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Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Governanza jixtieq jirringrazzja lid-DĠ
Reform għall-finanzjament tal-proġett intitolat “L-istabbiliment
ta’ Strateġija Diġitali għas-Settur tal-Ġustizzja f’Malta” (SRSS/
S2019/033) fi ħdan il-qafas tas-Servizzi ta’ Appoġġ għar-Riforma
Strutturali tal-UE. Kelma speċjali ta’ ringrazzjament tmur għallesperti u għall-koordinatur tal-proġett tas-CEPEJ fi ħdan il-Kunsill
tal-Ewropa, li l-professjonaliżmu u d-dedikazzjoni tagħhom għamlu
din l-Istrateġija possibbli.
Il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza jixtieq ukoll jirringrazzja
lit-tim kollu li ħadem fuq l-iżvilupp ta’ din l-Istrateġija, kif ukoll liddiversi partijiet ikkonċernati li pparteċipaw u li kkontribwew għallħolqien ta’ dan id-dokument.
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INDIRIZZ MILL-ONOR. ZAMMIT LEWIS

INDIRIZZ MILL-ONOR. ZRINZO AZZOPARDI

MINISTRU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA

SEGRETARJU PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ

Mhuwiex sigriet li l-pandemija tal-COVID-19 poġġiet id-diġitalizzazzjoni u
t-teknoloġija f’perspettiva għal ħafna setturi. Is-settur tal-Ġustizzja mhuwiex
ġdid għas-settur diġitali, madankollu l-pandemija żiedet il-momentum tal-Gvern
biex jiżgura li s-sistema tal-ġustizzja f’Malta tkun mgħammra tajjeb biex twassal
il-Ġustizzja permezz ta’ mezzi diġitali. Matul dawn l-aħħar xhur, il-Gvern flimkien
ma’ partijiet ikkonċernati nazzjonali oħra ħadem bla heda biex jintroduċi sistemi
teknoloġiċi fil-qrati u fl-istituzzjonijiet tagħna biex jiffaċilita t-twassil tal-ġustizzja.
L-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja hija wieħed mill-mezzi li għandhom jintużaw
biex jissaħħaħ l-użu tat-teknoloġija fis-settur tal-Ġustizzja. Dan għandu jirriżulta
f’sistema mtejba li tkun aktar effiċjenti, effettiva u aċċessibbli għal dawk kollha
involuti.
Nemmen li bl-adozzjoni ta’ dan il-qafas strateġiku se nagħmlu użu ulterjuri
mit-teknoloġiji disponibbli, nirrispettaw l-istat tad-dritt u d-drittijiet sostantivi
u proċedurali taċ-ċittadini kollha. Permezz ta’ din l-istrateġija, għandna nfittxu li
nipprovdu approċċ aktar unifikat u kkoordinat fost l-entitajiet tal-ġustizzja kollha
u li nistabbilixxu sett ta’ prinċipji fundamentali ta’ gwida li l-inizjattivi diġitali
kollha fi ħdan is-settur tal-ġustizzja għandhom jaderixxu magħhom.
Din l-istrateġija tkompli tkun xhieda ħajja ta’ kemm dan il-Gvern qiegħed jinvesti
u qiegħed jaħdem fil-qasam tal-Ġustizzja, tal-governanza u tal-Istat tad-Dritt.
Jien nibqa’ ħerqan li noħolqu mezzi alternattivi biex inkomplu niddiġitalizzaw
is-sistema tal-Ġustizzja tagħna, filwaqt li nagħmluha aktar aċċessibbli għal kull
ċittadin. Huwa biss b’dan il-mod li nistgħu verament nibqgħu fuq quddiem f’dak
li għandu x’jaqsam ma’ sistema tal-ġustizzja effettiva u effiċjenti li hija aċċessibbli
għal kulħadd.
Fl-aħħar nett, nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja, lill-Kummissjoni
Ewropea għall-Effikaċja tal-Ġustizzja (CEPEJ), lis-Segretarju Parlamentari għallFondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzopardi, lis-Segretarju Permanenti, Johan Galea
u lil dawk kollha li kkontribwew sabiex din l-istrateġija ssir realtà.
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Il-ħtieġa għal bidla lejn id-diġitali, xprunata mill-bidu tal-pandemija tal-COVID-19
u ffaċilitata mill-avvanzi teknoloġiċi mgħaġġla, hija verità globali għal firxa wiesgħa
ta’ setturi. L-aċċess aktar mgħaġġel għall-informazzjoni huwa vitali, speċjalment
