u non-diskriminazzjoni.  Dan waqt li ma jonqsux 
problemi ta’ nuqqas ta’ trasparenza u kontabilità li jiġġeneraw 
suspetti u nuqqas ta’ fiduċja.  

F’dan kollu l-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu rwol x’jaqdi, kemm 
fl-investigazzjoni tal-ilmenti li jirċievi kif ukoll b’dawk li hu għandu 
dritt jagħmel fuq inizjattiva personali.  Hu proprju għalhekk li dan 
l-Ombudsplan jaċċenna għal uħud minn dawn il-problemi.  Dan 
hu mezz kif iġibhom għall-attenzjoni tal-pubbliku.  Hu wkoll mezz 
kif l-Ombudsman jagħti l-fehma tiegħu fuq leġislazzjoni li ser tiġi 
proposta aktar tard din is-sena u mistennija tiġi implimentata 
s-sena d-dieħla.  

Hija leġislazzjoni komplessa maħsuba biex tirregola b’mod 
olistiku l-eżerċizzju tad-drittijiet umani u tad-dritt tal-ugwaljanza 
u n-non-diskriminazzjoni. Korp ta’ liġijiet li ċertament ser ikollu 
impatt qawwi fuq is-soċjetà Maltija u jeħtieġ illi jiġi assigurat illi 
dawn il-liġijiet ikunu pass ̀ l quddiem li jservu ta’ ġid għaċ-ċittadin.

“Fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu kien meħtieġ illi jżomm quddiem 
għajnejh iċ-ċentralità taċ-ċittadin u d-dritt li għandu għall-
amministrazzjoni pubblika tajba li jeħtieġ illi tipprovdilu u 
tiggarantilu d-drittijiet soċjali tiegħu”
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F’Marzu ta’ din is-sena l-Ombudsman ħa sehem fil-laqgħa annwali tan-Network Ewropew tal-
Ombudsman organizzata fi Brussell minn Emily O’Reilly, l-Ombudsman Parlamentari tal-Ewropa. 
It-temi ewlenin ta’ din il-laqgħa kienu l-futur tal-Unjoni Ewropeja u kif din għandha tassigura 
soċjetà inklussiva u ġusta għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, kif ukoll f’dan il-kuntest, kif kienu 
jinkwadraw l-isfidi tal-lum u tal-futur għall-istituzzjonijiet tal-Ombudsman.  Suġġetti dawn ta’ 
attwalità kbira li jolqtu lill-pajjiżna mill-qrib u li jixprunaw lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li jiffoka 
fuq l-isfidi u l-opportunitajiet li jeħtieġ li jiġu rinfaċċati u trattati.  Dan mhux biss fuq livell tal-
Unjoni, iżda wkoll fuq livell nazzjonali. It-tema tal-laqgħa ġiet imnebbħa mill-ħtieġa li tiġi analizzata 
x’rilevanza u x’sehem għandu jkollha l-istituzzjoni tal-Ombudsman fl-implimentazzjoni prattika 
mill-amministrazzjoni pubblika tal-“Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali’.  

Dan il-“Pilastru” hu dokument maqbul bejn il-membri kollha tal-Unjoni maħsub biex ilaħħam 
l-Artikolu 3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropeja li jiddikjara li l-għanijiet tal-Unjoni huma fost l-oħrajn “li 
tippromwovi l-benesseri tal-popli tagħha u li taħdem għall-Iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa msejjes fuq 
tkabbir ekonomiku bbilanċjat u stabbiltà fil-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna li 
timmira għal-livell massimu ta’ impjiegi u progress soċjali, u livell għoli ta’ protezzjoni u titjib tal-kwalità 
tal-ambjent.  L-Unjoni għandha tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni u tippromwovi 
l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet 
u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal”.

“L-għan tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu li jservi bħala gwida lejn riżultati tal-impjiegi u soċjali 
effiċjenti meta jiġu indirizzati l-isfidi kurrenti u futuri li huma direttament immirati biex jissodisfaw il-
bżonnijiet essenzjali tan-nies, u sabiex jiżguraw l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni aħjar tad-drittijiet 
soċjali”.

Għalkemm dan “il-Pilastru” ġie approvat riċentement mill-Istati Membri, għad m’għandux saħħa 
eżekuttiva fil-pajjiżi tal-Unjoni.  Hu  jelenka għoxrin (20) prinċipju fundamentali li għandhom 
jirregolaw il-ħidma tal-Istat f’oqsma differenti tal-ħajja ekonomika u soċjali taċ-ċittadini 
tagħhom. Prinċipji li għandhom mhux biss jirregolaw il-qafas organizzattiv tal-Unjoni Ewropeja 
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u l-istituzzjonijiet tagħha imma għandhom ukoll jiġu riflessi fil-leġislazzjonijiet nazzjonali, u fejn 
meħtieġ jissarrfu f’liġijiet li jassiguraw li ċ-ċittadini jgawdu mill-istess xibka ta’ drittijiet soċjali fih 
enunċjati.

DRITTJIET SOĊJALI GARANTITI

Il-prinċipji li l-’Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali’ jesiġi illi l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
fir-rigward tal-opportunitajiet u aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol jirrigwardaw l-edukazzjoni, 
taħriġ u tagħlim tul il-ħajja; l-ugwaljanza bejn is-sessi; opportunitajiet indaqs u appoġġ attiv 
għall-impjiegi.  Rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti l-Pilastru jittratta dwar l-impjieg sigur u 
adattabbli; is-salarji; informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-protezzjoni f’każ ta’ sensja; 
id-djalogu soċjali u l-involviment tal-ħaddiema; il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u l-ambjent 
tax-xogħol u l-protezzjoni tad-data tajbin għas-saħħa, siguri u adattati sew.  Il-Pilastru jesiġi wkoll 
protezzjoni w inklużjoni soċjali u f’dan ir-rigward, jittratta dwar il-kura tat-tfal u appoġġ għat-tfal; 
dwar il-protezzjoni soċjali; benefiċċji għall-qgħad; id-dħul minimu; l-introjtu u l-pensjoni tal-irtirar; 
il-kura tas-saħħa; l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità; il-kura għall-perijodu fit-tul, akkomodazzjoni 
għall-għajnuna għall-persuni mingħajr dar u aċċess għas-servizzi essenzjali.

Dan id-dokument huwa essenzjalment maħsub biex l-Istati Membri jintrabtu li jiggarantixxu 
dawn il-jeddijiet soċjali għaċ-ċittadini tagħhom, biex jiffavorixxu soċjetà inklussiva u ġusta, pajjiż 
li jgawdi minn amministrazzjoni pubblika tajba, trasparenti u kontabbli u fuq kollox fejn tirrenja 
s-saltna tad-dritt.  Kien hemm qbil fost l-Ombudsmen li ipparteċipaw fin-Network illi l-“Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali” kellu jingħata l-istess piż u jorbot bl-istess mod daqs il-Karta tal-
Jeddijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropeja.  Dan jekk verament l-Istati Membri riedu li jkun hemm 

soċjetà aktar ġusta li tkun konformi mad-dritt 
internazzjonali li jiggverna l-jeddijiet fondamentali.  
L-Ombudsman jirrikonoxxi l-importanza kbira ta’ 
dan id-dokument.  L-Ombudsmen li ipparteċipaw 
fin-Network impenjaw ruħhom li jagħmlu kull sforz 
biex l-istituzzjonijiet minnhom immexxija jservu 
ta’ katalist biex jippromwovu l-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-prinċipji ta’ ġustizzja soċjali anke bħala 

mezz biex jersqu dejjem aktar qrib lejn iċ-ċittadini li huma obbligati jservu.  

Għal dan il-għan hu meħtieġ li jkun hemm għarfien akbar tal-kontenut ta’ dan id-dokument li 
għandu jispira l-leġislazzjoni nazzjonali biex tkun kemm jista’ jkun konformi mal-prinċipji dikjarati 
f’dan il-Pilastru li jimponi l-minimu ta’ drittijiet soċjali li kull ċittadin tal-istat u tal-Ewropa għandu 
l-jedd li jgawdi.

Dan, id-dokument  ‘Il-Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali’ jista jitnizzel mill-website tal-
Kummissjoni Ewropea1. Ikun utli u sewwa li jsiru riflessjonijiet dwar kemm il-pajjiż kien diġà 
konformi mal-prinċipji enunċjati f’dan il-Pilastru u fejn hemm x’wieħed ittejjeb jew jirriforma.   

IL-PRINĊIPJU TAL-UGWALJANZA U S-SALTNA TAD-DRITT

Hu ċar li għalkemm dan il-“Pilastru” hu maħsub biex jippromwovi, jiggarantixxi u jinforza drittijiet 
soċjali, fosthom id-dritt ta’ opportunitajiet indaqs u aċċess fis-suq tax-xogħol u kundizzjonijiet ġusti 
tax-xogħol u l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, dan hu qafas leġislattiv imsejjes fuq il-prinċipju 
tal-ugwaljanza u s-saltna tad-dritt.  Kien hemm kunsens waqt id-diskussjoni f’dan in-Network, illi 
wieħed ma jistax jitkellem dwar id-demokrazija tal-Ewropa sakemm iċ-ċittadini kollha ma jkunux 
ugwali quddiem il-liġi.  Il-vera ruħ tan-nazzjon teħtieġ li tinbena madwar liġijiet u istituzzjonijiet 
li jiffavorixxu u jassiguraw is-solidarjetà.  F’dan il-kuntest l-Ombudsman għandu rwol importanti 
biex jirrealizza fil-prattika t-twettiq ta’ dawn il-jeddijiet soċjali, miftuħa għal kulħadd l-istess, meta 
jinvestiga allegazzjonijiet ta’ amministrazzjoni ħażina mill-amministrazzjoni pubblika.  

1 Il-’Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali’ - https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pil-
lar-social-rights-booklet_mt.pdf
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L-amministrazzjoni pubblika li l-kultura politika Ewropeja tesiġi li tkun imnebbħa w immexxija mill-
ħtieġa ta’ trasparenza, kontabilità politika u reċiproċità.  Anke f’dan l-istituzzjoni tal-Ombudsman, 
fuq livell nazzjonali, għandha funzjoni vitali x’taqdi biex tqarreb liċ-ċittadin ma’ min hu fdat biex 
jieħu deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawh.  Hu proprju għal din ir-raġuni li dan l-Uffiċċju dejjem 
jinsisti fuq il-ħtieġa ta’ trasparenza u l-obbligu tal-amministrazzjoni pubblika li tkun miftuħa u 
lesta li tipprovdi informazzjoni li hi obbligata li tagħti u li ċ-ċittadin hu intitolat għaliha.

F’dan ir-rigward jidher li ftit li xejn sar progress minkejja l-insistenza ta’ dan l-Uffiċċju li 
t-trasparenza u l-kontabilità huma valuri essenzjali u elementi kostituttivi tad-dritt taċ-ċittadin 
għall-amministrazzjoni pubblika tajba.  Ma ttieħdet l-ebda inizjattiva leġislattiva biex tiffaċilita 
l-aċċessibbiltà taċ-ċittadin għall-informazzjoni li għandu dritt għaliha billi jiġu aħjar definiti 
l-parametri tad-diskrizzjoni li fihom l-amministratur jista’ jirrifjuta li jagħti t-tagħrif mitlub.  Dan 

għall-kuntrarju ta’ dak li qiegħed iseħħ illum fir-
rigward tad-dritt tal-ugwaljanza u l-inizjattivi 
tal-Gvern li jipproponi leġislazzjoni li mhux biss 
tirrikonoxxi l-prinċipju tal-ugwaljanza bħala dritt 
fih innifsu imma wkoll li jagħmlu applikabbli għall-
aspetti kollha tal-ħajja soċjali.  F’dan ir-rigward qed 
tiġi proposta liġi li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 

waqt li tittanta tiddefinixxi x’għandu jitqies bħala aġir diskriminatorju fir-rigward tal-karatteristiċi 
personali protetti identifikati fil-liġi.  

“L-Uffiċċju tal-Ombudsman dejjem jinsisti 
fuq il-ħtieġa ta’ trasparenza u l-obbligu tal-
amministrazzjoni pubblika li tkun miftuħa u 
lesta li tipprovdi informazzjoni li hi obbligata 
li tagħti u li ċ-ċittadin hu intitolat għaliha.”
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L-ABBOZZ 
DWAR L-UGWALJANZA 
U D-DISKRIMINAZZJONI

L-abbozz ta’ Liġi dwar l-Ugwaljanza jipprovdi b’mod partikolari u f’ċertu dettall kif għandu jiġi 
rispettat id-dritt għall-ugwaljanza tista’ tgħid fl-oqsma kollha koperti mill-’Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali’ u mhux biss.  L-iskop dikjarat li dan l-abbozz hu ta’ min ifaħħru għax jipproponi li 
jarmonizza liġijiet li diġà jeżistu u li jirregolaw l-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.  Jipprovdi għal 
definizzjoni aħjar ta’ dawn id-drittijiet, jintroduċi sanzjonijiet u jipprovdi għall-infurzar tagħhom.  
Naturalment, bħal kull abbozz ta’ liġi maħsub biex ikollu impatt qawwi u ġenerali fuq l-iżvilupp 
demokratiku tal-pajjiż, hemm bżonn li jkun studjat u analizzat fid-dettal mhux biss minn min hu 
finalment fdat bil-funzjoni leġislattiva u eżekuttiva tal-pajjiż, iżda wkoll mis-soċjetà ċivili kollha.  
Dan speċjalment minn dawk li ser jiġu direttament milquta bit-tħaddim tagħha. 

F’dan l-isfond hu allura pożittiv illi l-Gvern għażel li jagħmel konsultazzjoni wiesa’ fuq diversi 
livelli kemm fuq il-kunċett ċentrali tal-abbozz li hu t-twessiegħ tad-dritt tal-ugwaljanza u tan-non-
diskriminazzjoni, kif ukoll kif dan seta’ jiġi tradott u realizzat f’abbozz ta’ liġi.  

Dan l-Uffiċċju ilu f’dawn l-aħħar snin jipparteċipa b’mod l-aktar attiv fl-istadji kollha ta’ dan id-
dibattitu u irrisponda għat-talbiet tal-Gvern biex jagħti l-fehma tiegħu, mhux biss fl-istadju bikri 
dwar il-ħsieb tiegħu li jsaħħaħ il-qafas leġislattiv li jipproteġu d-drittijiet umani, imma wkoll meta 
ġiet ippubblikata l-White Paper li tat il-linji gwida li fuqhom il-Gvern kien bi ħsiebu jfassal din il-
leġislazzjoni.  Għamel l-istess ukoll riċentement wara li ġew ippubblikati l-abbozzi ta’ liġi li hu 
maħsub li jitressqu quddiem il-Parlament aktar tard din is-sena.

