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DAĦLA – ŻMIEN TA’ INĊERTEZZA U BIDU ĠDID

 Hemm stennija fil-pajjiż li s-sena 2022 tkun sena 
ta’ tiġdid wara żmien ta’ inċertezza li wassal għall-kriżi fuq 
diversi livelli fit-treġġija tal-pajjiż u għall-ħtieġa ta’ tisħiħ 
tal-istituzzjonijiet fdati bit-tmexxija tal-amministrazzjoni 
pubblika.  Dan mhux biss għal raġunijiet magħrufa fuq 
pjan nazzjonali, imma wkoll għaliex l-eventi tal-aħħar 
snin li kienu taħt l-iskrutinju tal-inkjesta pubblika li 
investigat iċ-ċirkostanzi dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne 
Caruana Galizia, wrew il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet fdati biex 
jassiguraw kontabilità u trasparenza tal-amministrazzjoni 
pubblika, fosthom l-Uffiċċju tal-Ombudsman għandhom 
ikunu b’saħħithom biżżejjed biex jaqdu sewwa l-funzjonijiet 
tagħhom. 

L-Uffiċċju tal-Ombudsman din is-sena ser jimmarka 
bidla sħiħa fit-tmexxija tiegħu.  Bidla li neċessarjament 
tiddetermina l-kwalità u l-effiċjenza tas-servizz li l-Uffiċċju 
ser jagħti liċ-ċittadin fil-ħames snin li ġejjin, fi spirtu ta’ 
kontinwità imma wkoll ta’ innovazzjoni.  

Dak li seħħ fil-pajjiż u l-għajta qawwija tas-soċjetà ċivili imma 
mhux biss, li semmgħet leħinha għal tiġdid radikali għall-
governanza tajba msejjsa fuq it-trasparenza u l-kontabilità, 
kienet forsi l-aqwa u l-iprem manifestazzjoni li saħħet 
ir-rieda tal-leġislatur biex jibda proċess ta’ riforma tant 
meħtieġ.  Proċess li l-Ombudsman jawgura li jissokta. 

Proċess ta’ riforma illi għandu jkollhu fil-qalba tiegħu 
l-prinċipju li jeħtieġ li jiġi assigurat liċ-ċittadin il-jedd tiegħu 
għal amministrazzjoni pubblika tajba u li neċessarjament 
ikollu effett fuq kif l-Uffiċċju tal-Ombudsman irid jaħdem 
biex joffri l-aħjar servizz ħalli ċ-ċittadin igawdi dan id-dritt 
b’mod effiċjenti w effettiv.  Din hi l-missjoni dikjarata tal-
Uffiċċju li għandu jkun kapaċi mhux biss li jinvestiga l-ilmenti 
taċ-ċittadin aggravat imma wkoll li sewwa jidentifika meta 
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jkun sofra inġustizzja minħabba amministrazzjoni ħażina 
jew abbuż ta’ poter u jkun f’qagħda illi jirrakkomanda 
rimedju xieraq u adegwat li jissodisfa l-ħsara li tkun saret.

Fuq Pjan Nazzjonali

 M’hemmx dubju li fuq pjan nazzjonali, s-sena 
2021 tibqa’ immarkata bl-għeluq tal-Inkjesta Pubblika 
dwar il-qtil tal-ġurnalista investigattiva Caruana Galizia 
u l-pubblikazzjoni tar-rapport tagħha f’Lulju ta’ dik is-
sena.  Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet f’dak ir-
rapport ġew ġeneralment milqugħa pożittivament.  Mhux 
għall-Uffiċċju tal-Ombudsman li jgħaddi ġudizzju dwar 
il-kunsiderazzjonijiet li wasslu lill-Bord biex jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet dettaljati li għamel u li jestendu 
għall-firxa wiesgħa ta’ miżuri leġiżlattivi, organizattivi w 
amministrattivi maħsuba mhux biss biex jiggarantixxu 
l-eżerċizzju tal-jeddijiet fundamentali imma wkoll biex 
isaħħu l-istituzzjonijiet u jtejjbu l-amministrazzjoni pubblika.

L-Ombudsman jinnota b’sens ta’ sodisfazzjon illi hemm qbil 
ġenerali li r-riformi proposti għandhom jiġu implimentati 
mill-aktar fis possibbli.  Huma proposti li jinteressaw mill-
qrib lill-Uffiċċju tal-Ombudsman li għandu l-missjoni li 
jassigura l-governanza tajba billi jżomm lill-amministrazzjoni 
pubblika kontabbli għal għemilha.  Dan billi jassigura 
korrettezza u trasparenza li jissarrfu fit-trażżin tal-abbuż 
tal-poter u l-korruzzjoni.

Matul is-snin l-Uffiċċju f’diversi okkażjonijiet, saħaq fuq il-
ħtieġa ta’ riformi leġiżlattivi radikali f’dan ir-rigward kif ukoll 
u forsi aktar, fuq il-bżonn ta’ bidla fil-mentalità.  L-Uffiċċju 
allura jibqa’ impenjat illi tul is-sena li ġejja jsegwi mill-qrib id-
dibattitu dwar it-twettieq tar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord 
tal-Inkjesta u fejn mitlub jew opportun, jagħti l-kontribut 
tiegħu sa fejn dan ikun fil-mansjoni tal-eżerċizzju tal-
funzjonijiet istituzzjonali tiegħu.

Hemm aspetti importanti li jirriżultaw mir-rapport tal-
Bord tal-Inkjesta li jinteressaw mill-qrib lill-Uffiċċju tal-
Ombudsman għaliex jittrattaw materji li jolqtu direttament 
id-dritt taċ-ċittadin li jeżerċita l-jedd tiegħu għat-tgawdija tal-
amministrazzjoni pubblika tajba.  Aspetti li dan l-Uffiċċju tul 
is-snin iffoka fuqhom u saħaq fuq il-ħtieġa li jiġu mogħtija 
attenzjoni xierqa.  Dan għaliex jekk ma jiġux sewwa regolati 
u kontrollati, jistgħu jikkaġunaw, kif fil-fatt issa jirriżulta li 
ikkaġunaw, problemi serji għall-governanza tajba.  Problemi 
li sa wasslu biex anke jimminaw istituzzjonijiet regolatorji 
u taw lok għat-tmermir serju tas-sistema ta’ checks and 

“Matul is-snin l-Uffiċċju f’diversi okkażjonijiet, saħaq fuq il-ħtieġa ta’ 
riformi leġiżlattivi radikali f’dan ir-rigward kif ukoll u forsi aktar, fuq 
il-bżonn ta’ bidla fil-mentalità.”
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balances li l-pajjiż għandu biex jiżgura amministrazzjoni 
tal-ġid komuni li tkun korretta, nadifa u lill’hinn minn kull 
suspett ta’ abbuż jew korruzzjoni.

Tlett aspetti l-aktar importanti identifikati fir-rapport tal-
Inkjesta bħala elementi li inċidew negattivament fuq 
l-amministrazzjoni pubblika sal-punt li iffavorew il-ħolqien 
ta’ de facto impunità għall-persuni li kellhom il-ħsieb li 
jaġixxu ’l fuq mil-liġi jekk mhux ukoll fil-każ ta’ wħud b’intent 
kriminuż, huma:

 a. il-lobbying mhux regolat;
 b. abbuż mis-sistema ta’ ħatriet ta’ persuni   
  f’positions of trust; u
 ċ.   riflessi negattivi li dgħajjfu l-fiduċja fis-Servizz  
  Pubbliku.

Dawn l-aspetti ma jidhirx li ġew trattati fir-Rapport tal-
Inkjesta b’mod dettaljat forsi għax ma kienux jinkwadraw 
direttament fit-termini tar-referenza tiegħu.  Huma biss 
indikati bħala elementi li inċidew negattivament fuq il-mertu 
li kien qed jiġi trattat.  Huma però elementi li jistħoqqilhom 
li jiġu studjati aktar fil-fond fil-kuntest tar-riformi maħsuba 
biex itejjbu l-amministrazzjoni pubblika.

Anthony C. Mifsud
Ombudsman Parlamentari
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 F’dawn l-aħħar snin l-Uffiċċju attira l-attenzjoni tal-opinjoni pubblika għar-riskju li 
kien qed joriġina bħala riżultat ta’ lobbying bla rażan minn persuni li għandhom interessi 
kummerċjali kbar u li jagħmlu minn kollox biex javvanzaw proġetti ta’ investimenti fuq 
skala nazzjonali biex jiġu realizzati bi sħab mal-Gvern.  Investimenti li mhux biss kienu 
immirati lejn il-ħolqien ta’ attività kummerċjali f’setturi tal-ekonomija diġà eżistenti imma 
saħansitra li setgħu jassorbu tista’ tgħid, settur sħiħ jew kważi.  Hekk jidher li seħħ per 
eżempju fil-qasam tas-saħħa u tal-enerġija.

Għalkemm jirriżulta li sar tentattiv biex ikun jidher li proġetti bħal dawn seħħew fl-
osservanza tal-proċeduri u regolamenti applikabbli, hu fatt li l-Awditur Ġenerali li 
investigahom iċċertifika li kienu saru ħafna skorrettezzi u irregolaritajiet li sa wassluh biex 
jiddubita mil-legalità ta’ wħud minnhom.  Ħafna minn dawn id-dubji u suspetti kienu dovuti 
għal nuqqas ta’ trasparenza fil-mod kif l-investituri prospettivi ipproponew il-proġett lill-
awtoritajiet kompetenti, kif kienu saru n-negozjati preliminari biex l-idea tal-investiment 
tiġi konkrettizzata, kif jiġu identifikati l-persuni interessati fih u l-livell ta’ parteċipazzjoni 
effettiva.  Spiss f’dan l-istadju preliminari d-diskussjonijiet isiru fil-privat u ma tirriżulta 
ebda traċċa tagħhom li tista’ tassigura kontabilità.  