fir-rigward tas-sistema tal-ġustizzja tagħna. Malta rrikonoxxiet dan fi stadju bikri
u mis-sena 2000, għażlet li tmur għal bidla minn sistema bbażata fuq il-karti għal
waħda elettronika.
Dan l-isforz wassalna għal dan l-istadju importanti, fejn bis-saħħa ta’ kofinanzjament
ta’ madwar €300,000 mill-Fondi tal-UE, issa tnediet l-ewwel strateġija diġitali
kompluta li qatt saret għas-sistema tal-ġustizzja tagħna. Bl-għan li tiġi ffaċilitata
l-esperjenza ġenerali tal-utenti tal-qorti u li jiġu ssimplifikati l-proċessi, din
l-istrateġija diġitali se tiżgura kooperazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet u l-entitajiet
rilevanti. Barra minn hekk, l-użu ta’ sistemi bbażati fuq teknoloġiji ġodda, bħallIntelliġenza Artifiċjali (IA), se jservi bħala għodda addizzjonali kemm għallprofessjonisti tal-qorti kif ukoll għaċ-ċittadini.
Iżda l-bidla hija dejjem proċess ta’ sfida. Għal dan il-għan, dan il-proġett jinkludi
wkoll inizjattivi adegwati ta’ taħriġ immirati biex jiżguraw li l-utenti potenzjali
kollha jkunu infurmati u megħjuna tajjeb. Barra minn hekk, se jitwettqu studji
rilevanti fi żmien xieraq hekk kif l-għan ewlieni tagħna jibqa’: dak li tiġi żgurata
esperjenza ġenerali aħjar tal-utenti kemm għall-utenti tal-qorti kif ukoll għallpubbliku ġenerali.
It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tiddikjara li sistema
tal-ġustizzja effettiva hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-liġi, fehma li jien
naqbel magħha. Din l-istrateġija ta’ diġitalizzazzjoni tqarrabna dejjem aktar lejn li
niżguraw il-konformità kemm mat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE kif
ukoll ma’ sistema ġudizzjarja mtejba.
Jien ħerqan li nara din l-istrateġija fl-azzjoni, grat li hija kofinanzjata mill-fondi talUE u eċċitat li nużaha.
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INTRODUZZJONI
L-indipendenza, il-kwalità u l-effiċjenza tal-ġustizzja huma elementi
fundamentali meħtieġa sabiex tittejjeb l-effettività tas-sistemi talġustizzja nazzjonali. Matul dawn l-aħħar snin, it-teknoloġija diġitali
kienet fil-qalba tal-isforzi Nazzjonali u Ewropej indirizzati biex isir
użu mill-aħħar Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT)
bħala għodda għat-titjib tal-kwalità tas-sistemi tal-ġustizzja billi dawn
isiru aktar bla intoppi permezz tal-interoperabbiltà, l-aċċessibbiltà u
l-effiċjenza mtejba fit-twassil tas-servizzi.
Fil-livell nazzjonali, Malta qiegħda tkompli ssaħħaħ l-infrastruttura
diġitali meħtieġa u tikkonsolida l-qafas leġiżlattiv meħtieġ biex tiġi
stabbilita bħala attur ewlieni fix-xena diġitali. Fi ħdan il-ġustizzja,
qafas strateġiku għas-settur kollu li huwa komplementari għallIstrateġija Diġitali ta’ Malta u allinjat mal-“Istrateġija ta’ 5 snin tasServizz Pubbliku ta’ Malta li Twassal għal Servizz ta’ Eċċellenza”1,
mal-Politiki tal-ICT tal-Gvern ta’ Malta u ma’ dokumenti strateġiċi
rilevanti oħrajn tal-Gvern ta’ Malta, issa huwa essenzjali. Wasal iżżmien li jiġu kkonsolidati u estiżi l-inizjattivi diġitali mwettqa fi ħdan
il-ġustizzja, biex dawn isiru permanenti u biex il-vantaġġi potenzjali
mogħtija mill-komunikazzjoni elettronika u l-awtomatizzazzjoni
jingħataw il-ħajja.
Dan se jitwettaq permezz tal-implimentazzjoni ta’ strateġija, li
se tistabbilixxi prijoritajiet, tiżgura l-aħjar użu tar-riżorsi, tevita
d-duplikazzjoni tal-isforzi u tipprovdi għal żvilupp ibbilanċjat talħtiġijiet tal-utenti f’ambjent ikkaratterizzat minn fiduċja u rispett lejn
l-istat tad-dritt.
Din hija l-ambizzjoni tagħna ... Din hija l-ewwel Strateġija Diġitali
għall-Ġustizzja f’ Malta.