F’kull stadju dan l-Uffiċċju ħejja r-reazzjoni tiegħu dettaljata u xandarha f’pubblikazzjonijiet 
li jittama li kienu u għad ikunu kontribuzzjonijiet siewja fid-dibattitu fil-pajjiż fuq tema ta’ 
importanza nazzjonali.  Il-Membri tal-Kamra tad-Deputati huma mistiedna biex jirreferu għal 
dawn id-dokumenti li jistgħu jkunu ta’ għajnuna speċjalment meta l-abbozzi jiġu diskussi fi stadju 
ta’ Kumitat.  

F’kull aspett tal-konsultazzjoni l-Ombudsman mhux biss wera l-appoġġ tiegħu għall-miżuri 
leġislattivi li jassiguraw l-ugwaljanza fil-pajjiż, imma wkoll enfasizza fejn meħtieġ, il-preokkupazzjoni 
tiegħu fuq il-mod kif kien qiegħed jiġi suġġerit li jiġi applikat dan il-prinċipju fil-liġijiet proposti.  
Hekk per eżempju, fir-rigward tal-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza l-Ombudsman irrakkomanda 
kawtela dwar l-effett negattiv li jista’ jkollu l-użu ta’ definizzjonijiet wiesgħa u laxki biex jiġi assigurat 
li d-dritt tal-ugwaljanza jiġi gawdut minn kulħadd l-istess.  

Fil-fatt l-Ombudsman fir-riflessjonijiet tiegħu fuq il-White Paper f’Lulju 2015 esprima l-fehma illi 
“The right to be treated equally does not equate to a right to be treated identically.  The freedom from 



discrimination does not preclude the legislator from distinguishing between one person or situation 
and another, and properly discriminating to ensure the observance of rights .... What is essential in 
such circumstances is that, whether the discrimination arises by positive action or by a failure to ensure 
non-discrimination, the justification for the differential treatment must meet a legitimate aim and there 
must be a reasonable relationship of proportionality between that aim and its realisation”.  

Ħsieb dan li fuq livell Ewropew, jirrifletti dak li ntqal fil-laqgħa tan-Network li ttratta l-bżonn li illum 
fl-Ewropa jkun hemm repubblika taċ-ċittadini “Europe’s official mantra - ‘Unity in Diversity’ - means 
normative unity and cultural diversity are to be combined.  In other words, different cultures do not 
exclude normative unity and normative unity has nothing to do with centralisation.  In a democracy 
nobody looses his or her separate identity whether religious, ethnic or  political.  Legal harmonisation 
does not mean the denial of differences”. 

Ħsibijiet dawn li jipprovokaw riflessjonijiet ta’ direzzjoni meta wieħed jiddiskuti leġislazzjoni 
maħsuba proprju biex tarmonizza liġijiet oħrajn fil-qasam tal-ugwaljanza. 

IL-KUMMISSJONI GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM U L-UGWALJANZA

Fir-rigward tal-abbozz ta’ liġi li jipprovdi għat-twaqqif ta’ Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem 
u l-Ugwaljanza, l-Ombudsman ukoll esprima riservi li fil-fehma tiegħu jimmeritaw attenzjoni.  
Dawn huma espressi f’ċertu dettall f’dokumenti ippubblikati minn dan l-Uffiċċju fosthom dawk 
li għalihom diġà saret referenza.  Mhux il-każ allura li f’dan l-Ombudsplan issir analiżi ta’ dan 
l-abbozz u l-Membri tal-Kamra huma mistiedna biex jikkonsultaw dawn il-pubblikazzjonijiet fid-
dibattitu dwar l-abbozz ta’ liġi.  Qed isiru biss dawn l-osservazzjonijiet:

1. It-twaqqif ta’ Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza għandu jkun meqjus 
bħala pass ieħor importanti li jkompli jikkonsolida dak li diġà ġie akkwistat sal-lum fil- promozzjoni 
u l-protezzjoni tad-drittijiet umani fil-pajjiż.  Hemm qbil ġenerali fil-prinċipju li dan għandu jkun 
il-pass li jmiss.  Għandha però tittieħed attenzjoni partikolari biex jiġi assigurat illi l-istrutturi 
eżistenti li jeżerċitaw funzjonijiet f’dan il-qasam ma jiġux imdgħajjfa jew demotivati.  

2. Hi l-fehma tal-Ombudsman illi kwalunkwe mekkaniżmu ġdid jeħtieġ li jiġi inkwadrat fl-ordni 
legali eżistenti biex ikun tassew effettiv.  Jeħtieġ li jkun integrat u jikkumplimenta istituzzjonijiet 
eżistenti.  F’ċerti każijiet l-abbozz jeħtieġlu jirrikonoxxi l-awtorità ta’ wħud minn dawn l-istituzzjonijiet 
imwaqqfa jew bil-Kostituzzjoni jew b’xi liġi meta dawn jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom f’kuntest 
ta’ jeddijiet umani speċifiċi inklużi dawk tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.

3. Hu ta’ sodisfazzjoni għall-Ombudsman illi l-proġett li f’Malta titwaqqaf istituzzjoni nazzjonali 
illi tikkoordina l-ħidma favur il-protezzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem, li l-Uffiċċju tiegħu ilu promotur 
tagħha sa mill-2012, kienet ser tiġi fl-aħħar realizzata.  Istituzzjoni li għandha sservi biex tkabbar 
l-għarfien tad-drittijiet fundamentali fl-aspetti kollha tal-ħajja soċjali fil-pajjiż, tippromwovi rispett 
lejn it-tħaddim tagħhom u tipproponi politika u leġislazzjoni fuq l-aġenda nazzjonali, mhux biss 
biex tkattarhom u testendihom, iżda wkoll biex tassigura li jiġu osservati.  Sa minn meta xandar il-

proposta tiegħu fl-2013, l-Uffiċċju kien wera l-fehma 
li meta wieħed iqis in-natura żviluppata tax-xibka 
ta’ awtoritajiet nazzjonali li għandhom mandat fil-
qasam tad-drittijiet umani, l-istituzzjoni li l-aktar li 
kienet adattata għal Malta kellha tkun kummissjoni 
li tiġbor fiha l-awtoritajiet u istituzzjonijiet prinċipali 
li joperaw f’dan il-qasam.  B’hekk din il-Kummissjoni 
ġdida tiggwadanja mill-esperjenza, il-ħila u 

l-kompetenza tagħhom.  Jidher li qafas amministrattiv organizzattiv simili hu propost fl-abbozz.  
Dan għandu jiffaċilita x-xogħol tal-Kummissjoni l-ġdida biex taħdem f’kollaborazzjoni sħiħa ma’ 
awtoritajiet u istituzzjonijiet eżistenti u timmotivahom biex jimplimentaw policies li huma omoġenji 
u olistiċi.  Dan permezz ta’ djalogu attiv u skambju ta’ esperjenzi ma’ min kien direttament involut 
fil-ħarsien tal-jeddijiet taċ-ċittadini.

“Hi l-fehma tal-Ombudsman illi kwalunkwe 
mekkaniżmu ġdid jeħtieġ li jiġi inkwadrat fl-
ordni legali eżistenti biex ikun tassew effettiv.  
Jeħtieġ li jkun integrat u jikkumplimenta 
istituzzjonijiet eżistenti.”
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4. Dan l-Uffiċċju wkoll insista sa mill-bidu illi l-istruttura tal-Kummissjoni l-ġdida kellha 
tkun tali li tassigura indipendenza u awtonomija sħiħa mill-Eżekuttiv.  L-Uffiċċju kien insista li 
l-Kummissjoni għandha tkun għal kollox konformi mal-prinċipji ta’ Pariġi u irrakkomanda li l-Att 
dwar l-Ombudsman kellu jkun il-mudell li jiġi segwit fit-tfassil tal-abbozz li jwaqqaf il-Kummissjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.  Anke f’dan ir-rigward jidher li l-abbozz kif propost, anke 
jekk b’xi riservi notevoli, jissodisfa dan ir-rekwiżit essenzjali kemm fir-rigward tal-indipendenza 
amministrattiva kif ukoll fir-rigward tal-awtonomija finanzjarja tal-Kummissjoni.

ABBOZZ LI JEMENDA L-KOSTITUZZJONI

It-Tielet abbozz ta’ liġi propost hu wieħed li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta.  Dan hu maħsub 
biex il-Kummissjoni tingħata l-istatus ta’ awtorità kostituzzjonali u tassigura li fil-pajjiż ikun hemm 
dejjem awtorità li jkollha l-funzjoni li tippromwovi, tħares u tinforza d-drittijiet umani u l-jedd tal-
ugwaljanza u non-diskriminazzjoni.  Miżura din ukoll suġġerita minn dan l-Uffiċċju.  Id-diċitura 
tal-emenda hi mfassla fuq l-Att Nru 14 tal-2007 li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta u li jassigura li 
fil-pajjiż f’kull żmien ikun hemm Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi li jissejjaħ 
l-Ombudsman.  Dan l-abbozz hu ċertament pass fid-direzzjoni tajba.  Il-fatt li l-Kummissjoni 
tingħata status kostituzzjonali mhux xi ċirkostanza sempliċiment kożmetika.  Hija għall-kuntrarju 
miżura ta’ rilevanza u sinjifikat li iżżejjen il-Kummissjoni b’awtorità fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha. 
L-istess kif jingħad għall-ħidma tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, il-fatt li l-Kummissjoni dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Ugwaljanza tingħata l-istatus ta’ awtorità kostituzzjonali jfisser li l-Parlament 
jirrikonoxxi li din qed tiġi mogħtija l-mandat li tiddelibera, tagħti direzzjoni u tiddeċiedi dwar 
kwistjonijiet li jaqgħu fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha.  Il-fehmiet u r-rakkomandazzjonijiet 
tagħha ma jistgħux u m’għandhomx allura jiġu leġġerment skartati jew injorati.  

Mill-banda l-oħra bħal fil-każ li jemenda l-Kostituzzjoni biex jassigura li dejjem ikun hemm fil-pajjiż 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-Att propost biex jemenda l-Kostituzzjoni fir-rigward tal-Kummissjoni 
taħt eżami jipprovdi illi l-mod tal-ħatra, l-perjodu tal-kariga u l-mod ta’ kif issir it-tneħħija jew 
is-sospensjoni mill-kariga tal-Kummissarju u l-Membri tal-Kummissjoni, flimkien ma’ kull ħaġa 
oħra li tkun anċillari u aċċidentali għal dan, għandha tkun regolata b’Att tal-Parlament.  Dan ifiss-
er li dawn il-materji essenzjali biex jiggarantixxu l-indipendenza u l-awtonomija tal-istituzzjoni, ma 
jgawdux mill-istess garanziji li ġustament u korrettament igawdi l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.  
Dan proprju għaliex jistgħu jinbidlu b’maġġoranza sempliċi tal-Kamra tad-Deputati. Dan l-Uffiċċju 
ilu żmien jirrakkomanda li l-emenda kostituzzjonali għar-rigward tal-Ombudsman għandha tkun, 
mutatis mutandis, l-istess bħal dawk li jirregolaw l-Awditur Ġenerali u l-uffiċċju tiegħu.    Argument 
dan li japplika l-istess għal din il-Kummissjoni l-ġdida meta jidher li hemm qbil li għandu jkollha 
l-istess status bħal dawn iż-żewġ istituzzjonijiet oħra analogi.

IL-ĦATRA U T-TNEĦĦIJA TAL-KUMMISSARJU U L-MEMBRI

F’dan ir-rigward l-Uffiċċju tal-Ombudsman diġà esprima riservi serji dwar, fost l-oħrajn, il-metodu 
ta’ ħatra u tneħħija tal-Kummissarju u tal-membri tal-Kummissjoni, kif ukoll tal-Bord maħtur 
minnha biex jinvestiga każijiet dwar allegati każi ta’ ksur ta’ drittijiet umani u tal-prinċipju ta’ 
ugwaljanza u non-diskriminazzjoni.  Bla ma wieħed jidħol fid-dettal u jirrepeti dak li diġà intqal, 
biżżejjed jiġi innotat li:

1. mhux aċċettabbli illi l-Kummissarju jiġi maħtur b’riżoluzzjoni approvata minn żewġ terzi tal-
Kamra tad-Deputati imma jista’ jitneħħa b’riżoluzzjoni sempliċi tal-istess Kamra;

2. mhux sewwa illi l-membri tal-istess Kummissjoni kien biżżejjed li jiġu maħtura mill-President, 
li jaġixxi skont riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati approvata b’maġġoranza sempliċi; 

3. wisq inqas huwa aċċettabbli illi it-tneħħija mill-ħatra ta’ kull membru tal-istess Kummissjoni, 
inkluż allura dik tal-istess Chairman, issir mill-President li jaġixxi skont riżoluzzjoni tal-Kamra 
tad-Deputati approvata b’maġġoranza sempliċi; u

4. jidher li minn dan il-metodu tat-terminazzjoni tal-ħatra m’humiex esklużi lanqas it-tmien 
membri tal-Kummissjoni li huma maħtura ex officio.  Dan meta dawn it-tmien Kummissarji 
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ta’ awtoritajiet jgawdu ċertu grad ta’ awtonomija u għandhom fil-liġijiet kostituttivi tal-uffiċċju 
tagħhom metodi differenti kif setgħet tiġi terminata l-ħatra tagħhom.  

Wieħed jifhem li f’Parlament bipartitiku u f’pajjiż politikament polarizzat, riżoluzzjoni approvata 
minn maġġoranza sempliċi tad-Deputati ma toffri l-ebda garanzija ta’ sigurtà tal-uffiċċju li tassigura 
l-indipendenza u l-awtonomija tal-istituzzjoni.  Filwaqt li hu konċess illi l-abbozzi jagħmlu tentattiv 
biex joħolqu strutturi u proċeduri li jiżolaw lill-Kummissjoni u l-Bord tagħha mill-Eżekuttiv, kif 
hu per eżempju l-proċess tal-ħatra tal-membri tal-Kummissjoni li m’humiex ex officio, kondott 
mill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati wara konsultazzjoni pubblika u l-ħatra tal-Bord, b’deċiżjoni 
tal-Kummissjoni kollha approvata b’riżoluzzjoni ta’ żewġ terzi tal-Membri, jibqa’ dejjem il-ħsieb illi 
l-Eżekuttiv u l-maġġoranza fil-Parlament iridu jibqgħu jżommu spazju li jipprovdilhom il-mezz kif, 
anke jekk b’mod indirett, jinfluwenzaw il-ħidma tal-Kummissjoni.  