Prattiċi li jistgħu jagħtu lok għal abbuż.  Dan 
mhux biss fejn isiru negozjati dwar proġetti kbar 
imma wkoll meta individwi jittantaw jakkwistaw 
vantaġġi altrimenti mhux mistħoqqa.  Prattiċi 
li jistgħu jkunu wkoll dubjużi meta jsiru 
diskussjonijiet ma’ lobby jew pressure groups 
immirati biex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ta’ 

awtoritajiet kompetenti favur l-interessi tal-membri tagħhom li  jkunu qed jirrapreżentaw.  
Dawn huma prattiċi illi jmorru kontra l-prinċipju ta’ demokrazija parteċipattiva in kwantu 
jtendu biex jagħtu vantaġġ indebitu lill-persuni jew gruppi ta’ nies fir-relazzjonijiet tagħhom 
mal-amministrazzjoni pubblika waqt li l-element tas-segretezza u l-ħabi jagħtu wkoll lok 
għall-abbuż jekk mhux ukoll korruzzjoni.

L-Ombudsman irrakkomanda Leġiżlazzjoni

 Kien għalhekk illi l-Ombudsman żmien ilu kien irrakkomanda li din il-materja tiġi 
studjata fil-fond bil-għan illi tiġi regolarizzata permezz ta’ liġi u regolamenti opportuni.  
Hekk per eżempju, f’Settembru 2016 l-Ombudsman fl-Ombudsplan għas-sena ta’ wara 
saħaq fuq il-ħtieġa li ssir leġiżlazzjoni li tirregola l-lobbying fl-isfond tad-dritt taċ-ċittadin 
li jkun infurmat dwar kif il-pajjiż ikun qed jiġi iggvernat. Dan biex ikollu l-mezzi biex 
jinfluwenza azzjonijiet li jittieħdu mill-amministrazzjoni u li jikkonċernawh mill-qrib. F’dik 

“L-Ombudsman jikkondividi 
l-kunsiderazzjonijiet magħmula mill-
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja 
Pubblika li wassluh biex jipproponi qafas 
leġiżlattiv”
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l-okkażjoni l-Ombudsman itratta l-materja f’ċertu dettall. Sostna li l-provvedimenti fil-liġi 
kriminali kif ukoll oħrajn kontra t-Trading in Influence għall-gwadann personali kif ukoll 
provedimenti oħra maħsuba biex irażżnu l-abbuż u l-korruzzjoni minn uffiċjali pubbliċi ma 
kinux biżżejjed biex jilqgħu għall-abbużi kollha li jistgħu joriġinaw minn lobbying skorrett. 

Fil-fatt il-Gvern kien irrikonoxxa l-ħtieġa li l-lobbying jiġi regolat meta introduċa l-kunċett 
tal-lobbying fl-Att tal-2017 dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (Kap 590 tal-Liġijiet ta’ Malta).  
Is-subartikolu (1)(f) tal-Artiklu 13 f’dik il-liġi jelenka fost il-funzjonijiet tal-Kummissarju għall-
Istandards li “jidentifika dawk l-attivitajiet li għandhom jitqiesu bħala attivitajiet ta’ lobbying, 
li joħroġ regoli ta’ gwida dwar dawk l-attivitajiet u jagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet li 
jidhirlu li jkunu xierqa dwar ir-regolamentazzjoni ta’ dawk l-attivitajiet”.

Fil-fatt il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika fit-28 ta’ Frar 2020 ippubblika 
dokument għall-konsultazzjoni intitolat “Towards Regulation of Lobbying in Malta”.  Dan id-
dokument li ċertament hu pass fid-direzzjoni t-tajba, hu sewwa riċerkat, jinkludi fih studju 
komparattiv ta’ leġiżlazzjoni f’diversi pajjiżi fi stadju avvanzat ta’ demokrazija kif ukoll 
appunti għat-tfassil ta’ liġi maħsuba għall-ħtiġijiet tal-pajjiż u għaċ-ċirkostanzi partikolari li 
fihom jeħtieġilha topera l-amministrazzjoni pubblika.

Proposti f’waqthom tal-Kummissjoni għall-Istandards

 L-Ombudsman jikkondividi l-kunsiderazzjonijiet magħmula mill-Kummissarju 
għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika li wassluh biex jipproponi qafas leġiżlattiv li huwa 
flessibbli biżżejjed biex ikopri u jirregola kull xorta ta’ lobbying li jista’ jsir biex jinfluenza 
deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika fuq kwistjonijiet ta’ policy jew aġir eżekuttiv.  
Dan waqt illi l-Kummissarju jirrikonoxxi li l-lobbying hu parti essenzjali minn proċess 
demokratiku għax spiss hu permezz tiegħu li ċ-ċittadini jistgħu jwasslu l-fehmiet tagħhom 
lill-amministrazzjoni pubblika dwar kif il-pajjiż għandu jiġi iggvernat.  Il-liġi għandha 
timmira biex tassigura t-trasparenza u l-kontabilità f’dan il-proċesss ta’ informazzjoni u 
djalogu mingħajr ma timmina l-valur aġġunt li għandu biex jikkontribwixxi pożittivament 
għat-teħid tal-aħjar deċiżjonijiet mill-amministrazzjoni pubblika fl-interess tal-ġid komuni.

Fuq kollox l-Ombudsman jaqbel illi materja ta’ din is-serjetà u delikatezza għandha tiġi 
iggvernata b’liġi apposta u mhux regolata b’sempliċi regolamenti maħruġa in forza ta’ 
leġiżlazzjoni sussidjarja fl-eżerċizzju ta’ xi diskrezzjoni ministerjali.  Id-dokument għall-
konsultazzjoni jidentifika bi preċiżjoni liema huma l-punti essenzjali li l-liġi proposta 
għandha tindirizza fosthom liema attivitajiet ta’ lobbying għandhom ikunu jew ma jkunux 
soġġetti li jiġu regolati bil-liġi.  Għandha tiddefinixxi x’inhuma attivitajiet ta’ lobbying u 
min huma l-persuni li għandhom jitqiesu li huma lobbyists kif ukoll tipprovdi għaż-żamma 
ta’ reġistru li fih ikunu mniżżla d-dettalji dwar attivatijiet ta’ lobbying bejn il-lobbyists u 
l-amministratur pubbliku.  Il-liġi għandha tistabbilixxi wkoll liema awtorità awtonoma w 
indipendenti għandha tamministra dan ir-reġistru jew reġistri u liema sanzjonijiet jinkorri 
min jikser il-provvediment ta’ dak l-Att.

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika stabbilixxa t-30 ta’ April 2020 bħala 
d-data tal-għeluq taż-żmien ta’ konsultazzjoni, wara liema data hu kellu jiffinalizza l-proposti 
tiegħu għall-kunsiderazzjoni tal-gvern.  Il-Kummissarju irċieva numru ta’ sottomissjonijiet 
li ġew analizzati bil-ħsieb li jiġi determinat x’tibdiliet għandhom isiru fil-proposti li kien ħejja 
dwar il-lobbying.  Il-Kummissarju qed jippjana wkoll li din il-konsultazzjoni tiġi mwessa’ 
biex tkopri aspetti oħra tal-governanza tajba u mogħnija b’opinjonijiet esperti f’diversi 
oqsma qabel ir-rapport jiġi finalizzat u ippreżentat lill-Gvern.  Għal dan il-għan l-Uffiċċju 
tal-Kummissarju fittex u kiseb finanzjament mill-Unjoni Ewropea u fil-15 ta’ Settembru 
hu mistenni li jħabbar uffiċjalment it-tnedija ta’ proġett imsejjaħ “Improving the Integrity 
and Transparency Framework in Malta”, proġett li ser jiġi implimentat taħt id-direzzjoni tal-
OECD. 
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Il-kunċett għandu jiġi estiż

 Fil-ħsieb tal-Ombudsman il-kunċett ta’ lobbying għandu wkoll ikun estiż għal 
diskussjonijiet li jsiru bejn lobbyists u partiti politiċi dwar proposti biex jiġu inklużi fi 
programmi elettorali.  Dan speċjalment meta dawn ikunu wasslu biex partit jagħmel xi 
forma ta’ committment dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk il-policies jekk ikun fil-Gvern.  
Mhux korrett illi rabtiet ta’ din ix-xorta jibqgħu mistura u mhux magħrufa lill-elettorat.  
Dan proprju għaliex jistgħu jkunu tali li jinfluwenzaw il-mod kif wieħed jivvota.  Anke f’dan 
għandu jkun hemm trasparenza sħiħa.

Din hi materja li tinvolvi l-kwistjoni kollha ta’ kif u sa fejn għandhom ikunu regolati 
l-attivitajiet tal-partiti politiċi.  F’dan il-kuntest tinkwadra ruħha wkoll il-ħtieġa li tiġi sewwa 
indirizzata l’hekk imsejħa “power of incumbency”.  Kunċett li kien ġie sollevat b’saħħa bħala 
materja ta’ urġenza minn Dr Alfred Sant, allura Kap tal-Oppożizzjoni.  Il-kunċett jinvolvi 
d-definizzjoni tal-parametri li fihom partit fil-gvern jista’, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tiegħu, jagħmel użu mill-poteri kbar li għandu u mill-fondi pubbliċi fi żmien viċin elezzjoni 
ġenerali, bil-ħsieb li jassigura l-vot bl-għoti ta’ favuri jew pjaċiri. Dan kien direttament 
jinfluwenza lill-elettorat, b’mod selettiv jekk mhux ukoll personalizzat. 