1Lejn Servizz ta’ Eċċellenza: Strateġija ta’ 5 snin għas-Servizz Pubbliku. Kwalità, Kontabbiltà u Sostenibbiltà:
https://publicservice.gov.mt/en/Documents/Lejn-Servizz-ta-Eccellenza-2021.pdf
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L - A B I LI TA N T I TA L - I S T R ATEĠ I JA
The Strategy identifies 4 strategic Goals that are based on a number
of fundamental and strategic principles, and supported by 3 main
strategy enablers that will align strategic priorities and assist in the
successful implementation of the Strategy.

IN-NIES

IN-NIES

• In-nies ikunu fiċ-ċentru tal-istrateġija biex
jinħoloq servizz ċentrali.

TEKNOLOĠIJA

TEKNO
LOĠIJA

DJS
PROĊESSI

TEKNOLOĠIJA

• Tintuża l-aħħar teknoloġija għas-servizz biex
jintlaħqu l-miri tan-negozju.

PROĊESSI

• Simplifying Jiġu simplifikati u aġġornati lproċessi biex titjieb l-effiċjenza.

Il-Ministeru, bl-appoġġ tas-settur diġitali nazzjonali u privat, se jfittex li jipprovdi l-infrastruttura teknoloġika
meħtieġa li se tappoġġa l-kisba tal-għanijiet strateġiċi. Is-sigurtà tal-għodod diġitali proposti se tiġi allinjata marrekwiżiti stabbiliti fil-livell tal-UE sabiex jiġu żgurati l-aċċessibbiltà, l-interoperabbiltà mal-entitajiet nazzjonali
u Ewropej, u l-affidabbiltà. L-aktar importanti, l-Istrateġija se tiżgura awditjar kontinwu tat-teknoloġija tagħha
sabiex trawwem kultura ta’ innovazzjoni u tiġdid kontinwu li huwa intrinsiku għat-trasformazzjonijiet diġitali.
L-Istrateġija se tfittex li tiżgura l-ogħla grad ta’ integrità tas-sistema permezz tal-użu ta’ teknoloġija li trawwem
fiduċja fl-ambjent diġitali. Jekk it-teknoloġija tiġi perċeputa mill-utenti bħala difettuża jew ma twassalx ċertezza
legali, il-kredibbiltà tat-trasformazzjoni diġitali tal-ġustizzja kollha tkun f’riskju. Għalhekk, l-Istrateġija tfittex
li tagħmel l-aħjar użu mill-elementi kostitwenti u mill-inizjattivi Teknoloġiċi Nazzjonali permezz ta’ strateġiji
kumplimentari filwaqt li tiffoka fuq it-titjib speċifiku għall-Ġustizzja permezz ta’ teknoloġiji moderni.

IN-NIES

PROĊESSI

Ir-riżorsa umana hija l-assi ewlieni fi ħdan is-sistema ġudizzjarja u l-Istrateġija se tiżgura li n-Nies ikunu filqalba tat-trasformazzjoni diġitali. Se jiġu stabbiliti strutturi ta’ governanza sabiex tingħata vuċi lill-partijiet
ikkonċernati fis-sistema tal-ġustizzja, u biex jiġu ingranati l-esperjenza, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom filkisba tal-viżjoni kondiviża. L-Istrateġija se tindirizza l-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-utenti ewlenin tas-sistemi, u
permezz tad-diġitalizzazzjoni u t-tfassil mill-ġdid tal-proċessi, se tappoġġa t-tranżizzjoni lejn sistema bbażata
fuq l-għarfien mibnija fuq kultura ta’ tagħlim kontinwu. Se jittieħdu inizjattivi sabiex in-nies jiġu megħjuna
matul il-proċess tat-tibdil u sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe innovazzjoni diġitali tkun etika u antidiskriminatorja
mid-disinn tagħha u b’mod awtomatiku. Dan se jitwettaq b’mod gradwat u b’ritmu permezz ta’ assistenza
edukattiva, promozzjonali u prattika sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għall-adozzjoni diġitali.