Dan il-ħsieb hu wkoll imsaħħaħ b’dispożizzjonijiet oħra fl-istess abbozz bħal per eżempju dawk li 
jipprovdu li kull membru tal-Kummissjoni jew tal-Bord tagħha jingħataw ħatra għal żmien erba’ 
snin li jista’ jiġi mġedded għal terminu ieħor ta’ erba’ snin. Fil-każ tal-membri tal-Bord din id-
dispożizzjoni hija aktar serja għaliex dan għandu funzjoni kważi ġudizzjarja.  Dispożizzjoni bħal din 
timmina proprju l-indipendenza u l-awtonomija tal-istess Bord. Dan m’għandux ikun.  Ċirkostanzi 
bħal dawn jistgħu jippreġudikaw il-kriterji illi l-Kummissjoni jeħtiġilha tissodisfa biex tikkwalifika 
għal rikonoxximent skont il-prinċipji ta’ Pariġi.

L-OPINJONI TAL-KUMMISSJONI TA’ VENEZJA

Dawn l-osservazzjonijiet preokkupanti w oħrajn iridu jiġu magħduda ma’ dak li ġie osservat mill-
Kummissjoni Ewropeja għad-Demokrazija permezz tal-Liġi (Il-Kummissjoni ta’ Venezja) [European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission)], l-opinjoni tagħha, addottata mis-
sessjoni plenarja tat-23 ta’ Ġunju ta’ din is-sena (Opinion 920/2018).  Din il-Kummissjoni hija 
istituzzjoni awtorevoli tal-Kunsill tal-Ewropa.  L-opinjoni ġiet preparata minn esperti fuq talba 
tal-Onorevoli Dott. Helena Dalli, Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Pass dan pożittiv 
għaliex jixhed ir-rieda tal-amministrazzjoni illi jissottometti proposti ta’ leġislazzjoni maħsuba 
biex jirregolaw il-qasam sensittiv tal-ħarsien tal-jeddijiet tal-bniedem, għall-iskrutinju ta’ dik li hi 
aktarx l-ogħla awtorità ta’ esperti f’dan il-qasam.  

L-Ombudsman kellu l-opportunità li fuq talba tagħhom, jiltaqa’ ma’ delegazzjoni ta’ rapporteurs 
li fformulaw l-opinjoni.  Jinnota li l-opinjoni tirrifletti b’mod korrett ir-riservi li għandu l-Uffiċċju 
tiegħu fuq din il-leġislazzjoni.  Hi opinjoni awtorevoli li teżamina fil-fond it-tlett abbozzi imma 
b’mod partikolari, l-abbozz li jwaqqaf il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u 
tanalizzahom mil-lat istituzzjonali, leġislattiv u kostituzzjonali.  Il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni 
huma msejsa fuq il-każistika tal-Qorti Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem, id-Direttivi tal-Unjoni 
Ewropeja u l-ġurisprudenza relattiva.  Hi opinjoni li timpressjonak għall-ammont kbir ta’ riferenzi 
biex isaħħu l-fehmiet espressi mill-esperti.  Opinjoni, b’konklużjonijiet ċari u rakkomandazzjonijiet 
univoċi minn awtorità bl-ogħla kredenzjali ta’ għerf legali, ċertament awtonoma u imparzjali.  
L-Ombudsman jirrakkomanda illi din l-opinjoni, li hi aċċessibbli fuq is-sit tal-Kummissjoni ta’ 
Venezja www.venice.coe.int, tiġi konsultata waqt id-dibattitu fuq l-abbozzi in kwistjoni.  Żgur 
li l-fehma fuq ir-riservi espressi fiha ma jistgħux u m’għandhomx jiġu leġġerment skartati jew 
injorati.  

ASPETTI LI JIPPREOKKUPAW

Fost ir-riservi li l-aktar jippreokkupaw lil dan l-Uffiċċju, hemm dawk imqanqla mill-provvedimenti li 
jistabbilixxu l-estensjoni tal-kompetenza tal-Bord imwaqqaf mill-Kummissjoni,  il-proċeduri wżati 
fil-proċess ta’ investigazzjoni u jekk dawn jissodisfawx ir-rekwiżiti kollha ta’ smigħ xieraq u tal-
Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja.  Dan tenut kont tal-fatt illi d-deċiżjonijiet ta’ dan il-Bord ikunu 
jorbtu u huma eżekuttivi.  
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“L-abbozz kif propost, jidher li jista’ joħloq 
sitwazzjonijiet ta’ konflitt u diżgwid li 
għandhom jiġu akkost ta’ kollox evitati.”

Dan l-Uffiċċju jifhem illi min fassal l-abbozz ta’ liġi fittex li jagħti saħħa lil dan il-Bord biex jassigura 
l-ħarsien effettiv tad-drittijiet umani.  Jingħad però illi s-sistema proposta m’hijiex dik magħżula 
minn pajjiżi demokratiċi progressivi li, bħal Malta, għandhom qafas ġudizzjarju, imparzjali w 
indipendenti b’saħħtu u xibka ta’ awtoritajiet u istituzzjonijiet imwaqqfa b’liġi li jipprovdu ħarsien 
għad-drittijiet tal-bniedem f’diversi livelli.  F’dawn il-pajjiżi Bord bħal dak propost ikollu dritt li 
jinvestiga l-ilmenti bil-poteri kollha li dan l-abbozz jagħtih, jagħti opinjoni dwar il-mertu tiegħu u 
jirrakkomanda redress xieraq.  

F’xi pajjiżi l-Bord jingħata d-dritt illi jressaq ir-riżultat tal-inkjesta tiegħu quddiem qorti jew tribunal 
u jkunu dawn li jiddeċiedu l-mertu fl-ewwel istanza.  Barra dan, fil-pajjiżi fejn jeżisti bord imwaqqaf 
minn kummissjoni biex jinvestiga l-ilmenti, l-liġi tagħti attenzjoni speċjali biex, fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tagħha, il-kummissjoni ma tintralċja bl-ebda mod lill-awtoritajiet u istituzzjonijiet oħra 
li għandhom fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom, il-mandat li jħarsu d-drittijiet umani inkluż 

dawk tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.  
Hu proprju f’dan li l-abbozz kif propost, jidher li 
jista’ joħloq sitwazzjonijiet ta’ konflitt u diżgwid 
li għandhom jiġu akkost ta’ kollox evitati.  In fatti 
jidher li l-abbozz jeskludi biss mill-ġurisdizzjoni 
tal-Bord każ ta’ investigazzjoni ta’ ilment li jkun: a) 

relatat mal-proċeduri li l-mertu tiegħu jkun ilment jew talba pendenti quddiem qorti kompetenti 
jew tribunal; b) jirrigwarda mertu ta’ ilment jew talba pendenti quddiem l-Ombudsman; u ċ) 
jirrigwarda l-mertu jew talba li jkun diġà ġie investigat mill-bord innifsu jew minn qorti kompetenti 
oħra jew tribunal.  

ĠURISDIZZJONI KONKORRENTI

Dan ifisser li l-Bord mhux prekluż li jinvestiga ilmenti li l-mertu tagħhom ikun pendenti jew anke 
deċiż minn awtoritajiet jew istituzzjonijiet oħrajn li m’humiex qorti jew tribunal.  Jidher li lanqas 
hu prekluż milli jinvestiga ilment li jkun ġie diġà investigat u deċiż mill-Ombudsman. L-abbozz 
allura jipprospetta sitwazzjoni fejn dan il-Bord ikollu ġurisdizzjoni konkorrenti ma’ awtoritajiet u 
istituzzjonijiet oħrajn imwaqqfa kemm mill-Kostituzzjoni jew b’liġi, li għandhom il-funzjoni speċifika 
li jippromwovu u jħarsu l-jeddijiet umani partikolari u jinvestigaw ilmenti u jagħtu deċiżjonijiet 
li f’xi każijiet, huma wkoll esegwibbli.  L-abbozz bl-ebda mod ma jipprovdi kif għandhom jiġu 
regolati r-relazzjonijiet bejn dawn l-istituzzjonijiet u awtoritajiet u l-istess Kummissjoni.  In oltre 
tmienja minn dawn l-awtoritajiet u istituzzjonijiet huma mmexxija minn Kummissarji li ex officio 
huma membri ta’ din il-Kummissjoni u li allura tista’ tirċievi ilmenti li jkunu diġà tressqu jew jistgħu 
jitressqu quddiem l-istituzzjoni minnhom immexxija. 

Dawn u oħrajn huma kollha sitwazzjonijiet illi jistgħu joħolqu diżgwid u taħwid serju fil-proċess tal-
investigazzjoni, ir-riskju ta’ double jeopardy u wkoll ta’ deċiżjonijiet konfliġġenti u miżuri ta’ redress 
li ma jaqblux bejniethom.  Il-fatt imbagħad li ħafna minn dawn l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet 
m’għandhomx il-poteri wiesa’ li għandu dan il-Bord fosthom dak li jagħti deċiżjonijiet kawtelatorji 
biex jipproteġi l-interessi ta’ min jagħmel l-ilment, u l-fatt li d-deċiżjoni tal-Bord, hija esegwibbli, 
bilfors ifisser li l-awtorità ta’ dawn l-awtoritajiet u istituzzjonijiet, tiġi imminata.  Il-persuna aggravata 
bħala regola tagħżel fejn taħseb li tista’ tikseb redress b’mod aktar spedit u aktar effikaċi.  Ifisser 
ukoll li l-esperjenza li akkwistaw maż-żmien dawn l-awtoritajiet u istituzzjonijiet esperti fil-qasam 
tagħhom, fil-ħarsien tad-drittijiet ta’ dawk li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tagħhom biż-żmien tintilef u 
tisfuma fix-xejn.  

Dawn huma kollha sitwazzjonijiet negattivi li wieħed għandu joqgħod ferm attent li jevita 
għaliex jistgħu jwasslu għal kollass ta’ dak li nbena tul is-snin biex jiggarantixxu l-jeddijiet taċ-
ċittadini speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli.  Dan biex jiffavorixxi kummissjoni u bord li jkunu 
omnipreżenti u omnipotenti, mogħtija l-funzjoni li jkunu l-uniċi interpreti awtorevoli tal-jeddijiet 
umani u tad-dritt tal-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom, ħlief għad-
deċiżjoni aħħarija tal-Qorti tal-Appell fejn ikun il-każ.  
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Dan l-Uffiċċju mill-bidu nett sostna li ma jaqbilx li dan hu l-aħjar mod kif jiġi assigurat il-ħarsien 
ta’ dawn id-drittijiet li, fil-manifestazzjoni varja tagħhom, m’għandhiex tkun il-monopolju tal-ebda 
istituzzjoni waħda.  Għall-kuntrarju awtoritajiet u istituzzjonijiet oħra għandhom jiġu msaħħa.  
L-iskuża li jeħtieġ Bord biex l-investigazzjoni tal-ilmenti titħaffef għaliex il-Qrati jimxu bil-mod, bi 
proċedura komplessa, hija inaċċettabbli.  Jekk dan hu l-każ, il-Qrati u t-Tribunali għandhom jiġu 
msaħħa jekk hemm bżonn billi tinħoloq struttura ġudizzjarja appożita mfassla fuq dik li l-pajjiż 
diġà igawdi.  Dan kemm fuq livell kostituzzjonali, kif ukoll fuq livell ta’ qrati u tribunali ordinarji.  

Fiċ-ċirkostanzi l-inqas li wieħed jista’ jissuġġerixxi biex tinżamm relazzjoni korretta bejn din il-
Kummissjoni u l-Bord tagħha w awtoritajiet u istituzzjonijiet oħrajn huwa dak illi din il-Kummissjoni 
sservi ta’ clearing house biex meta tirriżultalha waqt investigazzjoni, li ilment jaqa’ fil-kompetenza 
ta’ xi awtorità jew istituzzjoni oħra, l-ilment għandu jiġi indirizzat fl-ewwel lok lil dik l-awtorità jew 
istituzzjoni biex jiġi investigat skont il-proċedura stabbilita li tirregolaha.

POSSIBBILTÀ TA’ KONFLITT MAL-QRATI

Mhux il-każ li f’dan id-dokument jiġi diskuss x’inhuma l-implikazzjonijiet tal-Kummissjoni u l-Bord 
kif imfassla fl-abbozz, fil-kuntest tal-ordinament ġuridiku fil-pajjiż.  Dan b’mod partikolari mhux biss 
rigward id-dubji li ġew espressi dwar kemm dak propost jista’ jiġi sostnut fuq livell kostituzzjonali 
u konvenzjonali, imma wkoll dwar x’ser ikunu r-relazzjonijiet bejn dawn l-awtoritajiet ġodda u 
l-Qorti Kostituzzjonali.  

Iqumu mistoqsijiet bażiċi li għalihom tinħtieġ risposta.  Bħal per eżempju:  X’ser tkun il-pożizzjoni 
ta’ persuna li titlob il-protezzjoni għall-jeddijiet fondamentali tagħha b’rikors quddiem il-Prim 
Awla tal-Qorti Ċivili, Sede Kostituzzjonali?; Dik il-Qorti ser ikollha l-fakultà li tagħżel li teżerċita 
d-diskrezzjoni tagħha li ma tieħux konjizzjoni tal-ilment għax l-applikant għandu qabel imur 
quddiem il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza?; Persuna li tħossha aggravata 
wara li l-ilment tagħha jkun ġie investigat u deċiż mill-Bord, u li d-deċiżjoni tiegħu tkun saret finali 
jew għaliex ma sarx appell lill-Qorti tal-Appell jew għax dik il-Qorti tkun ikkonfermatha, tista’ 
terġa’ tressaq l-istess ilment mill-ġdid quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili f’sede kostituzzjonali 
u eventwalment quddiem il-Qorti Kostituzzjonali?; u Jekk dik il-persuna tagħżel li tagħmel hekk, 
hemm il-possibilità li l-Qorti Kostituzzjonali fiż-żewġ istanzi tiċħad it-talba għaliex diġà kien hemm 
deċiżjoni li għaddiet in ġudikat? 