Dawn huma kollha materji li jolqtu mill-qrib id-dritt taċ-ċittadin għal amministrazzjoni 
pubblika tajba.  L-Ombudsman jappoġġja l-inizjattivi tal-Kummissarju dwar l-Istandards 
fil-Ħajja Pubblika fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet proprji tiegħu, biex jinċentiva lill-gvern u lill-
Parlament biex jieħdu dawk il-passi kollha meħtieġa ħalli tiġi assigurata t-trasparenza u 
l-kontabilità fl-amministrazzjoni pubblika permezz ta’ leġiżlazzjoni adegwata w effettiva li 
tirregola dawn l-oqsma.
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 Mhux il-każ li f’dan l-Ombudsplan jiġi ripetut dak li l-Ombudsman diġà esprima 
ruħu dwaru. Aspett ieħor importanti li kien taħt il-lenti tal-Bord tal-Inkjesta pubblika 
kien il-komportament ritenut ċensurabbli, ta’ bosta persuni li fiż-żmien rilevanti kienu 
maħtura fuq bażi ta’ fiduċja jew kienu jokkupaw pożizzjonijiet ta’ fiduċja f’karigi kruċjali 
fl-amministrazzjoni pubblika u f’awtoritajiet pubbliċi.  Il-parti l-kbira ta’ dawn il-persuni 
(għalkemm mhux kollha), li kienu jinkludu persuni bħall-ex Chief of Staff tal-allura Prim 
Ministru jew CEOs ta’ wħud fost l-aktar awtoritajiet pubbliċi importanti kif ukoll persuni fi 
gradi ferm anqas għolja bħal uffiċjali tal-informazzjoni u security guards, kienu magħżula 
direttament minn min impjegahom mingħajr ebda proċess ta’ għażla u mogħtija l-ħatra 
bħala persuni ta’ fiduċja.  Ir-rapport tal-Bord tal-Inkjesta jqis li l-komportament sospett ta’ 
wħud minn dawn il-persuni, bil-ħbiberiji dubjużi li involvew ruħhom fihom uħud bil-għan 
li jiksbu xi vantaġġ jew pjaċir personali, kien wieħed mill-elementi illi ikkontribwew għat-
tnawwir tal-istituzzjonijiet regolatorji fil-pajjiż.

L-Ombudsman ma jgħaddix ġudizzju fuq dawn l-allegazzjonijiet però jinteressah jinnota 
li f’ħafna każi dawn il-persuni ta’ fidjuċja jiġġustifikaw il-komportament tagħhom billi 
jsostnu li huma ma kinux uffiċjali pubbliċi jew impjegati fis-settur pubbliku.  Jsostnu li 
ma kinux allura soġġetti għall-kodiċi tal-etika li jorbot lil dawn il-persuni u lanqas għall-
provvedimenti tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika. 

L-uffiċċju tal-Ombudsman ilu għal snin jisħaq fuq il-ħtieġa li l-mod anomalu kif isiru 
l-ħatriet ta’ persuni ta’ fiduċja tiġi indirizzata.  Saħaq kemm-il darba illi s-sistema li 
kienet ilha tintuża sa minn qabel l-2013, kienet qed tiġi abbużata kemm fin-numru kif 
ukoll fil-kwalità tal-pożizzjonijiet li għalihom dawn il-persuni kienu qed jiġu maħtura.  
L-Ombudsman kien u għadu tal-fehma li s-sistema hi maħsuba biex tevita provvedimenti 
tal-Kostituzzjoni li jirregolaw l-impjieg fis-servizz pubbliku u setgħet fil-prattika titqies li 
tmur kontra l-Kostituzzjoni.  Kien hemm tentattivi biex tinstab bażi legali għal din il-prattika 
biex tassigura li tkun konformi mal-Kostituzzjoni.  Sforzi li neċessarjament kellhom ifallu 
sakemm ma jkunx hemm emendi fl-istess Kostituzzjoni li jissanzjonaw u jirregolarizzaw 
dawn il-ħatriet essenzjalment politiċi. 

L-Ombudsman dejjem sostna li jifhem li kull amministrazzjoni pubblika tħoss il-ħtieġa illi 
tidentifika persuni li fihom ikollha livell ta’ fiduċja ogħla biex timplimenta l-politika tagħha.  

ABBUŻ MIS-SISTEMA TA’ ĦATRIET
TA’ PERSUNI F’POSITION OF TRUST 
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Dejjem insista però fuq il-ħtieġa li kull sistema magħżula biex isiru tali ħatriet kellha tkun 
dejjem fil-limiti stabbiliti fil-Kostituzzjoni, n-numru ta’ dawn il-persuni ta’ fiduċja kellu jkun 
limitat, il-funzjonijiet tagħhom stabbiliti b’liġi u preferibbilment ikunu magħżula minn 
persuni li jkunu diġà ngaġġati fis-servizz pubbliku jew fl-awtoritajiet pubbliċi.

Oġġezzjonijiet tal-Ombudsman u tal-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika

 Fuq l-insistenza tal-Kummissjoni ta’ Venezja u bir-riformi li wettaq il-Gvern biex 
jimplimenta r-rakkomandazzjonijet tagħha, sar tentattiv biex tinħoloq bażi legali għall-
ħatriet ta’ persuni ta’ fiduċja bl-Att li jkompli jemenda l-liġijiet relattivi għall-ħatra tagħhom, 
approvat aktar kmieni din is-sena.  Dan l-Att ipprova jiddefinixxi b’aktar preċiżjoni min 
huma l-persuni ta’ fiduċja, min seta’ jaħtarhom u f’liema karigi, kif ukoll jagħmel ċerti 
kundizzjonijiet marbuta mal-ingaġġ tagħhom.  Il-liġi però fiha nuqqasijiet serji li ma 
jindirizzawx l-oġġezzjonijiet prinċipali la ta’ dan l-Uffiċċju u lanqas ta’ dawk magħmula 
forsi b’aktar preċiżjoni, mill-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika f’deċiżjoni li 
għamel fl-1 ta’ Settembru 2020 li fiha analizza dan l-Att meta kien għadu abbozz.  F’din 
id-deċiżjoni l-Kummissarju speċifika r-riżervi serji tiegħu dwaru u irrakkomanda emendi 
biex jitjieb.  

L-Ombudsman jaqbel għal kollox mal-kunsiderazzjonijiet li għamel il-Kummissarju u ma 
jifhimx għaliex l-emendi minnu proposti ma ġewx aċċettati w introdotti meta l-abbozz 
ġie finalment approvat mill-Parlament.  Kif lanqas jifhem għaliex ma ġietx aċċettata 
r-rakkomandazzjoni prinċipali tal-Kummissjoni ta’ Venezja illi r-riforma kellha tinkludi 
provvedimenti fil-Kostituzzjoni li jilleġittimaw l-ingaġġ ta’ persuni ta’ fiduċja minn barra 
s-servizz pubbliku.  L-Att tal-2020 hu essenzjalment maħsub biex jipprovdi forma ta’ 
qafas legali biex jissanzjona dak li effettivament kien qiegħed isir minn amministrazzjoni 
wara l-oħra.  Ċertament però m’huwiex ir-riforma indikata mill-Kummissjoni ta’ Venezja u 
lanqas ma jilqa’ għall-oġġezzjonijiet serji li għamel l-Uffiċċju tal-Ombudsman u issa wkoll 
il-Kummissarju tal-Istandards biex din il-prattika tiġi sewwa regolarizzata.  Dan mhux biss 
biex il-ħatriet ta’ persuni ta’ fiduċja jkunu sewwa limitati kemm fin-numru, fil-pożizzjonijiet 
li għalihom setgħu jinħatru u fil-funzjonijiet li kellhom jeżerċitaw imma wkoll biex il-poteri 
tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari f’dan ir-rigward ikunu sewwa arġinati.
 
L-Ombudsman ma jifhimx per eżempju għaliex l-Att tal-2020 jipprovdi li jistgħu jiġu 
ingaġġati direttament fuq bażi ta’ persuni ta’ fiduċja individwi minn barra s-servizz 
pubbliku u s-settur pubbliku biex jaġixxu “6(a)(c) f’każ li wara sejħiet pubbliċi ripettitivi għall-
ingaġġ, kariga tibqa’ vakanti, jekk dak l-ingaġġ ikun għal inqas minn sena”.  Subartikolu li 
jidher għal kollox barra minn loku, jista’ jagħti lok għal abbuż u li ġustament ippreokkupa 
serjament il-Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika.  Fid-deċiżjoni tiegħu fuq 
imsemmija hu ikkunsidra illi “this mechanism openly defies article 110 of the Consistitution 
and directly challenges the principle, already in jeopardy, that all government staff should be 
employed on merit”. 

L-Att tal-2020 ma jidhirx li jmur oltre dak illi pprova jilleġittima dak li fil-fatt kien qed 
iseħħ, inkluż forsi l-ingaġġ ta’ persuni għal kollox irregolari skont dan is-subartikolu.  
L-Ombudsman jerġa’ jirrakkomanda li l-materja kollha tal-ingaġġ ta’ persuni ta’ fiduċja tiġi 
indirizzata mill-ġdid u mill-qiegħ.  Jirrakkomanda li tiġi ikkunsidrata mhux sempliċement 
mill-ottika ta opportunità politika u ħtieġa ta’ kontroll tal-implimentazzjoni tal-policies tal-
gvern tal-ġurnata imma wkoll mill-ottika aktar wiesa’ tal-ħtieġa ta’ ingaġġ ta’ persuni ta’ 
fiduċja minn barra s-servizz pubbliku u s-settur pubbliku iżda li però jeħtieġ jaġixxu u 
jaħdmu bħala parti minn dawn is-servizzi, soġġetti għall-istess regoli u dixxiplina.  Dan 
waqt li jżommu l-karatteristika tagħhom ta’ persuni ngaġġati fuq bażi ta’ fiduċja.  

F’dan il-kuntest hu pass pożittiv illi l-persuni ta’ fiduċja huma issa, wara l-inizjattiva tal-
Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika, soġġetti għall-Kodiċi tal-Etika ta’ Uffiċjali 
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Pubbliċi u Membri ta’ Bordijiet.  Dan anke jekk sfortunatament minn dak li irriżulta waqt 
ix-xhieda li taw persuni ta’ fiduċja waqt il-Bord tal-Inkjesta Pubblika ma tantx jidher 
li kienu konxji ta’ dawn ir-responsabbiltajiet ġodda li huma assumew.  Jidher li wħud 
għadhom isostnu li l-ingaġġ tagħhom jagħtihom latitudni aktar wiesa’ ta’ kif joperaw bil-
fatt biss illi l-liġi tiddikjara li “persuni ta’ fiduċja ma għandhomx jiġu meqjusa bħala uffiċjali 
pubbliċi jew impjegati pubbliċi”.
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03
RIFLESSI NEGATTIVI LI
JDGĦAJJFU L-FIDUĊJA

FIS-SERVIZZ PUBBLIKU



 Provi li ħarġu waqt l-Inkjesta pubblika imma wkoll li ġew żvelati fid-dominju 
pubbliku, neċessarjament kellhom rifless negattiv u dgħajjfu l-fiduċja taċ-ċittadin fl-
amministrazzjoni pubblika li tradizzjonalment iħares lejn l-uffiċjali pubbliċi u l-impjegati 
pubbliċi f’qafas ta’ karriera professjonali bażata fuq il-mertu, l-kwalifiki, l-onestà u 
l-integrità.  Ir-rwol tal-uffiċjali pubbliċi fis-servizz ċivili kif ukoll l-impjegati pubbliċi fl-
awtoritajiet statali kien u għadu dak li jservi lill-amministrazzjoni pubblika f’sens wiesa’ 
lealment, bl-akbar imparzjalità, serjetà u kompetenza jkun min ikun fil-gvern. 