Dawn id-domandi fost l-oħrajn diġà ġew imressqa 
fid-diversi dokumenti li ġew pubblikati.  It-tweġibiet 
għalihom iridu jingħataw minn esperti fil-liġi 
kostituzzjonali.  Żgur jeħtieġ li l-proċess kollu jkun 
mill-aktar trasparenti, ċert u sigur għaliex hawn 
si tratta ta’ jeddijiet fondamentali li ma jistgħux 
jippermettu sitwazzjoni ta’ dubju u inċertezza fil-
proċeduri maħsuba għall-ħarsien tagħhom.  

Naturalment, il-Qrati nfushom għandhom il-vires u 
l-kapaċità biex jasserixxu l-ġurisdizzjoni tagħhom.  Iżda 
hu vitali illi fl-istadju tal-Kumitat, id-diskussjoni dwar 

dawn l-abbozzi tkun mill-aktar informata u illuminata.  Dan l-Uffiċċju naturalment jinteressawh 
aktar l-implikazzjonijiet li jqajjmu dawn l-abbozzi, b’mod partikolari dak illi jwaqqaf il-Kummissjoni 
għad-Drittjiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza, fuq il-jedd taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni pubblika 
tajba b’mod partikolari dwar iċ-ċertezza għar-rimedji li għandu jkollu biex iħares il-jeddijiet 
fundamentali tiegħu.  

L-Ombudsman jerġa’ jsostni illi hu sewwa li jkun hemm din il-Kummissjoni b’saħħitha w awtorevoli 
li tassigura monitoraġġ effettiv tal-ħarsien tal-jeddijiet tal-bniedem.  Ma hemm xejn ħażin illi fil-
pajjiż ikun hemm aktar minn istituzzjoni waħda, li jkunu impenjati flimkien mal-Qrati, li jipprovdu 

“Uffiċċju naturalment jinteressawh aktar 
l-implikazzjonijiet li jqajjmu dawn l-abbozzi, 
b’mod partikolari dak illi jwaqqaf il-
Kummissjoni għad-Drittjiet tal-Bniedem u 
l-Ugwaljanza, fuq il-jedd taċ-ċittadin għall-
amministrazzjoni pubblika tajba b’mod 
partikolari dwar iċ-ċertezza għar-rimedji 
li għandu jkollu biex iħares il-jeddijiet 
fundamentali tiegħu.”
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din il-protezzjoni.  Aktar ma jkunu speċjalizzati fil-funzjonijiet tagħhom, tant l-aħjar.  L-importanti 
hu li x-xibka kollha li tipproteġi liċ-ċittadin tkun ċara u trasparenti.  Il-funzjonijiet ta’ kull awtorità 
u istituzzjoni jkunu ben definiti, u l-parametri tal-ġurisdizzjoni tagħhom ikunu sewwa delineati.  
Il-mira għandha tkun li l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kollha impenjati f’dan il-qasam għandhom 
jiġu msaħħa, il-kooperazzjoni bejniethom assigurata u jitħallew jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom 
f’libertà sħiħa skont kif determinat fil-liġijiet kostituttivi tagħhom.  

Dawn fl-aħħar mill-aħħar huma l-miri speċifiċi tal-Prinċipji ta’ Pariġi li għandhom jirregolaw l-istatus 
ta’ istituzzjonijiet nazzjonali għall-ħarsien tal-jeddijiet tal-bniedem (NHRI).  

POSSIBBILTÀ TA’ KONFUŻJONI U DIŻGWID

Biex wieħed jifhem aktar f’liema kuntest jistgħu jinħolqu konfużjoni u diżgwid bejn il-Kummissjoni, 
il-Bord tagħha u istituzzjonijiet u awtoritajiet oħra biżżejjed jingħataw ftit eżempji minn ħafna li 
jistgħu jokkorru:

Awtoritajiet imwaqqfa bil-Kostituzzjoni 

1. L-istituzzjoni tal-Ombudsman - Din tikkonsisti kemm fl-uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari 
kif ukoll f’dak tal-Kummissarji maħtura minnu.  Għalkemm dawn m’għandhomx mandat 
speċifiku li jinvestigaw ilmenti dwar ksur ta’ jeddijiet fundamentali, huma ħafna l-każijiet 
illi jkollhom involut fil-mertu kwistjonijiet li jinvolvu d-drittijiet umani fosthom id-dritt għall-
ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.  Il-ġurisdizzjoni tal-Uffiċċju hija limitata għall-iskrutinju 
tal-aġir tal-amministrazzjoni pubblika f’sens wiesa’.  

F’kull opinjoni finali mogħtija wara investigazzjoni, r-rakkomandazzjonijiet għal redress,   
m’humiex esegwibbli.  L-Uffiċċju jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu mhux biss fuq bażi ta’ 
legalità imma wkoll ta’ ġustizzja u ekwità.  Jagħti fehmiet awtorevoli dwar kif l-aħjar taġixxi 
l-amministrazzjoni pubblika u dwar jekk xi att jew ommissjoni jkunx sar kontra dak li tgħid il-
liġi u allura anke jekk ikunx konformi mal-liġijiet li jirregolaw id-drittijiet umani u l-ugwaljanza.  
L-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu wkoll il-funzjoni illi jiddikjara jekk l-aġir tal-amministrazzjoni 
pubblika jkunx irraġonevoli, inġust, oppressiv jew improprjament diskriminatorju, anke jekk 
dan isir skont xi liġi li tkun fiha nfisha meqjusa mill-Uffiċċju tal-Ombudsman bħala, irraġonevoli, 
inġusta, oppressiva jew improprjament diskriminatorja.  L-Uffiċċju jista’ wkoll iqis li l-aġir tal-
amministrazzjoni pubblika jkun sempliċiment ħażin.  

Hu ovvju li, fl-eżerċizzju ta’ dawn il-funzjonijiet li huma l-qalba tal-mandat kostituzzjonali tal-
Uffiċċju tal-Ombudsman, waqt li jkun qed jikkonduċi investigazzjonijiet kemm ta’ ilmenti ta’ 
ċittadini aggravati kif ukoll fuq inizjattiva personali, jista’ faċilment jinvadi materji li huma 
fil-kompetenza tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u l-Bord minnha 
mwaqqaf. F’dawn iċ-ċirkostanzi hemm il-possibbiltà ta’ kuntrast u nuqqas ta’ qbil bejn dawn 
iż-żewġ awtoritajiet kostituzzjonali.  Dan anke għaliex kif hu magħruf, f’materja ta’ drittijiet 
fundamentali, inkluż dawk tal-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni, hemm ħafna lok għal 
interpretazzjoni kemm fid-definizzjoni kif ukoll fl-applikazzjoni tagħhom.  Dan aktar u aktar 
meta kif ingħad, fl-abbozzi jintużaw termini vagi u mhux ben definiti li jesprimu kunċetti li 
jħallu lok għall-apprezzament suġġettiv, li jista’ jkun kundizzjonat minn konvinzjonijiet u 
orjentament personali.

2. Il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi - Awtorità kostituzzjonali li għandha l-funzjoni speċifika li 
tiżgura li dwar l-impjiegi, ebda distinzjoni ta’ esklużjoni jew preferenza li ma tkunx ġustifikabbli 
f’soċjetà demokratika m’għandha ssir jew tingħata favur jew kontra xi persuna minħabba 
l-opinjoni politika tagħha.  Kull persuna li tallega li tkun ġiet aggravata għal din ir-raġuni 
tista’ titlob lill-Kummissjoni dwar l-Impjiegi għal rimedju.  Mill-banda l-oħra, diskriminazzjoni 
minħabba l-fehma politika hija ġustament elenkata fid-definizzjoni ta’ diskriminazzjoni fl-
abbozz dwar l-ugwaljanza.  Min iħoss li ġie iddiskriminat għal din ir-raġuni jkun jista’ wkoll 
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iressaq l-ilment tiegħu quddiem il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u 
dan jiġi investigat mill-Bord tiegħu.  Jista’ jkun hemm allura żewġ investigazzjonijiet paralleli li 
jagħtu eżitu u rimedju differenti jekk mhux konfliġġenti.

3. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku - Din għandha s-setgħa li tagħmel ħatriet għall-
karigi uffiċjali u teżerċita kontroll dixxiplinarju fuq uffiċjali pubbliċi.  Għandha l-funzjoni 
li tassigura li l-proċessi kollha ta’ reklutaġġ u ta’ promozzjoni, kif ukoll ta’ dixxiplina jkunu 
esegwiti korrettament, b’ġustizzja w ekwità, b’rispett għad-dritt fundamentali ta’ smigħ xieraq 
u fl-osservanza tal-liġijiet u regolamenti applikabbli.  Għandha wkoll tiżgura li ebda distinzjoni, 
esklużjoni jew preferenza ma jsiru jew jingħataw favur jew kontra xi persuna minħabba l-fehma 
politika tagħha u li taġixxi fl-aħjar interess tas-servizz pubbliku u tan-nazzjon in ġenerali.  

Hu ċar allura li anke din il-Kummissjoni kostituzzjonali neċessarjament teżerċita funzjonijiet illi 
jinvolvu l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-jeddijiet fundamentali.  Dan apparti ċ-ċirkostanza 
importanti u vitali illi l-liġijiet dwar l-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni ser ikunu japplikaw 
ukoll għall-amministrazzjoni pubblika.  Pass dan importanti mill-aktar pożittiv.  Però meta 
wieħed iqis il-klawsoli dettaljati illi jirrigwardaw l-impjieg u r-relazzjonijiet bejn il-ħaddiem u 
min iħaddem fl-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza, wieħed jifhem illi mhux eskluża l-possibilità 
ta’ konflitt u nuqqas ta’ qbil bejn dawn iż-żewġ kummissjonijiet fl-interpretazzjoni tal-liġijiet 
applikabbli.  Biżżejjed jingħad li ma jidhirx li hu eskluż il-każ li l-Kummissjoni dwar l-Ugwaljanza 
tista’ tqis li għandha l-jedd li hi tinvestiga ilment kontra l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
għaliex jiġi allegat li din ma irrispettatx, jew ma interpretatx, jew ma applikatx sewwa 
d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni li tirregola l-jeddijiet umani u d-drittijiet tal-ugwaljanza u 
n-non-diskriminazzjoni.

AWTORITAJIET IMWAQQFA B’LIĠI

Il-ħsieb dikjarat tal-abbozzi taħt eżami hu dak li jassigura t-tgawdija tal-jeddijiet umani u tad-dritt 
tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni għaċ-ċittadini kollha f’medda mill-aktar wiesa’ tal-attività 
soċjali u ekonomika fil-pajjiż.  

Hekk per eżempju, l-abbozz dwar l-Ugwaljanza jipprovdi li ebda persuna, kemm fil-privat kif ukoll fl-
amministrazzjoni pubblika, ma tista’ tiddiskrimina kontra xi persuna oħra fl-aċċess għall-provvisti 
u servizzi fir-riklamar; fis-servizzi finanzjarji; fil-qasam edukattiv u vokazzjonali u fil-qasam tal-
impjiegi fil-forom differenti tiegħu. Għalhekk l-abbozz jipprovdi għal definizzjoni dettaljata ta’ kull 
waħda mit-tmien taqsimiet li għalihom japplika l-abbozz.  Kull taqsima hi analizzata fid-dettal biex 
tassigura li kemm jista’ jkun, kull attività tiġi espressament milquta u regolata b’mod li d-dritt tal-
ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni jiġi universalment applikat u gawdut minn kulħadd l-istess. 

Naturalment kull attività f’kull aspett tal-ħajja pubblika f’Malta hu diġà regolat b’sistema estensiva 
u effettiva ta’ liġijiet.  Liġijiet li huma miżgħuda b’definizzjonijiet tal-attività li jirregolaw il-ħolqien 
ta’ proċeduri ta’ kontroll kif id-drittijiet jiġu eżerċitati u l-obbligi rispettati.  Ħafna huma l-liġijiet li 
joħolqu sistemi ta’ monitoraġġ u verifika kif ukoll ta’ strutturi appożiti ġudizzjarji, kważi ġudizzjarji 
jew amministrattivi li jassiguraw l-osservanza tal-liġijiet u l-protezzjoni taċ-ċittadin.  

F’dan l-isfond ġew imwaqqfa tul is-snin numru ta’ awtoritajiet imwaqqfa b’liġi li għandhom il-
funzjoni prinċipali ta’ regolaturi fl-oqsma li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.  Fost dawn hemm 
it-tmien kummissarji tal-awtoritajiet u istituzzjonijiet li hu propost li jkunu membri ex officio tal-
Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.  Hemm però ħafna awtoritajiet oħrajn li 
għandhom funzjoni ta’ regolatur u li d-deċiżjonijiet tagħhom huma esegwibbli taħt diversi forom.  
M’hemmx dubju illi dawn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet kollha jkunu obbligati illi japplikaw il-
liġi dwar l-ugwaljanza u b’mod partikolari josservaw id-definizzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi nuqqas 
ta’ ugwaljanza jew diskriminazzjoni improprja fl-oqsma minnhom regolati.  Oqsma li l-leġislatur 
deherlu li jeħtieġu attenzjoni speċjali w allura ħoloq strutturi speċjalizzati, amministrati b’esperti 
fil-materja. 
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Ħarsa lejn il-lista tal-Kummissarji ex officio membri tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Ugwaljanza hi biżżejjed biex tillustra dan il-punt.  Huma proprju l-esperjenza u l-ispeċjalizzazzjoni 
ta’ dawn il-Kummissarji li tarrikixxi l-kwalità tal-Kummissjoni dwar d-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Ugwaljanza.  Għandha però tittieħed attenzjoni partikolari illi dawn l-awtoritajiet kollha w 
oħrajn ma jiġux intralċjati bla bżonn fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet proprju tagħhom b’talbiet għall-
intervent mill-Bord imwaqqaf mill-Kummissjoni.  Kif inhuma mfassla l-abbozzi jibqa’ dejjem 
ir-riskju li persuna f’ċerti ċirkostanzi, tista’ tagħżel li tirrikorri għand il-Kummissjoni u l-Bord u 
tevita l-intervent tar-regolatur.  Dan ukoll għaliex il-Bord kif propost għandu saħħa li jieħu miżuri 
kawtelatorji u finalment anke jimponi multi approprjati.  