Hi sfortuna li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jiddgħajjef il-kunċett illi s-servizz 
pubbliku għandu jkun pont li jassigura kontinwità bejn amministrazzjoni w oħra.  Ir-rwol 
tradizzjonali tas-servizz pubbliku professjonali w indipendenti hu li jesegwixxi l-policies 
tal-gvern tal-ġurnata fl-osservanza stretta tal-liġijiet u regolamenti li japplikaw għall-
implimentazzjoni ta’ dawk il-policies.  Il-lealtà tal-uffiċjal pubbliku, tal-impjegat pubbliku 
imma wkoll ta’ kull persuna li tokkupa pożizzjoni ta’ fiduċja sew jekk minn ġos-servizz 
ċivili kif ukoll minn barra, għandha tkun l-ewwel u qabel kollox lejn l-Istat u mhux lejn il-
Ministru jew is-Segretarju Parlamentari li jaħtru jew agħar u agħar, lejn il-partit politiku 
li jħaddan.  Hu dover allura ta’ kull min għandu rwol fl-amministrazzjoni pubblika f’sens 
wiesa’ li mhux biss attivament jipprovdi xibka ta’ checks and balances għall-aġir tal-Eżekuttiv 
billi jagħti pariri u jaġixxi fl-interess tal-ġid komuni, imma wkoll u aktar li jkun kapaċi jgħid 
le u jirreżisti kull tentattiv, jiġi minn fejn jiġi, biex azzjoni amministrattiva sseħħ jew bi ksur 
tar-regolamenti jew kontra l-liġi.  

Komportament ċensurabbli 

 Hu proprju f’dan ir-rigward illi spiss il-komportament ta’ persuni li kienu jokkupaw 
pożizzjonijiet ta’ fiduċja jew li kienu maħtura direttament fuq bażi ta’ fiduċja nstab li kien 
ċensurabbli.  F’dan il-kuntest hu ta’ tħassib il-fatt li waqt li fit-teorija persuni ta’ fiduċja 
m’għandhomx jeżerċitaw poteri eżekuttivi u din kienet u għadha fuq il-karta l-politika 
uffiċjali, l-kontra spiss jidher li hu l-każ.  Il-parti l-kbira ta’ dawn il-persuni maħtura fuq 
bażi ta’ fiduċja effettivament jokkupaw karigi eżekuttivi, f’pożizzjonijiet li jimplimentaw 
u jikkontrollaw l-eżekuzzjoni tal-policies u l-proġettti tal-amministrazzjoni pubblika.  
Jirriżulta però li kienet qed tinħoloq kultura li r-regolamenti u l-proċeduri maħsuba biex 
jassiguraw il-korrettezza, l-kontabilità u t-trasparenza fil-proċessi amministrattivi bdew 
jitqiesu bħala xkiel u intralċ minn dawn il-persuni illi m’humiex imħarrġa fil-valuri, prinċipji 
u rigur li għandhom jsawwru uffiċjal pubbliku professjonali.  Bdiet tikber il-konvinzjoni li 
l-importanti li jinkiseb ir-riżultat biex jikber il-ġid komuni u mhux li l-affarijiet isiru b’mod 
korrett u sewwa.

In fatti rriżultaw nuqqasijiet u irregolaritajiet serji dovuti għan-nuqqas ta’ għarfien u 
sensittività ta’ x’jikkostitwixxi konflitt ta’ interess, nuqqas ta’ konoxxenza tal-prinċipji 
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ta’ etika u korrettezza li għandhom josservaw l-uffiċjali pubbliċi u l-impjegati pubbliċi u 
tad-distakk dovut li kellu jinżamm bejn il-qadi tal-funzjonijiet tagħhom fl-interess tal-ġid 
pubbliku komuni u l-interessi privati.  Mingħajr ma wieħed jiġġeneralizza, jibqa’ l-fatt li 
kienet din ir-realtà flimkien mal-fraġilità umana li kienu l-għerq ta’ ħafna ċirkustanzi gravi 
li kienu taħt il-lenti tal-Bord tal-Inkjesta pubblika.

Hu b’dispjaċir li wieħed jinnota li l-abbużi u l-irregolaritajiet li ġew identifikati anke 
mill-Awditur Ġenerali ma kinux iseħħu li kieku ma kienx hemm għal xi raġuni jew oħra 
l-kontribut attiv jew passiv ta’ persuni ta’ fiduċja u mhux biss, li okkupaw pożizzjonijiet ta’ 
responsabbiltà li naqsu fil-qadi ta’ dmirijiethom.  Huma dawn li ċertament b’għemilhom 
tellfu l-fiduċja taċ-ċittadin f’amministrazzjoni pubblika tajba.  

Wieħed japprezza illi anke f’dawn l-aħħar snin sar ħafna xogħol biex jissaħħaħ is-servizz 
ċivili, biex jingħata l-għodda li jeħtieġ biex jaqdi sewwa l-funzjonijiet tiegħu, biex jiġi 
modernizzat u mqarreb ferm aktar lejn iċ-ċittadin fl-għoti tas-servizzi.  Dan hu kollu 
pożittiv.

Mill-banda l-oħra kien għas-servizz pubbliku żmien ta’ inċertezza.  Kien qed jinħass li ħtija 
tal-aġir tal-ftit is-soċjetà kienet qed titlef l-assigurazzjoni li l-uffiċjal pubbliku ma kienx 
għadu l-aqwa garanti li l-amministrazzjoni pubblika taġixxi b’mod korrett, imparzjali u bla 
ma tħares lejn wiċċ ħadd b’rispett sħiħ tal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli għal kulħadd 
l-istess.  Kien minħabba f’hekk illi l-fiduċja tas-soċjetà fl-amministrazzjoni pubblika tibda 
titnaqqar.  

Ħtieġa ta’ analiżi fil-fond

 Meta tonqos din l-assigurazzjoni u titnaqqar il-fiduċja fl-amminsitrazzjoni tal-ġid 
komuni, hemm ir-riskju kbir li jitrabbew il-klijenteliżmu, l-partiġġjaniżmu, n-nepotiżmu 
u l-favoritiżmu li huma ż-żerriegħa tal-abbuż tal-poter u l-korruzzjoni.  L-Uffiċċju tal-
Ombudsman hu tal-fehma illi l-esperjenzi li għadda minnhom il-pajjiż f’dawn l-aħħar snin 
għandhom jiġu studjati w analizzati fil-fond mill-ottika tal-eżerċizzju taċ-ċittadin tad-dritt 
fundamentali tiegħu għal amministrazzjoni pubblika tajba.  Dan b’mod partikolari biex 
jiġi identifikat x’wassal għat-tnaqqir tal-valuri li tradizzjonalment kienu s-sinsla tas-servizz 
ċivili f’sens wiesa’ u biex jiġi stabbilit x’għandu jsir biex dawn il-valuri jiġu ripistinati.

Analiżi li għandha twassal ukoll biex jiġi identifikat x’għandu jkun il-mudell tas-servizz 
pubbliku l-aktar adattat biex jaqdi l-ħtiġijiet tal-pajjiż u x’riformi għandhom isiru biex 
jiggarantixxu servizz professjonali bażat fuq il-mertu, adattabilità u kompetenza mseddqa 
mill-valuri tal-onestà, l-integrità, oġġettività u imparzjalità.  Għandu jkun assigurat li uffiċjali  
fis-servizz ċivili w impjegati fis-settur pubbliku jkunu esklussivament għas-servizz taċ-
ċittadin u mhux għas-servizz ta’ min jeżerċita l-poter.  Dan hu eżerċizzju li l-Ombudsman 
jawgura li jsir is-sena d-dieħla.  Eżerċizzju li jinteressah mill-qrib.  Bħala wieħed mill-garanti 
ta’ amministrazzjoni pubblika tajba għandu jimpenja ruħu li jsegwih u jiffavorih u fejn 
meħtieġ jikkontribwixxi għalih.

Ħtieġa ta’ kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet

 L-avvenimenti tal-aħħar xahar urew biċ-ċar kemm hu utli u vitali x-xogħol ta’ 
awtoritajiet imwaqqfa b’liġi bħall-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju għall-
Istandards fil-Ħajja Pubblika, biex jissaħħaħ il-proċess demokratiku. Dan billi fuq kollox 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet proprju tagħhom, jassumu r-rwol ta’ boxxla etika morali tal-
amministrazzjoni pubblika biex jassiguraw illi l-ġid komuni jiġi amministrat b’mod korrett, 
trasparenti u kontabbli.  M’hemm xejn ħażin u hu kollu gwadann li fil-pajjiż ikun hemm 
aktar minn awtorità istituzzjonali waħda illi żżomm lill-amministrazzjoni pubblika u lill-
persuni li jikkomprenduha taħt skrutinju u responsabbli għal għemilhom.
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In fatti dawn it-tlett istituzzjonijiet huma komplimentari in kwantu filwaqt li għandhom 
l-istess għan finali li jassiguraw amministrazzjoni pubblika tajba, jagħmlu dan l-iskrutinju 
minn perspettivi differenti.  Il-kunsiderazzjonijiet li saru f’dan l-Ombudsplan jillustraw 
b’mod ċar li hemm punti ta’ konverġenza bejn it-tliet istituzzjonijiet li jissuġġerixxu 
l-opportunità jekk mhux ukoll il-ħtieġa, li jkun hemm mezz ta’ komunikazzjoni u 
konsultazzjoni fuq materji ta’ interess komuni.  M’għandux jiġi eskluż li dan jinċentiva 
kooperazzjoni attiva fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom.  Kooperazzjoni li 
twassal għall-ħolqien ta’ sinerġija bejn l-istituzzjonijiet permezz ta’ skambju ta’ ideat fuq il-
prinċipji u l-mod kif il-pajjiż għandu jiġi iggvernat.  Dan mhux biss bl-applikazzjoni rigoruża 
tal-liġijiet u regolamenti applikabbli fid-difiża taċ-ċittadin imma wkoll b’dawk in-normi li 
jikkomprendu l-kunċett ta’ malamministrazzjoni llum aċċettati f’soċjetajiet demokratiċi 
partikolarment fl-Unjoni Ewropea.  

In fatti l-Ombudsman Ewropew fir-rapport annwali tiegħu għas-sena 1997 jiddefinixxi 
l-amministrazzjoni ħażina f’dawn it-termini “Maladministration occurs when a public body 
fails to act in accordance with a rule or principle which is binding upon it”.  Definizzjoni li 
l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni nfisha aċċettaw, waqt li enfasizzaw li l-ewwel dover 
tal-Ombudsman jibqa’ li fl-ewwel lok jiddetermina jekk l-aġir amministrattiv kienx skont 
il-liġi applikabbli.  

Kien f’dan il-kuntest li l-Uffiċċju tal-Ombudsman f’diversi okkażżjonijiet f’dan l-aħħar żmien 
għamel proposti maħsuba biex jissaħħu dawn l-istituzzjonijiet biex jipprovdu miżura ta’ 
kontropiż għall-eżerċizzju tal-poter.  Proposti li jakkwistaw attwalità u rilevanza fid-dawl ta’ 
rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni ta’ Venezja f’dan ir-rigward bħala wieħed 
mill-elementi għad-deċentralizzazzjoni tal-poter kif ukoll minħabba l-urġenza li qed 
tinħass li jkun hemm mekkaniżmi aktar b’saħħithom li jassiguraw trasparenza, kontabilità 
u governanza tajba.
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1. Fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra saret analiżi tal-provvedimenti tal-Att Nru XLII tal- 
2020 li emenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta maħsub biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni ta’ Venezja għat-tisħiħ tal-istituzzjoni tal-Ombudsman.  L-Ombudsman 
kien irrikonoxxa li dik il-leġiżlazzjoni kienet pożittiva u ta’ importanza kbira in kwantu 
tiggarantixxi mhux biss li fil-pajjiż ikun hemm dejjem u f’kull ħin l-istituzzjoni tal-
Ombudsman imma wkoll għaliex issa l-elementi essenzjali tal-ħatra, t-tneħħija u l-eżerċizzju 
tal-funzjonijiet tiegħu huma rikonoxxuti, regolati u protetti mill-istess Kostituzzjoni.

L-Ombudsman kien tal-fehma illi kien għad baqa’ ħafna x’isir u elenka f’dak l-Ombudsplan 
qafas ta’ proposti maħsuba biex il-Kostituzzjoni tipprovdi xibka, permezz ta’ dawn it-tliet 
istituzzjonijiet awtonomi w indipendenti fis-servizz tal-Parlament, li tiskrutinja l-operat 
tal-Eżekuttiv u tirrakkomanda rimedju effettiv fejn jirriżultaw malamministrazzjoni, abbuż 
jew inġustizzja.  Issir hawn referenza għal dak li ntqal f’dak id-dokument.

2. Fil-każ li jiġi aċċettat l-istatus Kostituzzjonali ġdid propost għal dawn it-tliet 
istituzzjonijiet, ikun meħtieġ li jsir proċess ta’ armonizzazzjoni tal-provvedimenti tal-
Kostituzzjoni u tal-liġijiet li jiggvernawhom.  Dan bil-għan li, filwaqt li ma jintmessux 
dawk il-provvedimenti kollha li għandhom x’jaqsmu mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet proprji 
tagħhom u li jiggarantulhom l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa anki minn xulxin, ikun 
hemm aktar qrubija fl-istrutturi li fihom mistennija jiffunzjonaw.  Armonizzazzjoni li jeħtieġ 
li tirrispetta l-iskopijiet u r-raġunijiet partikolari li għalihom kull istituzzjoni twaqqfet.  
Għandha ssir bi ħsieb illi l-istituzzjonijiet igawdu mill-istess garanziji u jkollhom l-istess 
status li jippermettilhom li jirrelataw kif jixraq mal-Parlament.  Anke dwar dan l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman għamel il-proposti tiegħu fl-Ombudsplan tas-sena l-oħra.  

L-Ombudsman jifhem li ż-żmien ta’ inċertezza li minnu għadda l-pajjiż fuq diversi fronti ma 
kienx forsi l-mument biex isir dibattitu dwar proposti ta’ riforma estensiva ta’ din ix-xorta.  
Biżżejjed jingħad li anke l-proġett nazzjonali ta’ riforma kostituzzjonali kellu għal raġunijiet 
komprensibbli, jitħalla għal mument ieħor.  L-Ombudsman jerġa’ jġib il-proposti tiegħu 
għall-attenzjoni tal-Kamra tad-Deputati biex jiġu ikkunsidrati fil-mument opportun.
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Stat ta’ inċertezza …  u bidu ġdid
 
 Fuq pjan nazzjonali, s-sena li ġejja l-pajjiż jistenna li jgħaddi minn stat ta’ inċertezza 
għal żmien ta’ aktar stabilità u bidu ġdid.  Wieħed jittama illi jkun qorob biex joħroġ mill-
istat ta’ taqlib li ġiebet magħha l-pandemija COVID-19 u jkun beda jadatta ruħu għal 
normalità ġdida li tippermetti li l-attivitajiet soċjali anke jekk b’xi limitazzjonijiet, jerġgħu 
jilħqu l-livell ta’ qabel waqt li l-amministrazzjoni pubblika wkoll tibda tiffunzjona bla xkiel.

Hu ċar li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ser ikollu ħafna xogħol x’jagħmel biex jirkupra dak 
li tilef waqt il-pandemija kemm fil-kuntatt dirett maċ-ċittadin, fit-tnaqqis fin-numru ta’ 
ilmenti li irċieva u diffikultajiet li nħolqu waqt l-investigazzjoni ta’ dawn l-ilmenti.  Il-pajjiż hu 
mistenni wkoll li fix-xhur li ġejjin jgħaddi minn żmien ta’ inċertezza ta’ kampanja elettorali.  
Wieħed jittama li din tagħti riżultat li jissarraf f’bidu ġdid ta’ stabbilità fl-amministrazzjoni 
pubblika.  L-Uffiċċju tal-Ombudsman m’għandux ikollu diffikultà li jilqa’ għall-isfidi li ġġib 
magħha kull elezzjoni ġenerali.  Esperjenza bħal din timporta ħafna xogħol ta’ addattabilità 
u taħriġ li l-Uffiċċju hu sewwa preparat għalih. 

Fuq livell istituzzjonali l-Uffiċċju tal-Ombudsman din is-sena għadda minn żmien ta’ 
inċertezza minħabba l-fatt illi f’Marzu skada t-terminu tal-ħatra tal-Ombudsan attwali, 
s-Sur Anthony C. Mifsud li, għal raġunijiet personali wara karriera twila ta’ aktar minn 50 
sena fis-servizz ċivili, ħass li ma kellux ifittex biex jiġi ikkunsidrat biex jiġi ikkonfermat fil-
kariga għat-tieni terminu.  Kif dover tiegħu, fi żmien utili huwa informa lill-Onorevoli Prim 
Ministru b’din id-deċiżjoni tiegħu biex b’hekk skatta l-proċess għall-ħatra ta’ Ombudsman 
ġdid.  Hi verament ħasra li, wara sitt xhur minn dakinhar  sad-data li għandu jiġi ippreżentat 
dan l-Ombudsplan, il-konsultazzjoni bejn l-Onorevoli Prim Ministru u l-Onorevoli Kap 
tal-Oppożizzjoni baqgħet ma tatx riżultat.  Wieħed jittama illi jinstab żblokk għal dan in-
nuqqas ta’ ftehim fil-futur qarib.

In-nuqqas ta’ qbil għal żmien inordinatament twil fuq il-ħatra ta’ persuna biex tokkupa 
pożizzjoni daqstant importanti daqs l-Ombudsman Parlamentari ma jawgurax tajjeb 
għall-maturità politika.  Jpoġġi f’riskju s-sistema ta’ kif jinħatar bażat fuq qbil wiesa’ bejn 
il-forzi politiċi.  Sistema li mhux biss ħadmet tajjeb għal dawn l-aħħar ħamsa u għoxrin 
sena imma wkoll ġiet estiża mill-Kamra tad-Deputati għal ħatra ta’ karigi oħra daqstant 
importanti bħal dik tal-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika. 

Hu ċar li d-dewmien ma jagħmilx ġid lill-istituzzjoni u bilfors joħloq żmien ta’ inċertezza.  
Dan jekk xejn, għaliex m’huwiex possibbli u lanqas korrett li wieħed jifformola pjani, 
proġetti u strateġiji ta’ kif għandu jitmexxa u jiġi żviluppat l-Uffiċċju meta l-Ombudsman 
il-ġdid li jrid jesegwihom, ikun għadu mhux maħtur.  Wieħed jistenna li sal-bidu tas-sena 
d-dieħla din il-materja delikata tkun ġiet riżolta bit-tama li l-Uffiċċju jkun jista’ jħares 
b’fiduċja lejn bidu ġdid.