KJAREZZA U NUQQAS TA’ AMBIGWITÀ 

Dawn u ħafna oħrajn huma materji li jeħtieġ li jiġu affrontati biex jiġi assigurat li l-leġislazzjoni 
proposta għat-tisħiħ tat-tgawdija tal-jeddijiet umani u tad-dritt tal-ugwaljanza u non-
diskriminazzjoni jkun wieħed li jippermetti interazzjoni bejn l-istrutturi li ser jiġu maħluqa u 
strutturi oħra mwaqqfa b’liġi biex tinħoloq sinerġija effettiva bejniethom u biex is-sistema tkun 
waħda omoġenja u faċilment aċċessibbli għaċ-ċittadin.  Wieħed għandu jimmira għall-kjarezza u 
nuqqas ta’ ambigwità. Iċ-ċittadin għandu jkun f’pożizzjoni illi faċilment jiddeċiedi x’rimedji hemm 
aċċessibbli għalih u kif jista’ jeċċedi għalihom bl-aktar mod effettiv, minn istituzzjonijiet li jistgħu 
jagħtuh l-aħjar servizz.  Għal dan il-fini hemm bosta suġġerimenti li jistgħu jsiru fosthom:

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet l-Ombudsman hu tal-fehma illi, waqt li ma hemmx dubju 
illi l-leġislazzjoni kif proposta ser tkun pass `l quddiem għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet umani u l-ħarsien tad-dritt tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni, hemm lok għal titjib 
fit-tfassil tagħha.  Dan biex jiġi assigurat mhux biss li r-riforma tkun waħda olistika imma wkoll illi 
istituzzjonijiet ġodda jiġu integrati sewwa fl-ordinament ġuridiku fil-qafas legali amministrattiv li 
diġà jeżisti.  Dan biex iċ-ċittadin, waqt li tiżdiedlu l-protezzjoni għall-jeddijiet tiegħu ma jitlef xejn 
minn dak li qed igawdi llum bl-aċċess li għandu għall-awtoritajiet u istituzzjonijiet speċjalizzati.  

Il-ħolqien ta’ sistema li dawn l-awtoritajiet u 
istituzzjonijiet iħossu ruħhom b’xi mod sottomessi 
għal xi kummissjoni superjuri li tista’ tinvadi l-isfera 
tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom ikollu effett 
negattiv fil-livell ta’ għarfien tal-jeddijiet umani, 
tiġġenera kuntrasti u disgwid bla bżonn u tista’ 
twassal għal konflitti dwar ġurisdizzjoni u litigazzjoni 

bla bżonn.   Din kienet l-esperjenza ta’ pajjiżi oħra fejn ġew introdotti strutturi simili u wieħed 
għandu joqgħod ferm attent illi jitgħallem mill-iżbalji ta’ ħaddieħor.  

SUĠĠERIMENTI GĦAL TITJIB

L-Ombudsman jazzarda jagħmel xi suġġerimenti għall-kunsiderazzjoni ta’ din il-Kamra biex dawn 
ir-riskji jiġu evitati jew almenu limitati.  Jekk wieħed jitlaq mill-premessa li ma hemmx lok għall-
bidla radikali fl-abbozzi kif imfassla u jħares biss lejn x’modifiki jistgħu jsiru biex jitjiebu l-istrutturi 
proposti, jistgħu jsiru emendi biex jassiguraw aktar kjarezza u trasparenza fir-rimedji li jkunu 
aċċessibbli għaċ-ċittadin aggravat.  

1. Hekk per eżempju, l-abbozz li jwaqqaf il-Kummissjoni  dwar d-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Ugwaljanza, għandu jinkludi klawsola, simili għal dik li hemm fl-Att dwar l-Ombudsman fis-sub-
artiklu 3 tal-Artiklu 13, li tipprovdi li l-Ombudsman jista’ jirrifjuta milli jwettaq is-setgħa tiegħu li 
jinvestiga ilment f’kull każ fejn ikun hemm, jew kien hemm, disponibbli għal min jagħmlu mezzi 
biżżejjed ta’ rimedju taħt xi liġi oħra.  L-Ombudsman dejjem interpreta dan l-Artiklu bħala li 
l-Uffiċċju tiegħu kien wieħed of last resort.  B’hekk ġiet evitata kwalunkwe sitwazzjoni ta’ kuntrast 
ma’ istituzzjonijiet jew awtoritajiet oħra mwaqqfa b’liġi li kellhom kompetenza speċifika u expertise 
speċjalizzata biex jittrattaw l-ilment.  L-Ombudsman dejjem iffavorixxa proċess ta’ konsultazzjoni 
attiva u dan iwassal għal sinerġija pożittiva b’kollaborazzjoni ma’ dawn l-awtoritajiet u istituzzjonijiet 
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“Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet 
l-Ombudsman hu tal-fehma illi, waqt li ma 
hemmx dubju illi l-leġislazzjoni kif proposta 
ser tkun pass ‘l quddiem.”



fuq materji ta’ interess komuni għall-ġid taċ-ċittadin. Eċċezzjonalment imbagħad l-Ombudsman 
jibqagħlu d-dritt illi jintervjeni fejn hekk assolutament meħtieġ.

2. Il-Kummissjoni għandu jibqa’ jkollha l-funzjoni illi tinvestiga ilmenti taċ-ċittadini li għandha 
allura tirċevihom, teżaminahom u tindirizzahom biex jiġu investigati mill-istituzzjoni jew awtorità 
li għandhom il-ġurisdizzjoni jindagaw fuq il-qalba tal-mertu tal-ilment.  L-ilmenti l-oħra kollha 
għandhom jiġu investigati permezz tal-Bord minnha mwaqqaf li wkoll jinvestiga materji oħra 
mibgħuta lilu fuq inizjattiva proprja tal-istess Kummissjoni.  

3. Mhux korrett li l-Bord jiġi presedut mill-istess Kummissarju.  Dan għaliex ma jkunx qed jiġi 
rispettat il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri u lanqas assigurat li l-garanziji għal smigħ xieraq 
ikunu qed jiġu rispettati.  Fl-istruttura kif proposta, il-Kummissarju li qed jippresjedi l-Kummissjoni 
dwar d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li teżamina l-ilment fl-ewwel lok u tiddeċiedi li tibagħtu 
biex jiġi investigat mill-Bord, huma/hija l-istess persuni/a li tippresjedi l-istess Bord, tmexxi  
l-investigazzjoni, tiddeċidih u tikkundanna jekk issib il-ħtija.  Dan apparti l-fatt li l-istess Bord hu 
obbligat li jsegwi u japplika direttivi li jirċievi mill-Kummissjoni.  Direttivi li jistgħu wkoll jinkludu 
l-interpretazzjoni ta’ liġijiet u direttivi applikabbli għal ċerti sitwazzjonijiet.  

Dawn l-elementi strutturali ma jgħinux biex jasserixxu l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord 
maħtur mill-Kummissjoni.  Meqjus is-saħħa li l-Bord qed jingħata mhux biss biex jikkonduċi 
l-investigazzjoni, imma wkoll u aktar is-saħħa eżekuttiva tad-deċiżjonijiet li jieħu, jeħtieġ li l-Bord 
ikun igawdi indipendenza fl-istatus ta’ Tribunal.  Wieħed għandu jiftakar illi dan il-Bord anki jekk fil-
prima istanza, jidentifika, jiddefinixxi u jiddetermina d-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadin, jista’ jordna 
rimedju u jimponi sanzjonijiet f’każ li dawn ma jiġux esegwiti.  

Hu għalhekk meħtieġ mhux biss illi l-proċeduri wżati mill-Bord fl-investigazzjoni għandhom 
ikunu kemm jista’ jkun konformi mal-minimu stabbilit għall-proċess ġust fil-Kostituzzjoni u fil-
Konvenzjoni Ewropea imma wkoll illi t-Tribunal innifsu jkun igawdi minn dawk il-kwalitajiet li 
jassiguraw l-indipendenza, l-awtonomija u l-imparzjalità tiegħu.  Dan ma jfissirx li l-proċess fih 
innifsu ma jistax u m’għandux ikun aktar ħafif u aktar spedit mill-proċess ġudizzjarju.  In fatti 
n-natura tal-mertu tal-ilmenti li jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ din il-Kummissjoni hija l-jeddijiet 
fundamentali li minnha nfisha tirrikjedi li tiġi trattata u deċiża bl-akbar urġenza.  

5. Proprju għaliex dan il-Bord ser ikun jiddeċiedi materji daqshekk vitali daqs il-jeddijiet umani, 
l-Ombudsman ma jifhimx kif jista’ ġudizzju ta’ din ix-xorta ma jingħatax minn persuni li jkollhom 
kwalifiki legali u konoxxenza profonda tal-ġurisprudenza f’din il-materja kif ukoll esperjenza twila 
tat-tħaddim tal-proċess ġudizzjarju. Għandu jkun ovvju li l-maġġoranza tal-membri tal-Bord, anke 
kif propost, għandhom ikollhom kwalifiki legali, preferibbilment speċjalisti f’dan il-qasam, u l-Bord 
għandu jiġi presedut minn avukat kompetenti li jkollu kwalifiki biex jiġi nominat Imħallef.

6. Jekk dan il-Bord jingħata s-saħħa u l-istatus ta’ Tribunal awtonomu w indipendenti jista’ jkun 
il-każ li jingħata funzjonijiet oħra ma’ dawk lilu mogħtija taħt l-abbozz.  Hekk per eżempju jista’ 
jservi ta’ awtorità ġudizzjarja illi lejha jirrikorru istituzzjonijiet u awtoritajiet oħrajn li jiddeċiedu 
ilmenti dwar ksur tal-jeddijiet umani imma li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom m’għandhomx 
saħħa eżekuttiva.  Ikun possibbli illi dawn l-istituzzjonijiet u awtoritajiet ikunu jistgħu jirrikorru 
quddiem dan it-Tribunal biex dan jiddekreta l-esegwibilità ta’ dawn id-deċiżjonijiet u materji oħra 
anċillari li jassiguraw ir-redress għall-persuna aggravata. 

MEĦTIEĠ STUDJU FIL-FOND

L-Ombudsman jifhem li d-dibattitu fuq il-korp tal-leġislazzjoni biex isaħħaħ il-jedd tal-ugwaljanza 
u n-non-diskriminazzjoni kif ukoll id-drittijiet umani jeħtieġ ferm aktar studju fil-fond minn dawn 
il-ftit ħsibijiet li ħass li għandu jagħmel f’dan l-Ombudsplan.  Dan biex jattira l-attenzjoni tal-
Onorevoli Membri għall-impatt u l-implikazzjonijiet li dawn il-liġijiet ser ikollhom fuq il-mod kif 
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iċ-ċittadini jiġu protetti mill-istituzzjonijiet u awtoritajiet kompetenti fit-tgawdija tal-aktar jeddijiet 
bażiċi tagħhom.  Jifhem li fost ix-xogħol tas-sena d-dieħla ser ikun hemm dak li l-Uffiċċju tiegħu 
isegwi l-iżviluppi f’dan il-qasam u jkun pront li bħal dejjem jibqa’ jagħti l-kontribut tiegħu biex 
il-leġislazzjoni li tiġi finalment approvata minn din il-Kamra tkun l-aħjar waħda possibbli fiċ-
ċirkostanzi tal-pajjiż.
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Tema oħra importanti u ta’ interess li ġiet diskussa f’dan in-Network Ewropew kien, ir-rwol li 
għandu l-Ombudsman fl-evoluzzjoni ta’ Unjoni Ewropeja taċ-ċittadini u kif seta’ jagħmel użu 
fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali b’mod li jkattar l-għarfien taċ-
ċittadini dwar id-drittijiet li għandhom u kif dawn setgħu jiġu assigurati.  Ġie enfasizzat li l-użu 
korrett u komprensiv ta’ komunikazzjoni permezz tal-media soċjali jippermetti aktar kuntatt 
dirett, immedjat u interattiv maċ-ċittadini.  Huwa ċertament avvanz fuq l-użu tal-websites li huma 
limitati biex jagħtu informazzjoni f’waqtha iżda ma jagħtux l-opportunità liċ-ċittadin li jirreaġixxi u 
fi djalogu, jesprimi d-diffikultajiet u l-preokupazzjonijiet tiegħu u jqanqal diskussjoni ma’ oħrajn.  

Meta wżati kif jixraq u taħt kontroll, il-mezzi soċjali jistgħu mhux biss iservu ta’ mezz effettiv 
biex min allega li sofra minn att ta’ amministrazzjoni ħażina jew abbuż ta’ poter jingħata rimedju 
imma wkoll jistgħu ukoll jiġu żviluppati bħala mezz mill-aktar effettiv biex jassiguraw il-kontabilità 
tal-amministrazzjoni pubblika.  Dan għaliex b’hekk tista’ titrawwem fost iċ-ċittadini, anke bil-
parteċipazzjoni tal-Ombudsman, kuxjenza ta’ dak li huwa sewwa jew mhux sewwa, ġust jew mhux 
ġust, xieraq jew mhux xieraq fil-mod kif jiġi amministrat il-pajjiż.  Jekk tinħoloq sinerġija tajba bejn 
iċ-ċittadini u l-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, dan jista’ jwassal 
biex l-Ombudsman u l-Kummissarji jakkwistaw tagħrif importanti dwar nuqqasijiet sistemiċi tal-
amministrazzjoni li setgħu jaggravaw liċ-ċittadini.  Tagħrif li jservi ta’ preavviż għall-ilmenti li jistgħu 
jsiru b’mod illi tkun tista’ tittieħed azzjoni preventiva biex sitwazzjonijiet li jaggravaw liċ-ċittadini 
jiġu evitati.

Hu minnu li hemm linja fina bejn l-użu indiskriminat 
u leġġer tas-social media u l-użu ikkontrollat tiegħu.  
Kontroll taħt direzzjoni ċara bi skop determinat 
li jwassal il-messaġġ tal-Ombudsman dwar id-
dritt taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni pubblika 
tajba u kif għandu jfittex li jgawdih.  Dan l-Uffiċċju 
dejjem kien ċar u sostna illi hu ma kellu bl-ebda 
mod jinvolvi ruħu f’dibattitu ta’ natura partiġġjana, 
kemm politika jew xort’oħra.  Ma kellu qatt jassumi 
l-irwol ta’ promutur ta’ kampanja, favur jew kontra, 

xi leġislazzjoni proposta jew xi aġir tal-amministrazzjoni pubblika jew ta’ ħaddieħor.  Dawn huma 
ħwejjeġ li jappartjenu lill-isfera tal-politika partiġġjana.  Mill-banda l-oħra l-Uffiċċju tal-Ombudsman 
għandu d-dritt u l-obbligu li jesprimi ruħu dwar kull materja li taffettwa negattivament jew tnaqqar 
id-dritt taċ-ċittadin għall-amministrazzjoni pubblika tajba.  