Din l-esperjenza negattiva sfortunata tissuġġerixxi lill-Ombudsman li jissenjala 
l-preokuppazzjoni tiegħu dwar inċertezza simili li tista’ tinħoloq meta f’Settembru tas-
sena d-dieħla jiskadi t-terminu tal-Kummissarji għall-Investigazzjonijiet Speċjalizzati fl-
oqsma tas-Saħħa, tal-Edukazzjoni u tal-Ambjent u l-Ippjanar.  L-Att dwar l-Ombudsman 
jipprovdi li l-Kummissarji kollha għandhom jiġu maħtura fl-istess ġurnata għall-ewwel 
terminu ta’ ħames snin li jiskadi għall-Kummissarji kollha fl-istess jum.  Il-Kummissarju tas-
Saħħa, s-Sur Charles Messina, qiegħed fit-tieni terminu tal-ħatra tiegħu w allura m’huwiex 
eliġibbli biex jiġi ikkunsidrat li jiġi ikkonfermat għal terminu ieħor.  Inizjalment il-proċess 
tal-ħatra tal-Kummissarji jsegwi dak tal-ħatra tal-Ombudsman in kwantu jiffavorixxi li jkun 

27



hemm qbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni.  Wieħed jawgura li l-proċess ta’ 
konsultazzjoni li jeħtieġ li jsir jiġi inizjat fi żmien utili u possibilment konkluż sal-ġurnata li 
jiskadi t-terminu tal-ħatra tal-Kummissarji li qed jokkupaw il-kariga.  Anke f’dan l-inċertezza 
ma tagħmilx ġid.  Il-bidu l-ġdid li l-Uffiċċju mistenni jkollu s-sena d-dieħla jeħtieġ li jsir 
b’serenità u bla skossi.
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 Is-sena 2021 li kompliet tkun karatterizzata mill-pandemija tal-COVID19 li matula 
l-Uffiċċju tal-Ombudsman addotta sistemi ġodda tal-mod kif jaħdem.  Dawn is-sistemi 
qanqlu l-ħtieġa li l-istituzzjoni tinvesti f’sistemi ġodda li jiffaċilitaw il-kuntatt mal-pubbliku 
u kif ukoll biex jinbidel il-Case Management System li kien jintuża sa mis-sena 2000. 

CASE MANAGEMENT SYSTEM U SISTEMA TA’ ILMENTI ONLAJN

 Il-Case Management System li kien juża l-Uffiċċju tal-Ombudsman sabiex jimmaniġġja 
l-ilmenti u l-każijiet waqt l-investigazzjoni kien wieħed li kellu ħafna limitazzjonijiet.  Kien 
ilu jinħass il-bżonn sabiex dan jinbidel u lejn l-aħħar tas-sena 2020 ġie deċiż illi dan il-
proġett għandu jibda u jitlesta matul is-sena 2021.  L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u Riċerka 
ġie fdat bl-immaniġġjar u l-eżekuzzjoni ta’ dan il-proġett. 

Fil-fażi ta’ pjanar, is-sezzjonijiet kollha tal-Uffiċċju kienu involuti biex jiġu mfassla l-ħtiġijiet 
li s-sistema l-ġdida għandha toffri.  Wara li ġiet identifikata l-pjattaforma li kienet ser 
tintuża beda x-xogħol fuq l-implimentazzjoni tas-sistema l-ġdida.  L-implimentazzjoni ma 
setgħetx tkun possibbli mingħajr il-kooperazzjoni tas-Sezzjoni tal-Investigazzjonijiet u 
s-Segretarjat li matul dan il-proġett taw kontribut kbir biex is-sistema tiġi ipperfezzjonata 
skont il-ħtiġijiet tal-Uffiċċju. 

It-tibdil kien ukoll jinkludi sistema ġdida ta’ ilmenti onlajn integrata mal-Case Management 
System.  Dan it-tibdil jagħti l-opportunità lil min jagħmel l-ilment li jkun jista’ jsegwi 
l-investigazzjoni tiegħu u jikkomunika mal-investigaturi virtwalment. 

Is-sistema l-ġdida issa qed titħaddem u dan il-proġett tlesta fil-ħin bl-inqas inkonvenjent 
possibbli għall-operat tal-Uffiċċju.

RIĊERKA U
KOMUNIKAZZJONI
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25 SENA ANNIVERSARJU

 Lejn l-aħħar tal-2020, l-Uffiċċju tal-Ombudsman iċċelebra l-25 sena anniversarju 
mit-twaqqif tal-istituzzjoni fl-1995.  L-Uffiċċju kellu pjanat diversi attivitajiet fosthom 
konferenza internazzjonali li kellhom jiġu mħassra minħabba r-restrizzjonijiet tal-
pandemija.
 
Minflok l-Uffiċċju ikkommemora dan l-anniversarju b’pubblikazzjoni bl-isem ta’ Serving 
People and Parliament – The Ombudsman Institution in Malta, 1995 – 2020.  Din il-
pubblikazzjoni kienet editjata mill-Prof Edward Warrington u ġiet imnedija f’serata speċjali 
taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, l-E.T. George Vella. 

Il-koordinament tal-pubblikazzjoni u l-attivitajiet marbuta mal-25 sena Anniversarju kienu 
koordinati mill-Uffiċċju tal-Kommunikazzjoni u r-Riċerka. 

PARTEĊIPAZZJONI FUQ PROGRAMMI TAT-TV U R-RADJU

 Matul l-ewwel xhur tal-2021, l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien mistieden b’mod 
regolari fi programmi tar-radju fejn ingħatat informazzjoni lill-pubbliku dwar ir-rwol tal-
Ombudsman u l-Kummissarji.  Din l-inizjattiva sservi biex il-pubbliku jingħata ċ-ċans li 
jistaqsi u jinforma ruħu dwar l-irwol tal-istituzzjoni. 

PARTEĊIPAZZJONI F’ATTIVITAJIET 

 Din is-sena l-Uffiċċju tal-Ombudsman se jerġa’ jipparteċipa fil-Freshers’ Week fl-
Università u l-ITS dan wara li s-sena li għaddiet ma kienux organizzati minħabba l-imxijja 
tal-COVID-19.

KUNTATT MAL-MEDIA

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

RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET

 Bħal kull sena, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u r-Riċerka 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 2020, li fih kien jinkludi ġabra ta’ każijiet 

fil-qosor li jkopru wkoll każijiet investigati mill-Kummissarji.  Kif sar fis-snin li 
għaddew, din il-pubblikazzjoni saret b’żewġ lingwi: Malti u Ingliż;

• Riċerka, kitba u produzzjoni tar-Rapport Annwali 2020 li kien jinkludi rapporti ta’ 
ħidma tat-tlett Kummissarji; u

• Riċerka, parti mill-kitba u l-produzzjoni tal-Ombudsplan 2022.
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07
RENDIKONT 

FINANZJARJU
2021/2022



 It-talba għall-allokazzjoni finanzjarja għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari 
għas-sena 2021 kienet tlaħħaq is-somma ta’ € 1,427,000. Dan l-ammont kien magħmul 
mis-segwenti kapi ta’ spejjeż:

Salarji u emolumenti personali  €1,170,200
Spejjeż ta’ operat u manutenzjoni €   207,250
Spiża kapitali    €     49,550

Din is-somma ġiet rakkomandata għall-approvazzjoni fit-12 ta’ Jannar 2021f’seduta tal-
House Business Committee u approvata fis-seduta Parlamentari tat-18 ta’ Jannar 2021.

L-allokazzjoni effettiva mill-Ministeru għall-Finanzi fil-bidu tas-sena 2021 kienet ta’ € 
1,427,000 kif jidher fl-estimi għal din is-sena.

TAGĦRIF QASIR DWAR L-ANDAMENT GĦAS-SENA 2021

RENDIKONT
FINANZJARJU 2021/2022
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 Id-direzzjoni tal-Uffiċċju ħasset li hemm bżonn li l-operat tal-Uffiċċju jerġa jibda 
jitħaddem bis-sistema ta’ teleworking minħabba li l-każi tal-Covid 19 reġgħu bdew jiżdiedu 
lejn Ottubru tal-2020. Wara li l-preparamenti kollha fuq is-sistemi kienu diġà saru qabel 
fis-sena 2020 kienet aktar faċli illi jitħaddmu s-sistemi kollha b’mod remot. Barra minn 
hekk l-investiment f’tagħmir elettroniku kien sar fl-istess perjodu u allura din id-deċiżjoni 
ma kinetx tinvolvi aktar spejjeż. 

Għalhekk fl-24 ta’ Ottubru 2020 bdiet titħaddem l-iskeda ta’ teleworking u dan ukoll 
fuq rakkomandazzjonijiet li nħarġu mid-Dipartiment tas-Saħħa. Waqt dan iż-żmien ta’ 
iżolament parzjali nħadmet skeda biex l-uffiċjali jattendu l-uffiċċju b’rotazzjoni sabiex 
wieħed seta’ jsegwi materja amministrattiva u investigattiva li ma setgħux jiġu trattati bit-
teleworking u li bilfors kellhom bżonn intervent fiżiku.

Kif ġara qabel, fejn il-każi tal-Covid 19 bdew jonqsu, l-awtoritajiet ikkonċedew li l-uffiċini 
setgħu jmorru lura għan-“normal ġdid”. Għalhekk ġie deċiż li fis-26 ta’ April 2021 li 
l-Uffiċċju seta’ jerġa’ jibda jopera bil-preżenza fiżika tal-uffiċjali tiegħu. Il-linji gwida ta’ 
operat skont id-direzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa fosthom iż-żamma tad-distanza 
soċjali u struzzjonijiet biex il-kuntatti kemm jista’ jkun jinżammu virtwalment xorta 
baqgħu japplikaw. Wieħed jispera li fil-viċin qarib inkunu nistgħu nilqgħu lura l-pubbliku 
in ġenerali mill-ġdid fl-uffiċċji tagħna.

TAGĦRIF IEĦOR RELATAT MAN-NEFQA GĦAS-SENA 2021

 L-Uffiċċju investa f’apparat ta’ defibrillator u nżammu sessjonijiet ta’ taħriġ fuq 
dan l-apparat. Dan dejjem għas-sigurtà tal-uffiċjali tal-post u għall-pubbliku in ġenerali 
li jżur l-uffiċċji tagħna. Issa numru t’uffiċjali tagħna huma ċertifikati li jistgħu jagħtu din 
l-għajnuna f’każ li jkun meħtieġ.

Il-pjattaforma tas-sistema l-ġdida tal-ipproċessar tal-każi issa hija lesta qed titħaddem. 
Dan wara li sar ħafna xogħol ta’ konfigurazzjoni tas-sistema biex din tiġi addattata biex 
tkun tista’ taqdi l-esiġenzi tal-uffiċċju. Saru ħafna laqgħat virtwali mal-konsulenti biex 
jintlaħaq il-livell ta’ konfigurazzjoni mixtieq. L-operaturi tas-sistema ħadu sehem attiv 
f’konsultazzjoni wiesgħa biex wieħed seta’ jasal għal dan ir-riżultat pożittiv. Minħabba 
l-materja teknika tal-proġett u l-fatt li l-laqgħat saru kollha virtwali wieħed jista’ jgħid li 
dan il-pass kien wieħed ta’ sfida. Kien għalhekk importanti s-sehem u l-koperazzjoni tal-
uffiċjali kollha li bħala operaturi tas-sistema ħadmu biex din is-sistema tiddaħħal għall-
benefiċċju tal-partijiet kollha involuti.  

Il-pjattaforma l-ġdida toffri aktar sigurtà fl-ipproċessar tal-każi fejn jidħlu ċ-ċittadini 
f’ambjent modern u addattat għall-ħtiġijiet tal-llum. Is-sistema toffri l-opportunità fejn 
il-każi tal-Ombudsman u l-Kummissarji jistgħu jiġu aċċessati b’mod ċentrali, reali u anke 
remot mill-uffiċjali. Dan iwassal għal viżibilità aħjar tal-każi kollha miftuħin, b’għodda ta’ 
rapurtaġġ aktar effiċjenti u dashboards speċifiċi. L-interazzjoni mal-website uffiċjali hija ta’ 
vantaġġ ieħor li toffri s-sistema fejn anke is-sigurtà tal-informazzjoni ġiet imsaħħa.

Kemm matul din is-sena u kemm lejn l-aħħar tas-sena l-oħra saru sessjonijiet ta’ taħriġ 
fuq il-pjattaforma l-ġdida sabiex l-uffiċjali tagħna setgħu jkunu f’pożizzjoni li jħaddmu 
l-programm. Wieħed jistenna li d-diffikultajiet inizjali jintegħlbu b’aktar taħriġ fejn ikun 
il-bżonn.

Għalkemm il-programm ta’ taħriġ għal din is-sena kien dominat mit-taħriġ fuq is-sistema, 
numru ta’ uffiċjali attendew għal taħriġ ieħor virtwali. Il-materja kienet tinkludi leġislazzjoni 
dwar riżorsi umani, postijiet ta’ detenzjoni u għarfien ta’ bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità.

L-OPERAT TA’ L-UFFIĊĊJU WAQT L-EMERĠENZA NAZZJONALI MEDIKA 
TAL-COVID 19
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Internazzjonalment l-Uffiċċju baqa’ attiv fejn ipparteċipa b’mod virtwali f’laqgħat ta’ kuntatt 
ma’ kollegi barranin fejn sar skambju ta’ idejat u esperjenzi tal-operat f’Uffiċċji simili tal-
Ombudsman waqt l-emerġenza medika relatata mal-Covid 19.  Bħala Segretarjat Ġenerali 
tal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen Mediterranji l-Uffiċċju organizza l-laqgħat tal-Bord 
Eżekuttiv u dak tal-Governanza tal-Assoċjazzjoni.  L-Uffiċċju qed jikkordina konferenzi 
ta’ taħriġ virtwali b’temi varji mal-uffiċċji tal-Ombudsmen tal-Armenia, Marokk u l-Israel.  
Dawn l-attivitajiet mistennija jseħħu lejn l-aħħar parti ta’ din is-sena. 

F’Ottubru ta’ din is-sena għandha tinżamm il-Konferenza bi-annwali u l-Assembleja 
Ġenerali ta’ Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen Mediterranji.  Din l-attività ser tinżamm fil-
Greċja li bħalissa għandha l-Presidenza tal- Assoċjazzjoni.  Il-ħsieb huwa li tinżamm kemm 
b’mod fiżiku u kemm b’mod virtwali.  Wieħed jispera li ma ndumux ma nkunu nistgħu 
niltaqgħu fiżikament. 
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Details
Approved 

allocation for 2021
€

Requested 
allocation for 2022

€

Salaries 797,936 821,193

Bonus 6,484 6,484

Income Suppliments 5,815 5,815

Social Security Contributions 43,365 44,258

Allowances 316,600 320,100

Total Personal Emoluments 1,170,200 1,197,850

Operational & Maintenance Expenses

Utilities 20,000 20,000

Materials and Supplies 15,000 15,000

Repair and upkeep 15,500 16,000

Rent 8,100 8,200

International Membership 2,300 2,300

Office services 10,000 10,000

Transport 13,000 13,000

Travel 25,000 25,000

Information Services 14,700 10,000

Contractual Services 45,000 45,000

Professional Services 20,000 20,000

Training 5,000 5,000

Hospitality 3,000 3,000

Outreach Programmes 10,000 14,700 

Incidental Expenses 650 550

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

Special Expenditure

Equipment 49,550 14,400

Total Special Expenditure 49,550 14,400

TOTAL 1,427,000 1,420,000

TAGĦRIF DWAR IL-FINANZI MEĦTIEĠA
MILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN FL-2022
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STATISTIKA
2020/2021

Din il-parti tal-Ombudsplan titratta l-informazzjoni dwar l-ilmenti mressqa bejn Jannar 
u Awwissu 2021. Minn din is-sena, peress li issa l-Uffiċċju tal-Ombudsman qed juża 
sistema ġdida ta’ Case Management, sar eżerċizzju biex il-kategoriji tal-ilmenti jsiru aktar 
konsistenti u koerenti bejn il-Kummissarji differenti.   Din l-informazzjoni tinkludi l-ilmenti 
kollha li rċieva l-Ombudsman Parlamentari u l-Kummissarji speċjalizzati. L-Uffiċċju tal-
Ombudsman, ta’ kull sena jtejjeb l-isforzi tiegħu biex ikun eqreb lejn iċ-ċittadin b’diversi 
inizjattivi. 

 
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. 
Bejn Jannar u Awwissu 2021, daħlu b’kollox 369 ilment ġdid, żieda ta’ 14% fuq l-istess 
perjodu fl-2020. 

Mit-369 każ illi daħlu, 172 ilment ġew trattati mill-Ombudsman Parlamentari; 97 każ mill-
Kummissarju għas-Saħħa; 73 każ mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar u 27 każ 
mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni,

Każijiet li ngħalqu 

Tabella Nru 1 turi wkoll il-każijiet li ngħalqu matul l-istess perjodu. Bejn Jannar u Awwissu 
2021 ingħalqu b’kollox 388 il-każ, żieda ta’ 28% fuq l-istess perjodu fl-2020. 

Mit-388 il-każ li ngħalqu, 206 ingħalqu mill-Ombudsman Parlamentari; 89 każ mill-
Kummissarju għas-Saħħa; 61 każ mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar u 32 il-każ 
mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni,
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2020 2021

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

OMBUDSMAN PARLAMENTARI

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 167 168

Jannar - Marzu 57 52 172 53 79 142

April - Ġunju 57 64 165 88 76 154

Lulju - Awwissu 47 23 189 31 51 134

Total 161 139 172 206

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 36 20

Jannar - Marzu 15 21 30 8 9 19

April - Ġunju 6 18 18 13 17 15

Lulju - Awwissu 6 8 16 6 6 15

Total 27 47 27 32

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 89 102

Jannar - Marzu 24 17 96 38 20 120

April - Ġunju 17 19 94 33 38 115

Lulju - Awwissu 26 7 113 26 31 110

Total 67 43 97 89

TABELLA 1 - STATISTIKA TA’ ILMENTI ĠODDA LI NGĦALQU U 
ILMENTI PENDENTI BEJN JANNAR/AWWISSU 2020 - 2021
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2020 2021

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

KUMMISSARJU GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR

Każijiet mis-sena ta’ 
qabel 30 29

Jannar - Marzu 25 25 30 26 21 34

April - Ġunju 25 26 29 36 36 34

Lulju - Awwissu 18 22 25 11 4 41

Total 68 73 73 61

TOTAL GLOBALI

Perjodu Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Każijiet li 
waslu

Każijiet li 
ngħalqu

Każijiet 
pendenti

Jannar -Awwissu 323 302 369 388

KATEGORIJA JANNAR - AWWISSU 2020 JANNAR - AWWISSU 2021

Ingħataw parir 302 347

Riżolt mill-PRO 6 5

Total 308 352

TABELLA 2 - STATISTIKA TA’ ASSISTENZA LI NGĦATAT 
LILL-PUBBLIKU BEJN JANNAR/AWWISSU 2020 - 2021

TABELLA 2 – ASSISTENZA MOGĦTIJA LILL-PUBBLIKU

 Tabella Nru 2 turi li bejn Jannar u Awwissu 2021, kien hemm 352 persuna li talbu 
assistenza lill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Komparat mas-sena 2020, kien hemm żieda ta’ 
14% fin-nies li irrikorrew għand l-Ombudsman għall-parir.  Din l-assistenza tingħata lil 
dawk li jirrikorru l-Uffiċċju tal-Ombudsman għal gwida, qabel ma jiftħu ilmenti formali.  
Ħafna minn dawn il-persuni jirrikorru fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-parir jew biex 
jingħataw assistenza għall-ilmenti li mhux bilfors ikun jeħtieġ 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.