“Meta wżati kif jixraq u taħt kontroll, il-mezzi 
soċjali jistgħu mhux biss iservu ta’ mezz 
effettiv biex min allega li sofra minn att ta’ 
amministrazzjoni ħażina jew abbuż ta’ poter 
jingħata rimedju imma wkoll jistgħu jiġu 
żviluppati bħala mezz mill-aktar effettiv biex 
jassiguraw il-kontabilità tal-amministrazzjoni 
pubblika.”
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U L-MEZZI TAL-KOMUNIKAZZJONI SOĊJALI



Meta hekk jesprimi ruħu, kif spiss jagħmel, il-fehma tiegħu m’għandhiex titqies bħala kritika 
tal-amministrazzjoni pubblika iżda bħala kontribut biex itejjeb il-governanza tal-pajjiż.  F’dan ir-
rigward l-Uffiċċju jgawdi minn website moderna, regolarment aġġornata, u li hi maħsuba biex 
twassal informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment, 
tagħti ħjiel tal-aktar ilmenti importanti li jkunu ġew investigati mill-Ombudsman u l-Kummissarji 
u tagħmel aċċessibbli għaċ-ċittadini l-pubblikazzjonijiet prinċipali tal-Uffiċċju.  Din il-website 
tippermetti użu limitat ta’ interattività maċ-ċittadin li jista’ jressaq l-ilment tiegħu anke online 
b’mod elettroniku, u l-possibbiltà li jsegwi l-progress tal-investigazzjoni.  Dan però ma jagħtix 
il-possibbiltà li eventwalment ikollu aċċess għall-eżitu tal-investigazzjoni b’mod partikolari fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula. 

INIZJATTIVI TA’ OUTREACH

Ma jistax jingħad li l-Uffiċċju għandu politika ta’ użu regolari tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali 
li jippermettu liċ-ċittadin li jinvolvi ruħu b’mod attiv u dirett fil-ħidma tal-Uffiċċju tal-Ombudsman 
b’mod li jitħajjar aktar jagħmel użu mis-servizzi li joffri.  

Wieħed jifhem in-natura sensittiva tax-xogħol tal-Ombudsman u l-Kummissarji fl-investigazzjoni 
tal-ilmenti li essenzjalment tirrikjedi mhux biss il-privatezza imma wkoll l-obbligu tas-segretezza.  
Mill-banda l-oħra fid-dawl ta’ dak li ġie diskuss f’dan in-Network, jidher li hemm lok li wieħed 
jistudja l-possibbiltà, li bħala parti mill-attivitajiet ta’ outreach li l-Uffiċċju jeħtieġlu jagħmel minn 
żmien għal żmien, jeżamina l-possibbiltà illi tinfetaħ tieqa li tħalli liċ-ċittadin l-opportunità li 
jiskambja ideat u reazzjonijiet dwar il-governanza tajba fid-dawl ta’ dak li jkun qiegħed jinvestiga 
l-Ombudsman.  Dan dejjem bil-kawteli meħtieġa biex jassiguraw is-serjetà fil-komunikazzjoni; 
li jiġi mrażżan kull abbuż tas-sistema; u li l-kontribuzzjonijiet u l-kummenti jkunu ta’ sustanza 
u mhux frivoli jew vessatorji.  Hu l-każ li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma jibqax lura bla bżonn li 
jagħmel użu mill-mezzi moderni tal-komunikazzjoni soċjali sakemm dan isir b’mod fil-limitu tal-
eżerċizzju korrett tal-funzjonijiet mill-Ombudsman u l-Kummissarji.
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Qasam ieħor illi ġie diskuss fil-workshops ta’ dan in-Network Ewropew u li jinteressa mill-qrib lil 
Malta huwa dak tal-immigrazzjoni u r-refuġjati u gruppi vulnerabbli oħra.  L-Uffiċċju ikkontribwixxa 
b’mod attiv f’dan il-workshop għaliex hu konxju mhux biss mill-fatt li l-problema tal-immigrazzjoni 
irregolari qed toffri sfidi kbar lill-pajjiżi tal-Mediterran li huma allarmanti bil-kobor u l-kumplessità 
tagħha imma wkoll għaliex qed jikber l-għarfien fuq il-bżonn li jiġu protetti l-fruntieri esterni tal-
Unjoni Ewropeja.  

Mill-banda l-oħra hemm tħassib fuq l-aspetti umanitarji serji li qed iwasslu li l-Mediterran jiġi 
deskritt bħala l-baħar tal-mewt u dwar in-nuqqas ta’ osservanza tal-jeddijiet fondamentali bażiċi 
ta’ kull bniedem.  Malta kienet fortunata li f’dawn l-aħħar snin bil-ħidma għaqlija tal-Gvern u 
b’kollaborazzjoni ma’ pajjiżi ġirien, irnexxielha trażżan in-numru ta’ immigranti irregolari salvati 
mill-baħar li jitwasslu f’pajjiżna.  Dan però ma jfissirx li l-problema ġiet riżolta.  

Għall-kuntrarju, hemm indikazzjonijiet li x-xenarju 
jista’ jinbidel anke b’mod drammatiku fix-xhur li 
ġejjin.  L-isforzi tal-amministrazzjoni biex il-pajjiżi 
tal-Unjoni jaċċettaw il-prinċipju ta’ burden sharing 
obbligatorju ftit għamlu impatt, għalkemm hu ta’ 
sodisfazzjon illi l-kwistjoni qed tinġieb b’saħħa għall-
attenzjoni tal-pajjiżi membri msieħba fl-Unjoni.  Sar 
ftit progress fuq burden sharing volontarju bejn xi 

membri iżda dan ċertament m’huwiex biżżejjed biex jiġi assigurat li l-piż jinqasam b’mod ugwali 
u proporzjonat bejn l-istati kollha.  Kull pajjiż għandu problemi differenti f’dan il-qasam u jfittex li 
jħares l-interessi tiegħu.  Naturalment l-istess għandu jagħmel pajjiżna.  

IL-POŻIZZJONI LI ĦA L-UFFIĊĊJU 

L-Uffiċċju tal-Ombudsman dejjem saħaq f’fora internazzjonali li fihom ipparteċipa inkluż f’dan 
in-Network, fuq il-ħtieġa li jkun hemm riforma serja u ġusta tar-regoli ta’ Dublinu u li kellu jiġi  
aċċettat il-prinċipju li l-Unjoni Ewropeja hija waħda.  Kif ma kellux ikun hemm fruntieri bejn l-iStati 
membri għaċ-ċittadini tal-pajjiżi singoli, hekk ukoll ma kellux ikun hemm xkiel għall-moviment 
ħieles tal-immigranti li kien jistħoqqilhom status ta’ refuġjat jew fuq mogħtija l-istatus umanitarju 
ta’ persuni li qed ifittxu l-ażil.  

“Il-problema tal-immigrazzjoni irregolari qed 
toffri sfidi kbar lill-pajjiżi tal-Mediterran li 
huma allarmanti bil-kobor u l-kumplessità 
tagħhom.”
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L-Uffiċċju dejjem insista wkoll li għandhom jiġu osservati l-konvenzjonijiet u liġijiet internazzjonali 
marittimi li jassiguraw, li jkunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi, il-ħajja u l-inkolumità ta’ kull persuna fuq il-
baħar kellha tiġi mħarsa.  F’dan ir-rigward pajjiżna għandu obbligi li jeħtieġ li josserva, l-ewwel u 
qabel kollox dak li jsalva l-ħajja umana anke fejn hemm bżonn bl-għajnuna ta’ organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs) leġittimi li f’dan ir-rigward jagħmlu xogħol imprezzabbli.  

L-Ombudsman Ewropej kollha qablu li l-uffiċċji tagħhom għandhom rwol importanti x’jaqdu fil-
qasam tal-immigrazzjoni, tenut kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet li kull pajjiż qiegħed jiffaċċja.  
Kien hemm qbil li l-Ombudsman kellu jagħmel kull sforz biex iqarreb l-Uffiċċju tiegħu mhux biss 
lejn ir-refuġjati u l-immigranti imma wkoll lejn kull min fil-pajjiż kien żvantaġġat jew vulnerabbli.  
Fil-każ ta’ Malta l-immigrazzjoni testendi wkoll għal bosta eluf ta’ immigranti li jiġu b’mezzi oħra 
mhux bil-baħar.  Kien hemm kunsens waqt id-diskussjoni fil-workshop illi ħafna mill-uffiċċji tal-
Ombudsmen ma kienux qed jirċievu numru rilevanti ta’ ilmenti minn dawn il-persuni.  Ir-raġunijiet 
mogħtija, li kollha japplikaw għal Malta, kienu diversi.  Fosthom li numru inqas ta’ persuni jfittxu 
l-ażil, nuqqas ta’ għarfien mill-immigranti u persuni oħra dwar is-servizz li jista’ joffri l-Uffiċċju u li 
għalih huma intitolati, problemi ta’ lingwa jew nuqqas ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet.

IRID IKUN AKTAR PROATTIV

Kien hemm allura l-ħtieġa li l-Ombudsmen ikunu aktar pro-attivi meta jfittxu biex jgħinu lil dawn 
il-gruppi.  Dan kemm billi jagħmlu investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja kif ukoll billi jassiguraw 
illi s-servizzi tal-uffiċċju jkunu aktar aċċessibbli għalihom.

L-Uffiċċju tiegħi din is-sena investiga diversi ilmenti minn persuni barranin li jaħdmu Malta dwar 
servizzi mogħtija lilhom minn awtoritajiet pubbliċi u minn immigranti dwar permessi ta’ residenza; 
l-għoti ta’ status ta’ refuġjat u materji konnessi.  Però nirrikonoxxi li f’dan il-qasam hemm bżonn 
li l-Uffiċċju jkun aktar iffokat, anke permezz tal-ħidma tal-Kummissarji speċjalment f’dak li huma 
servizzi ta’ saħħa u edukazzjoni pubblika.  Hemm imbagħad problemi oħra serji li jidher illi l-pajjiż 
qed jiffaċċja anke bħala konsegwenza ta’ ċerta affluenza ekonomika.  Problemi li fil-futur jistgħu 
jaggravaw u li jolqtu d-dritt ta’ kull individwu illi jkollu l-minimu tad-dħul meħtieġ biex jassigura 
għixien deċenti, li jkollu pensjoni adegwata li terfgħu lil hinn mir-riga tal-faqar, li jkollu possibbiltà 
reali li jakkwista akkomodazzjoni xierqa u deċenti b’rati raġonevoli proporzjonati għall-mezzi u 
dħul tal-individwu.

L-integrazzjoni soċjali msejsa fuq l-ugwaljanza taħt il-liġi u l-jedd għall-amministrazzjoni tajba 
m’hijiex u m’għandhiex tkun limitata għal dik bejn l-immigranti u l-bqija tas-soċjetà imma wkoll 
bejn id-diversi faxex tas-soċjetà biex titnaqqas kemm jista’ jkun il-firda minn dawk li għandhom 
il-ftit u dawk li għandhom il-ħafna.  Anke f’dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman jeħtieġ li jibqa’ iffokat 
fis-snin li ġejjin biex jagħti l-kontribut siewi tiegħu.
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Matul is-sena 2018, komplew l-isforzi biex tiżdied il-viżibilità tal-Uffiċċju bil-għan li l-pubbliku 
jkun aktar infurmat bil-funzjoni u s-servizzi li joffri l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Dawn l-inizjattivi 
saru bis-sehem tas-sezzjonijiet kollha tal-Uffiċċju u kif ukoll bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarji 
speċjalizzati. 

PARTEĊIPAZZJONI FUQ PROGRAMMI TAT-TV U R-RADJU

Matul l-ewwel xhur tal-2018, l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien mistieden b’mod regolari fi 
programmi tat-TV u r-radju fejn ingħatat informazzjoni lill-pubbliku dwar ir-rwol tal-Ombudsman 
u l-Kummissarji.  Din l-inizjattiva serviet ukoll bħala introduzzjoni mal-pubbliku tal-Kummissarji 
l-ġodda. Dawn l-inizjattivi se jkomplu matul is-sena 2019. 

PARTEĊIPAZZJONI F’ATTIVITAJIET  

Għar-raba’ sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman ipparteċipa fi Freshers’ Week organizzata mill-Kunsill 
Studenti Universitarji. L-istand tal-Uffiċċju tal-Ombudsman kienet iffukata fuq ir-rwol u s-servizzi li 
joffri l-Kummissarju tal-Edukazzjoni. L-Uffiċċju ipparteċipa ukoll fi Freshers’ Week organizzata mill-
Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS) u ikkonferma wkoll il-parteċipazzjoni tiegħu għall-istess attività li 
ssir fl-MCAST. 

Dawn l-attivitajiet iservu sabiex l-istudenti, l-għalliema u l-ħaddiema ta’ dawn l-istituzzjonijiet 
edukattivi jsiru jafu aktar dwar l-Ombudsman u s-servizzi li joffri. 

LAQGĦAT REGOLARI F’GĦAWDEX

L-Uffiċċju tal-Ombudsman baqa’ għaddej b’mod regolari, ta’ kull xahar, bil-laqgħat maċ-ċittadini 
f’Għawdex. Dawn il-laqgħat iservu biex dawk illi għandhom xi ilment jew jixtiequ iressqu ilment, 
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jistgħu jitkellmu mal-Uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman f’Għawdex stess. Din l-inizjattiva 
mistennija tissokta matul l-2019. 

KUNTATT MAL-MEDIA

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

LAQGĦAT MAL-LIAISON OFFICERS

L-Uffiċċju tal-Ombudsman, għandu liaison officers f’kull Ministeru u Dipartiment, dawn jiġu maħtura 
mis-Segretarji Permanenti biex iservu ta’ ħolqa bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman u d-Dipartimenti. 
Ir-rwol tagħhom jiffaċilita ħafna l-kuntatt u l-investigazzjonijiet tal-ilmenti. 

Matul l-2018, saru laqgħat ta’ informazzjoni mal-Liaison Officers kollha. Dawn il-laqgħat servew 
kemm ta’ introduzzjoni għal dawk il-Liaison Officers ġodda u kif ukoll bħala djalogu bejn dawk 
eżistenti fejn matulhom tqajmu diversi punti li jistgħu jtejbu r-relazzjoni u l-ħidma ta’ dawn 
l-uffiċjali. 