OMBUDSPLAN 2022



49

Kategorija
Ombudsman
Parlamentari

Kummissarju
għall-

Edukazzjoni

Kummissarju
għas-Saħħa

Kummissarju 
għall-Ambjent u 

l-Ippjanar
Total

Kontra l-liġi u l-policies jew applika-
zzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti 
u policies

14 3 9 29 55

Diskriminazzjoni impropja 15 3 13 3 34

Nuqqas ta’ trasparenza u 
kontabilità - - 3 1 4

Nuqqas ta’ informazzjoni jew 
tweġiba 10 2 5 4 21

Dewmien żejjed/Nuqqas ta’ 
azzjoni/Listi ta’ stennija 31 1 6 27 65

Trattament inġust/Nuqqas ta’ 
ekwità 59 10 5 8 82

Proċess tal-għażla jew eżerċizzju ta’ 
promozzjoni inġust 20 6 2 - 28

Materji li jirrigwardaw il-kwalità tal-
ħajja/bżonnijiet speċjali - - 2 1 3

Attitudni żbaljata minn impjegati 
jew mill-maniġment 2 1 3 - 6

Nuqqas ta’ provvista jew provvista 
inadegwata ta’ tagħmir jew servizzi - - - - -

Kwistjonijiet dwar il-privatezza, 
d-dinjità u l-kunfidenzjalità - - 2 - 2

Kwistjonijiet personali/materji li 
jirrigwardaw il-ħaddiema/studenti 17 - 18 - 35

Kura kontinwa/kwistjonijiet li jkunu 
qegħdin jiġu segwiti - - 20 - 20

Nuqqas ta’ provvista/provvista 
inadegwata tal-mediċini - - 1 - 1

Reviżjoni tad-deċiżjoni 
tal-Kummissarju 3 - - - 3

Oħrajn 1 1 8 - 10

Total 172 27 97 73 369

TABELLA 3 - KLASSIFIKA TA’ ILMENTI ĠODDA BEJN 
JANNAR/AWWISSU 2021



TABELLA 3 – KLASSIFIKA TA’ ILMENTI ĠODDA 

 Tabella Nru 3 turi l-klassifika ta’ ilmenti ġodda bejn Jannar u Awwissu ta’ din is-
sena. Din it-tabella tgħin biex jiġu identifikati x-xejriet tal-problemi u l-ilmenti li qed ikollu 
l-pubbliku. Kif imsemmi aktar qabel, il-kategorizzazzjoni tal-ilmenti ġiet mibdula sabiex 
tkun aktar koerenti u issa kemm l-Ombudsman u l-Kummissarji kollha qed jikkategorizzaw 
il-klassifika tal-ilmenti bl-istess mod. Għal din is-sena biss, minħabba dan it-tibdil ma jistax 
isir tqabbil mas-sena ta’ qabel. 

Ombudsman Parlamentari 

Mill-ilmenti l-ġodda trattati mill-Ombudsman Parlamentari, l-iktar ilmenti komuni, din is-
sena kienu dawk l-ilmenti li fihom ikun allegat trattament inġust jew nuqqas ta’ ekwità li 
ammontaw għal 34% tal-ilmenti. It-tieni l-akbar ammont ta’ ilmenti kienu dawk li jitrattaw 
dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 18% tal-ilmenti. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

L-akbar numru ta’ ilmenti (37%) li tratta l-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dwar 
trattament inġust jew nuqqas ta’ ekwità. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Mis-97 ilment li rċieva l-Kummissarju għas-Saħħa, 21% tal-ilmenti kienu dwar każijiet li 
jirrigwardjaw kura kontinwa jew kwistjonijiet li jkun qegħdin jiġu segwiti mill-Awtoritajiet 
tas-Saħħa. It-tieni l-akbar numru ta’ ilmenti (19%) kienu ilmenti relatati ma’ materji li 
jirrigwardjaw ħaddiema fil-qasam tas-saħħa pubblika. 

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 u l-policies jew 
applikazzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti u policies. Dawn kienu jammontaw għal 40% tal-
każijiet li tratta. It-tieni l-aktar ilmenti komuni kienu dawk li jirrigwardjaw dewmien żejjed 
jew nuqqas ta’ azzjoni, li ammontaw għall-37% tal-każijiet investigati mill-Kummissarju.
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Kategorija
Ombudsman
Parlamentari

Kummissarju
għall-

Edukazzjoni

Kummissarju
għas-Saħħa

Kummissarju 
għall-Ambjent u 

l-Ippjanar
Total

Każijiet sostnuti 15 10 47 8 80

Każijiet mhux sostnuti 46 8 31 9 94

Każijiet solvuti 22 4 4 14 44

Investigazzjoni mwaqqfa jew 
nuqqas ta’ ħtieġa ta’ investigazzjoni 
(mogħtija pariri jew assistenza, 
l-ilment irtirat magħtul l-investi-
gazzjoni, eċċ)

56 7 6 25 94

Barra mill-ġurisdizzjoni 16 - - - 16

Miċħuda (skaduti biż-żmien, trivjali, 
eċċ) 51 3 1 5 60

Total 206 32 89 61 388

TABELLA 4 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA BEJN 
JANNAR/AWWISSU 2021



TABELLA 4 – KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET MAGĦLUQA 

 Din it-tabella turi kif ġew klassifikati l-każijiet magħluqa bejn Jannar u Awwissu 
2021. 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. 

Mit-388 każ li ġew trattati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman kien hemm 21% tal-każijiet li ġew 
sostnuti favur min għamel l-ilment. F’24% tal-ilmenti min għamel l-ilment ma kellux raġun. 
11% ġew solvuti waqt l-investigazzjoni u b’hekk intlaħaq ftehim bejn min għamel l-ilment 
u bejn id-dipartiment ikkonċernat. 

Kien hemm ukoll 24% tal-ilmenti li l-investigazzjoni dwarhom ġiet imwaqqfa jew irriżulta 
li l-każ ma setax ikompli jiġi investigat. Dan jista’ jkun minħabba li min għamel l-ilment 
ikun ingħata assistenza jew irtira l-ilment. 4% tal-każi kienu barra l-ġurisdizzjoni tal-
Ombudsman u allura l-Ombudsman jew il-Kummissarji ma setgħux jinvestigaw l-ilment. 
15% tal-ilmenti ma ġewx milqugħa minħabba li kienu trivjali jew skaduti biż-żmien. 

Ombudsman Parlamentari 

L-Ombudsman Parlamentari investiga 206 ilment li 40% minnhom saret investigazzjoni 
dwarhom. Matul dan il-perjodu, kien hemm 38% tal-każijiet li ġew solvuti waqt 
l-investigazzjoni jew li ngħataw parir u għajnuna wara li l-każ tagħhom beda jiġi investigat; 
8% kienu ilmenti li l-Ombudsman ma setgħax jinvestiga minħabba li kienu barra mill-
ġurisdizzjoni tiegħu u 25% kienu dawk li ma ġewx investigati minħabba li jew kienu trivjali 
jew it-terminu ta’ sitt xhur minn meta seħħ l-ilment kien skada. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

Mill-ilmenti li kienu investigati mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni, 31% kienu ġustifikati 
mentri 25% ma kienux. Waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni, 13% tal-ilmenti ġew 
solvuti f’dan l-istadju. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Il-Kummissarju għas-Saħħa għalaq 53% tal-każijiet favur il-persuna li ressqet l-ilment, u 
35% tal-ilmenti li investiga ma kienux ġustifikati. 4% tal-każijiet li investiga l-Kummissarju 
tas-Saħħa ġew solvuti waqt li kienet għaddejja l-investigazzjoni. 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Mill-każijiet li l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar investiga bejn Jannar u Awwissu 
ta’ din is-sena, 13% tal-ilmenti kienu ġustifikati u għalhekk il-persuna li ressqet l-ilment 
ingħatat raġun; 15% ma kienux ġustifikati u għalhekk ma kienx hemm nuqqas mill-entità, 
awtorità jew dipartiment li dwaru kienu saru l-ilmenti. Mentri 23% tal-każijiet ġew solvuti 
waqt l-investigazzjoni. Kien hemm ukoll 41% li ngħataw parir jew għajnuna u għalhekk il-
każ ma kompliex jiġi investigat.
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TABELLA 5 - KLASSIFIKA TA’ KAŻIJIET SOLVUTI F’KATEGORIJI 
STABBILITI MILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN BEJN JANNAR/
AWWISSU 2021

Kategorija
Ombudsman
Parlamentari

Kummissarju
għall-

Edukazzjoni

Kummissarju
għas-Saħħa

Kummissarju 
għall-Ambjent u 

l-Ippjanar
Total

Kontra l-liġi u l-policies jew applika-
zzjoni riġida ta’ regoli, regolamenti 
u policies

3 1 1 9 14

Diskriminazzjoni impropja 3 1 2 - 6

Nuqqas ta’ trasparenza u 
kontabilità - - - - -

Nuqqas ta’ informazzjoni jew 
tweġiba 4 1 1 1 7

Dewmien żejjed/Nuqqas ta’ 
azzjoni/Listi ta’ stennija 9 1 5 8 23

Trattament inġust/Nuqqas ta’ 
ekwità 13 9 3 3 28

Proċess tal-għażla jew eżerċizzju ta’ 
promozzjoni inġust 4 - - - 4

Materji li jirrigwardaw il-kwalità tal-
ħajja/bżonnijiet speċjali - - 1 1 2

Attitudni żbaljata minn impjegati 
jew mill-maniġment - - 1 - 1

Nuqqas ta’ provvista jew provvista 
inadegwata ta’ tagħmir jew servizzi - - - - -

Kwistjonijiet dwar il-privatezza, 
d-dinjità u l-kunfidenzjalità - - 1 - 1

Kwistjonijiet personali/materji li 
jirrigwardaw il-ħaddiema/studenti 1 1 7 - 9

Kura kontinwa/kwistjonijiet li jkunu 
qegħdin jiġu segwiti - - 22 - 22

Reviżjoni tad-deċiżjoni 
tal-Kummissarju - - - - -

Nuqqas ta’ provvista/provvista 
inadegwata tal-mediċini - - - - -

Oħrajn - - 7 - 7

Total 37 14 51 22 124



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 trattament inġust jew nuqqas ta’ ekwità. Dawn kienu 
jammontaw għal 35% 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 24%. 

Kummissarju għall-Edukazzjoni 

L-iktar każijiet komuni li kienu sostnuti mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni kienu dawk 
dwar trattament inġust jew nuqqas ta’ ekwità li jammontaw għal 64%. 

Kummissarju għas-Saħħa 

Mill-każijiet sostnuti mill-Kummissarju għas-Saħħa, 43% kienu dawk li jirrigwardjaw 
ilmenti dwar kura kontinwa. 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Mill-ilmenti li ġew magħluqa u sostnuti mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, 
l-akbar ammont kienu dawk l-ilmenti li huma jew kontra l-liġi u l-policies jew applikazzjoni 
riġida ta’ regoli, regolamenti u l-policies, b’41%. It-tieni l-akbar ammont kienu dawk li 
allegaw dewmien żejjed jew nuqqas ta’ azzjoni li ammontaw għal 36% tal-każijiet sostnuti 
mill-Kummissarju. 
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