UŻU TAS-SOCIAL MEDIA

Kif hemm imsemmi fl-ewwel parti ta’ dan l-Ombudsplan, l-Uffiċċju jeħtieġ li jagħmel użu aktar 
effettiv tas-social media. Bħalissa, dan l-użu hu biss limitat għal kuntatt bejn iċ-ċittadin u l-Uffiċċju 
u bħala mezz ta’ komunikazzjoni biex tingħadda informazzjoni ta’ natura ġenerali liċ-ċittadini. 

Mis-sena d-dieħla, l-Uffiċċju tal-Ombudsman se jżid l-isforzi sabiex jersaq hu lejn iċ-ċittadini li 
jkunu qed jikkummentaw fuq nuqqasijiet li jistgħu jwasslu għal amministrazzjoni pubblika ħażina. 

RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET

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

• Riċerka, kitba u produzzjoni tal-Case Notes 2017, li fih kien jinkludi ġabra ta’ każijiet fil-
qosor li jkopru wkoll każijiet investigati mill-Kummissarji. Kif sar fis-snin li għaddew, din 
il-pubblikazzjoni saret wkoll b’żewġ lingwi: Malti u Ingliż;

• Riċerka, kitba u produzzjoni tar-Rapport Annwali 2017 li kien jinkludi rapporti ta’ ħidma tat-
tlett Kummissarji; u

• Riċerka, kitba u produzzjoni tal-Ombudsplan 2018
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It-talba għall-allokazzjoni finanzjarja għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari għas-sena 2018 
kienet tlaħħaq is-somma ta’ € 1,150,000 (Tabella 5).  Dan l-ammont kien magħmul mis-segwenti 
kapi ta’ spejjeż:

• Salarji u emolumenti personali  € 926,600
• Spejjeż ta’ operat u manutenzjoni     € 181,700
• Spiża kapitali     €   41,700

Din is-somma ġiet rakkomandata għall-approvazzjoni fl-4 ta’ Diċembru 2017 f’seduta tal-House 
Business Committee u approvata fis-seduta Parlamentari tat-18 ta’ Diċembru 2017. 

L-allokazzjoni effettiva mill-Ministeru għall-Finanzi fil-bidu tas-sena 2018 kienet ta’ €1,150,000 kif 
jidher fl-estimi għal din is-sena.

TAGĦRIF QASIR DWAR L-ANDAMENT GĦAS-SENA 2018
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Il-pjan ta’ sigurtà fil-binja fejn jidħlu perikli ta’ nirien tlesta f’Ottubru 2017.  Dan il-pjan elenka 
numru ta’ rakkomandazzjonijiet biex tiġi mtejjba s-sigurtà fil-binja kemm għall-impjegati u kemm 
għal min iżur l-Uffiċċju. Għalkemm fl-istess rapport il-binja ġiet ċertifikata li fiha riskju baxx ta’ 
nirien it-tmexxija tal-Uffiċċju qed tagħmel l-almu kollu biex dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu 
mwettqa.  In fatti dawk ir-rakkomandazzjonijiet li setgħu jitwettqu fl-immedjat ġew imwettqa 
f’Jannar u Frar ta’ din is-sena.  Miżuri oħra li jinkludu aktar impenn ser jiddaħħlu f’terminu medju 
fuq il-pariri tal-konsulenti li qed jassistu lil dan l-Uffiċċju.  Fost il-miżuri li għad iridu jittieħdu 
hemm it-taħriġ tal-impjegati fit-tifi tan-nar u tħaddim ta’ apparat f’każ ta’ nirien, tħejjija ta’ pjan 
t’evakwazzjoni u identifikazzjoni ta’ fire wardens li jmexxu l-evakwazzjoni f’każ ta’ emerġenza, provi 
t’evakwazzjoni u oħrajn bħal ċertifikazzjoni kontinwa tal-installazzjonijiet elettriċi u mekkaniċi fil-
binja.  Fl-ambitu ta’ dan kollu saret konsultazzjoni mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u saru 
viżti ta’ familjarizzazzjoni mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fil-binja.

Is-sala fejn jistgħu jinżammu taħditiet u laqgħat żgħar ospitat l-ewwel laqgħat fiha fejn 
l-Ombudsman u l-investigaturi fi ħdan l-Uffiċċju ltaqgħu mal-liaison officers tad-dipartimenti kollha 
fuq perjodu ta’ ġimgħatejn.  Dawn il-laqgħat servew biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-uffiċjali 
rispettivi biex b’hekk possibbilment jitħaffef il-proċess investigattiv. Ġew diskussi diffikultajiet 
li jiltaqgħu magħhom l-uffiċjali rispettivi u fejn meħtieġ ingħataw spjegazzjonijiet dwar il-Liġi u 
l-proċessi  prevalenti tal-Uffiċċju tal-Ombudsman.

Minħabba d-dħul fis-seħħ tar-regolamenti ġodda fil-qasam tal-protezzjoni tad-data l-Uffiċċju issa 
ifformola policy ġdida fejn tidħol data.  Din il-policy ġiet imħejjija wara konsultazzjoni interna u 
wara kuntatti mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tad-Data u d-Dipartiment tal-Arkivji.  Din il-policy ġdida 
daħlet fis-seħħ fil-25 ta’ Mejju 2018 biex tikkonċidi mad-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti dwar il-
Protezzjoni tad-Data.  

Provediment importanti kontemplat f’dawn ir-regolamenti ġodda ta’ data,  jolqot it-tul ta’ żmien li 
wieħed għandu jżomm id-data personali.  Billi liġijiet varji jimpinġu tul ta’ żamma ta’ data diversa, 
jirriżulta li kull data għandha terminu ta’ żamma possibbilment diversa minn tip ta’ data oħra.  
Saret analiżi interna ta’ kif tintlaqat id-data miġbura minn dan l-Uffiċċju f’dan ir-rigward u din ġiet 
riflessa fil-policy tal-Uffiċċju.  Għalhekk l-Uffiċċju beda proċess biex data miżmuma fl-arkivji kif 
ukoll data miżmuma elettronikament tiġi proċessata skont il-policy a bażi tar-Regolamenti l-ġodda 
dwar il-protezzjoni tad-data u li fl-istess waqt jiġu sodisfatti t-termini tal-liġijiet varji tal-pajjiż.  Bi 
qbil mad-Dipartiment tal-Arkivji qed jittieħed ukoll l-interess storiku tad-data kif ukoll il-valur 
każistiku tad-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-Ombudsman u l-Kummissarji speċjalizzati.    

Il-proċess tal-introduzzjoni ta’ Case Management software ġdid kellu jiġi rinvjat minħabba l-eżerċizzju 
laborjuż li nħoloq bil-provedimenti l-ġodda dwar id-data u b’mod iktar speċifiku bl-impenn tal-
Uffiċċju li jipproċessa d-data miżmuma skont il-policy il-ġdida.  Billi data elettronika antika trid 
ukoll tiġi proċessata skont il-policy ma kienx għaqli li l-proċess ta’ għażla ta’ software jitkompla f’dan 
l-istadju.  Għalhekk il-pjan huwa li l-proċess ta’ għażla ta’ software ġdid jitkompla wara li jitlesta 
l-proċess kollu u wieħed ikun jista’ jevalwa bżonnijiet ġodda li jridu jittieħdu fil-kunsiderazzjoni ta’ 
dan is-software speċjalizzat.  Wieħed ta’ min jirrimarka li dan l-inkarigu kollu qed isir internament 
biex b’hekk l-ispejjeż ta’ konsultazzjonijiet u spejjeż oħra professjonali jinżammu kemm jista’ jkun 
baxxi. 

Bħala parti mill-miżuri dwar il-protezzjoni ta’ data, id-dokumenti arkivjati barra mill-Uffiċċju issa 
ġew rilokati lura.  Dan sakemm id-dokumenti kollha hekk arkivjati jiġu eżaminati u ipproċessati 
skont kif jitolbu r-regoli ġodda dwar id-data. Wieħed irid iżomm quddiem għajnejh li dan il-proċess 
għandu jieħu ċertu tul ta’ żmien billi dawn l-arkivji jmorru lura sa minn meta dan l-Uffiċċju ġie 
stabbilit fl-1995. 

F’Marzu 2018 tlestew il-Kodiċi ta’ Etika li jirrigwardjaw l-Ombudsman u l-Kummissarji speċjalizzati 
fl-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Dawn kienu msejsa fuq il-Kodiċi ta’ Etika għall-Membri tal-Ġudikatura 
u daħlu fis-seħħ immedjatament fl-istess xahar.

TAGĦRIF IEĦOR RELATAT MAN-NEFQA GĦAS-SENA 2018
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Bħal fis-snin mgħoddija tkomplew programmi ta’ taħriġ tal-Uffiċjali sabiex dawn jaġġornaw 
irwieħhom mal-iżviluppi li jkunu qed iseħħu madwarna.  Dan it-taħriġ jinvolvi korsijiet u konferenzi 
kemm lokali u kemm barra minn xtutna.  Minħabba li qed tikber il-kuxjenza dwar l-ugwaljanza 
u d-diskriminazzjoni, il-korsijiet dwar dawn il-materji ġew estiżi biex uffiċjali fl-amministrazzjoni 
jattendu wkoll dawn il-korsijiet.  L-Uffiċċju baqa’ wkoll attiv fi gruppi ta’ ħidma dwar żviluppi fl-
ambitu tal-armata, immigrazzjoni u protezzjoni t’immigranti minorenni.  Ma naqsux ukoll korsijiet 
fil-management u temi oħra prevalenti minn żmien għall-ieħor bħal fil-każ dwar il-protezzjoni tad-
data.  L-Uffiċċju ibbenefika minn finanzjar ta’ dawn il-programmi edukattivi kemm minn sorsi 
lokali u kemm minn sorsi Ewropej. 

Internazzjonalment l-Uffiċċju huwa wkoll membru tal-Organizzazzjonijiet li jħaddnu fihom 
Istituzzjonijiet tal-Ombudsman minn madwar id-Dinja (IOI), Ewropej (EOI) u Mediterranji (AOM).  
F’din tal-aħħar l-Uffiċċju huwa Membru  Eżekuttiv.  F’Mejju 2018 kien deċiż li l-funzjonijiet ta’ 
Teżorier u dik ta’ Segretarju Ġenerali jiġu konġunti minħabba l-esiġenzi tal-Assoċjazzjoni.  Is-
Sur Anthony Mifsud barra li ġie konfermat bħala Teżorier issa ġie wkoll elett biex iservi bħala 
Segretarju Ġenerali.  Dan l-inkarigu jiġi fis-seħħ f’Marzu 2019 u huwa għal tlitt snin.  Din il-ħatra 
tkompli tikkonferma l-istima li dan l-Uffiċċju jgawdi internazzjonalment u jkompli jsaħħaħ il-
kontribut li dan l-Uffiċċju jista’ jagħti fl-ambitu ta’ governanza u amministrazzjoni ġusta mal-firxa 
tal-bażi Mediterranja.
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Details
Approved 

allocation for 
2018

€

Approved 
allocation for 

2019
€

Salaries 684,300 757,000

Bonus 5,600 5,800

Income Suppliments 5,000 5,200

Social Security Contributions 36,700 40,000

Allowances 195,000 267,100

Total Personal Emoluments 926,600 1,075,100

Operational & Maintenance Expenses

Utilities 20,000 20,000

Materials and Supplies 10,000 13,000

Repair and upkeep 10,000 12,000

Rent 8,100 8,100

International Membership 2,000 2,000

Office services 10,000 10,000

Transport 13,000 13,000

Travel 15,000 20,000

Information Services 15,000 10,000

Contractual Services 45,000 45,000

Professional Services 15,000 15,000

Training 5,000 5,000

Hospitality 3,000 3,000

Outreach Programmes 10,000 15,000 

Incidental Expenses 600 650

Total Operational and 
Maintenance Expenses 181,700 191,750

Special Expenditure

Improvements to property 10,000 5,000

Equipment 50,000 28,150

Total Special Expenditure 41,700 33,150

TOTAL 1,150,000 1,300,000

TAGĦRIF DWAR IL-FINANZI MEĦTIEĠA
MILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN FL-2019
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Din il-parti tal-Ombudsplan titratta l-informazzjoni dwar l-ilmenti mressqa bejn Jannar u Awwissu 
2018. Għal fini ta’ tqabbil, qed tiġi wkoll ipprovduta l-istess informazzjoni għas-sena 2017. Din 
l-informazzjoni tinkludi l-ilmenti kollha li rċieva l-Ombudsman Parlamentari u l-Kummissarji 
speċjalizzati. 

Sena wara l-oħra, l-Uffiċċju tal-Ombudsman itejjeb l-isforzi biex ikun aktar qrib u aċċessibli għaċ-
ċittadin. Dan isir bid-diversi inizjattivi li jittieħdu matul is-sena li huma intiżi sabiex jiżdied l-għarfien 
dwar is-servizzi li joffri l-Uffiċċju. 

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

Din it-tabella turi kemm kienu l-ilmenti ġodda li daħlu, dawk li ngħalqu u dawk li għadhom 
pendenti. Din it-tabella tinkludi wkoll l-ilmenti tat-tlett Kummissarji speċjalizzati. 

Każijiet ġodda

Bejn Jannar u Awwissu 2018, daħlu b’kollox 345 ilment, żieda ta’ 2.6% fuq l-istess perjodu fl-
2017. Mill-345 każ illi daħlu, 203 ilment ġew trattati mill-Ombudsman Parlamentari; 24 ilment 
mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni; 61 ilment mill-Kummissarju għas-Saħħa u 57 ilment mill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar. 

Każijiet li ngħalqu

Tabella Nru 1 turi ukoll il-każijiet li ngħalqu matul l-istess perjodu. Bejn Jannar u Awwissu 2018 
ingħalqu b’kollox 319 każ, żieda ta’ 4.4% fuq l-istess perjodu fl-2017. Mit-319-il każ li ngħalqu, 
201 ingħalqu mill-Ombudsman Parlamentari; 51 il-każ mill-Kummissarju għas-Saħħa; 41 każ mill-
Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar u 26 każ mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni. 

STATISTIKA
2017/2018

OMBUDSPLAN 2019



            JANNAR - AWWISSU 2017    JANNAR - AWWISSU 2018

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 123 168

Jannar - Marzu 85 92 116 85 102 151

April - Ġunju 98 70 144 64 49 166

Lulju - Awwissu 44 44 144 54 50 170

Total 227 206 203 201

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 9 15

Jannar - Marzu 4 9 4 9 14 10

April - Ġunju 2 5 1 5 5 10

Lulju - Awwissu 4 2 3 10 7 13

Total 10 16 24 26

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 41*** 61***

Jannar - Marzu 23 16 48 19 14 66

April - Ġunju 12 12 48 21 14 73

Lulju - Awwissu 24 4 68 21 23 71

Total 59 32 61 51

TABELLA 1 - STATISTIKA TA’ ILMENTI ĠODDA LI NGĦALQU U 
ILMENTI PENDENTI BEJN JANNAR/AWWISSU 2017 U 2018
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            JANNAR - AWWISSU 2017    JANNAR - AWWISSU 2018

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 24 10

Jannar - Marzu 19 11 32 20 10 20

April - Ġunju 7 15 24 25 20 25

Lulju - Awwissu 14 25 13 12 11 26

Total 40 51 57 41

TOTAL GLOBALI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Jannar -Awwissu 336 305 345 319

KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

Ingħataw parir 326 292

Riżolt mill-PRO 6 3

Total 332 295

TABELLA 2 - STATISTIKA TA’ ASSISTENZA LI NGĦATAT 
LILL-PUBBLIKU BEJN JANNAR/AWWISSU 2017 U 2018
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TABELLA 2 – ASSISTENZA MOGĦTIJA LILL-PUBBLIKU

B’mod regolari, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jassisti numru ta’ nies li jirrikorru għandu għal gwida, 
qabel ma jiftħu ilmenti formali. Ħafna minn dawn il-persuni jirrikorru fl-Uffċċju tal-Ombudsman 
għall-parir jew biex jingħataw assistenza għall-ilmenti li mhux bilfors ikun jinħtieġ li dwarhom 
jinfetaħ każ formali u spiss ikun hemm okkażjonijiet fejn kull ma jkun hemm bżonn hu ta’ 
spjegazzjoni, assistenza jew gwida dwar fejn għandhom jirrikorru bl-ilment tagħhom. 

Bejn Jannar u Awwissu 2018, kien hemm 295 persuna li talbu assistenza lill-Uffiċċju tal-
Ombudsman. Komparat mas-sena 2017, kien hemm tnaqqis minimu ta’ 11% fin-nies li irrikorrew 
għand l-Ombudsman għall-parir. 
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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 52% tal-ilmenti, fuq 
l-istess livell tas-sena 2017.

It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti kienu dawk li jitrattaw dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li 
ammontaw għal 22% tal-ilmenti. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni

L-akbar numru ta’ ilmenti (79%) li tratta l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dwar trattament 
mhux ġust jew diskriminatorju. Meta mqabbla mas-sena 2017, f’din il-kategorija kien hemm żieda 
konsiderevoli fil-persentaġġ tal-ilmenti dwar trattament mhux ġust jew diskriminatorju. 

Kummissarju għas-Saħħa

Mill-61 ilment li investiga l-Kummissarju għas-Saħħa, 34% tal-ilmenti kienu dwar kwistjonijiet 
ikkunsidrati kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti u proċeduri. It-tieni l-akbar 
numru ta’ ilmenti (21%) kienu ilmenti relatati ma’ ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar

L-aktar ilmenti komuni li tratta l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar kienu dawk l-ilmenti fejn 
ikun hemm allegazzjoni ta’ azzjoni li hija kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti 
jew proċeduri. Dawn kienu jammontaw għal 41% tal-każijiet li tratta. It-tieni l-aktar ilmenti komuni 
kienu dawk li jirrigwardjaw dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni, li ammontaw għall-29% tal-
każijiet investigati mill-Kummissarju. 



KATERGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 18 8% 33 16%

Diskriminazzjoni impropja 27 12% 12 6%

Nuqqas ta’ trasparenza - - 2 1%

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 8 4% 7 3%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 53 23% 44 22%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 121 53% 105 52%

Total 227 100% 203 100%

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Immarkar mhux ġust ta’ xogħol 
akkademiku 2 20% - -

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx 
attenzjoni - - - -

Promozzjoni miċħuda b’mod inġust 1 10% 4 17%

Kariga miċhuda b’mod inġust 
(mili ta’ post battal) - - 1 4%

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju* 6 60% 19 79%

Nuqqas ta’ tagħrif/informazzjoni - - - -

Inizjattiva personali 1 10% - -

Total 10 100% 24 100%

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 15 38% 24 41%

Diskriminazzjoni impropja 3 7% 3 6%

Nuqqas ta’ trasparenza - - - -

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 3 7% 1 3%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 10 25% 17 29%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 8 20% 9 15%

Titjieb fil-kwalita tal-ħajja 1 3% 3 6%

Total 40 100% 57 100%

TABELLA 3 - KLASSIFIKA TA’ ILMENTI ĠODDA BEJN 
JANNAR/AWWISSU 2017 U 2018



KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 7 12% 21 34%

Diskriminazzjoni impropja 6 10% 6 10%

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

1 2% 1 2%

Għajnuna medika u apparat - - 1 2%

Tkomplija ta’ kura 9 15% 9 15%

Nursing Care 1 2% 2 3%

Kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema 21 35% 13 21%

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

Nuqqas ta’ mediċini 1 2% - -

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien biex 
pazjent jiġi eżaminat - - 3 5%

Nuqqas ta’ trasparenza 4 7% 1 2%

Ħwejjeġ oħra 7 12% 2 3%

Total 59 100% 61 100%

TOTAL GLOBALI 336 - 345
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TABELLA 4 – KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA

Din it-tabella turi kif ġew klassifikati l-każijiet magħluqa bejn Jannar u Awwissu 2018. Din it-tabella 
tagħti spjegazzjoni dwar it-tip ta’ konklużjonijiet li joħorġu mill-investigazzjoni. 

Il-klassifika tal-każijiet tinqasam bejn dawk l-ilmenti li jiġu ġustifikati jew le, dawk li ġew solvuti 
waqt l-investigazzjoni, dawk li ġew mogħtija parir jew għajnuna waqt l-investigazzjoni, dawk li ma 
jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman u dawk li jkunu trivjali jew li skadew biż-żmien.

Ombudsman Parlamentari 

L-Ombudsman Parlamentati investiga 201 ilment li 61% minnhom saret investigazzjoni  
dwarhom. Matul dan il-perjodu, kien hemm 38% tal-każijiet li ġew solvuti waqt l-investigazzjoni; 
12% li ngħataw parir u għajnuna wara li l-każ tagħhom beda jiġi investigat; 24% kienu ilmenti li 
l-Ombudsman ma setgħax jinvestiga minħabba li kienu barra mill-ġurisdizzjoni tiegħu u 3% 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, 19% kienu ġustifikati mentri 
50% ma kienux. Waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni, 15% tal-ilmenti ġew solvuti f’dan l-istadju. 

Kummissarju għas-Saħħa

Il-Kummissarju għas-Saħħa għalaq 35% tal-każijiet favur il-persuna li ressqet l-ilment, u 51% 
tal-ilmenti li investiga ma kienux ġustifikati. Ta’ min jinnota li 8% tal-każijiet ġew solvuti waqt il-
proċess ta’ investigazzjoni u għalhekk il-persuna li ressqet l-ilment ma kelliex għalfejn tkompli 
bil-każ tagħha.  Kien hemm ukoll 6% tal-każijiet investigati li ġew mogħtija parir u assistenza waqt 
l-investigazzjoni.

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar

Mill-każijiet li l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar investiga bejn Jannar u Awwissu ta’ din is-
sena, 10% tal-ilmenti kienu ġustifikati u għalhekk il-persuna li resqet l-ilment ingħatat raġun; 10% 
ma kienux ġustifikati u għalhekk ma kienx hemm nuqqas mill-entità, awtorità jew dipartiment li 
dwaru kienu saru l-ilmenti. 

Ta’ min jinnota li kien hemm, 22% tal-każijiet li ġew solvuti waqt l-investigazzjoni. Kien hemm ukoll 
51% li ngħataw parir u 2% li kienu barra l-ġurisdizzjoni u għalhekk ma setgħux jiġu investigati u 5% 
li kienu skaduti biż-żmien jew in-natura tagħhom kienet trivjali.



KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

11
47

5%
23%

20
25

10%
13%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 78 38% 76 38%

Mogħtija pariri/għajnuna 22 11% 24 12%

Barra l-ġurisdizzjoni 38 18% 49 24%

Skaduti biż-żmien/trivjali 10 5% 7 3%

Total 206 100% 201 100%

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

3
12

19%
75%

5
13

19%
50%

Solvuti waqt l-investigazzjoni - - 4 15%

Mogħtija pariri/għajnuna - - 3 12%

Barra l-ġurisdizzjoni 1 6% - -

Skaduti biż-żmien/trivjali - - 1 4%

Total 16 100% 26 100%

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

13
13

41%
41%

18
26

35%
51%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 3 9% 4 8%

Mogħtija pariri/għajnuna 1 3% 3 6%

Barra l-ġurisdizzjoni 2 6% - -

Skaduti biż-żmien/trivjali - - - -

Total 32 100% 51 100%

TABELLA 4 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA BEJN
JANNAR / AWWISSU 2017 U 2018
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KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Każijiet investigati:
• ġustifikati
• mhux ġustifikati

12
5

23%
10%

4
4

10%
10%

Solvuti waqt l-investigazzjoni 28** 55% 9 22%

Mogħtija pariri/għajnuna 3 6% 21 51%

Barra l-ġurisdizzjoni 2 4% 1 2%

Skaduti biż-żmien/trivjali 1 2% 2 5%

Total 51 100% 41 100%

TOTAL GLOBALI 305 319
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TABELLA 5 – KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA

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

Ombudsman Parlamentari 

Fost l-akbar numru ta’ każijiet li l-Ombudsman Parlamentari ta raġun, insibu dawk l-ilmenti li 
kienu jitrattaw ilmenti li allegaw nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ. Dawn kienu jammontaw għal 48% 
tal-każijiet.

It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti li fihom irriżulta li min ilmenta kellu raġun kienu dawk dwar 
dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 28%. 

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 78%.  Il-kumplament tal-
ilmenti sostnuti mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni (22%) kienu dawk dwar ħtiġijiet speċjali li ma 
ngħatawx attenzjoni. 

Kummissarju għas-Saħħa

Mill-każijiet sostnuti mill-Kummissarji tas-Saħħa, 36% kienu dawk li l-każ tagħhom kien jitratta 
azzjonijiet li kienu kontra l-liġi jew li saret applikazzjoni riġida tar-regoli, regolamenti u proċeduri. 
It-tieni l-akbar ammont ta’ każijiet sostnuti mill-Kummissarju tas-Saħħa kienu dawk dwar tkomplija 
ta’ kura (18%) u bl-istess ammont, ilmenti dwar kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema (18%).

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Mill-ilmenti li ġew magħluqa u sostnuti mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, kienu 
dawk l-ilmenti li allegaw li l-azzjoni tal-amministrazzjoni kienet kontra l-liġi, jew li kien hemm 
applikazzjoni riġida tar-regoli, regolamenti jew proċeduri li ammontaw għal 46% tal-każijiet 
sostnuti mill-Kummissarju. 

Fit-tieni post, hemm dawk dwar dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni, bi 38%. 
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KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 10 11% 12 13%

Diskriminazzjoni impropja 11 12% 9 9%

Nuqqas ta’ trasparenza 1 1% - -

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 7 8% 2 2%

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 29 33% 27 28%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 31 35% 46 48%

Total 89 100% 96 100%

KUMMISSARJU GĦALL-EDUKAZZJONI

Immarkar mhux ġust ta’ xogħol 
akkademiku - - - -

Ħtiġijiet speċjali li ma ngħatawx 
attenzjoni - - 2 22%

Promozzjoni miċħuda b’mod inġust - - - -

Kariga miċhuda b’mod inġust 
(mili ta’ post battal) 1 33.3% - -

Trattament mhux ġust/
diskriminatorju* 1 33.3% 7 78%

Nuqqas ta’ tagħrif/informazzjoni - - - -

Inizjattiva personali 1 33.3% - -

Total 3 100% 9 100%

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 15 38% 6 46%

Diskriminazzjoni impropja 1 2% - -

Nuqqas ta’ trasparenza - - - -

Nuqqas biex tingħata jew titwassal 
l-informazzjoni 3 8% - -

Dewmien żejjed jew nuqqas ta’ 
azzjoni 14 35% 5 38%

Nuqqas ta’ ġustizzja jew bilanċ 6 15% 1 8%

Titjieb fil-kwalita tal-ħajja 1 2% 1 8%

Total 40 100% 13 100%

TABELLA 5 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET SOSTNUTI U MAGĦLUQA 
F’KATEGORIJI STABBILITI - JANNAR/AWWISSU 2017 U 2018



KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2017 JANNAR - AWWISSU 2018

KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA

Kontra l-liġi jew applikazzjoni riġida 
ta’ regoli, regolamenti u proċeduri 2 13% 8 36%

Diskriminazzjoni impropja - - 2 8%

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

1 6% - -

Tkomplija ta’ kura 3 19% 4 18%

Nursing Care - - 1 5%

Kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema 9 56% 4 18%

Komunikazzjoni fqira u ineffettiva/
nuqqas ta’ informazzjoni lill-pazjenti 1 6% - -

Lista ta’ stennija/tul ta’ żmien biex 
pazjent jiġi eżaminat - - 1 5%

Nuqqas ta’ trasparenza - - 1 5%

Ħwejjeġ oħra - - 1 5%

Total 16 100% 22 100%

TOTAL GLOBALI 148 - 140 -
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*  Din il-kategorija tinkludi wkoll ilmenti dwar trattament inġust relatat mal-istipendji u l-ischolarships u kif ukoll ilmenti dwar trattament 
inġust fuq bażi akkademika u mhux akkademika.
 
** Din il-kategorija tinkludi ilmenti li ġew sospiżi sakemm tingħata deċiżjoni mill-Bord tal-appell.
 
 
*** Ma’ dan in-numru ta’ ilmenti hemm każijiet li kienu magħluqa imma baqgħu pendenti mis-sena ta’ qabel minħabba nuqqas ta’ 
risposta mid-dipartiment konċernat.
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