L-Istrateġija se tħaddan metodoloġija Diġitali skont id-Disinn u Diġitali b’mod Awtomatiku u dan se jiġi
rifless fil-mod kif il-proċessi jiġu mmappjati u mfassla mill-ġdid sabiex jiġu ffaċilitati s-simplifikazzjoni
u d-diġitalizzazzjoni. Sabiex verament jitnaqqas id-distakk bejn is-sistema attwali bbażata fuq il-karti għal
waħda li hija essenzjalment diġitali, l-Istrateġija se tfittex li tistabbilixxi u ssaħħaħ in-narrattiva strateġika taddiġitali b’mod awtomatiku permezz ta’ proċess kontinwu ta’ taħriġ u esponiment għal inizjattivi u żviluppi
diġitali. Fil-fatt, is-servizzi tal-ġustizzja se jkollhom jallinjaw ruħhom mal-parametri referenzjarji Ewropej taleċċellenza diġitali kemm fil-proċessi nazzjonali kif ukoll f’dawk transfruntiera u jżommu ruħhom aġġornati
mal-innovazzjonijiet fil-proċessi teknoloġiċi li fl-aħħar mill-aħħar se jpoġġu s-sistema tal-ġustizzja Maltija bħala
prekursur ewlieni tal-ġustizzja diġitali. Id-diġitalizzazzjoni għandha tiffaċilita l-effiċjenza ta’ proċessi bħal dawn
filwaqt li tippromwovi l-kwalità permezz ta’ flessibbiltà, responsabbiltà, u trasparenza.
Il-partijiet ikkonċernati se jiġu megħjuna jaħsbu b’mod diġitali permezz tal-istrutturi ta’ governanza li se
jiġu stabbiliti sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-approċċ fl-entitajiet kollha tal-ġustizzja. Dan se jissaħħaħ
aktar bil-bidliet leġiżlattivi u regolatorji li se jiżguraw il-legalità ta’ proċessi li għadhom kif ġew stabbiliti u se
jinkluduhom f’kultura ta’ bidla u żvilupp sostenibbli.
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V I Ż J O N I U P R I N Ċ I PJ I TA’
APPOĠĠ

K S I B TA L -V I Ż J O N I

IL-VIŻJONI

Il-viżjoni se tkun ibbażata fuq prinċipji fundamentali u strateġiċi li flimkien jiffurmaw
l-għanijiet ta’ Strateġija Diġitali għall-Ġustizzja. Dawn l-għanijiet joperaw f’ħiliet definiti li
jintlaħqu permezz tal-ħolqien ta’ blokok teknoloġiċi li jipprovdu flessibiltà u effiċjenza tul
l-entitajiet tal-ġustizzja.

L-Istrateġija Diġitali ta’ Malta għall-Ġustizzja timpenja ruħha għal
viżjoni strateġika li tgħaqqad it-teknoloġija tal-informazzjoni ma’
imperattivi tal-ġustizzja fundamentali kif ġej:

It-titjib tal-kwalità u tal-effiċjenza tal-ġustizzja permezz
tal-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġija l-ġdida
filwaqt li jiġi rrispettat bis-sħiħ l-istat tad-dritt u jiġu garantiti
d-drittijiet sostanzjali u proċedurali taċ-ċittadini kollha.

PRINĊIPJI FUNDAMENTALI
•
•
•
•
•
•

L-Istat tad-Dritt
L-Indipendenza tal-Ġudikatura
Proċess Ġust
Dritt għal Rimedju Ġudizzjarju
Inklużività Diġitali
Tneħħija ta’ Qsim Diġitali

PRINĊIPJI STRATEĠIĊI
Matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni tagħha ta’ 6 snin, bejn l-2022
u l-2027, l-Istrateġija għandha tkun ibbażata kemm fuq prinċipji
fundamentali kif ukoll fuq prinċipji strateġiċi li huma allinjati malpolitiki u mal-approċċ strateġiku tal-Gvern ta’ Malta.

•
•
•
•

Miri Strateġiċi

Prinċipji Fundamentali
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Involviment tal-Partijiet Ikkonċernati
Il-Kontabilità u t-Trasparenza
Interoperabbiltà Sħiħa
Użu mill-ġdid
Diġitali b’mod awtomatiku
Ġestjoni bbażata fuq proġetti
Id-Dimensjoni Ewropea u Internazzjonali

GĦANIJIET STRATEĠIĊI

IL-VIŻJONI

In-Nies

•
•
•
•
•
•
•

Prinċipji Strateġiċi

Teknoloġija

Diġitali b’mod awtomatiku
Aċċess għall-Ġustizzja
Kapaċitajiet Analitiċi
Il-Bini ta’ Ħiliet u Kompetenzi Diġitali

PJAN TA’ AZZJONI
Ibbażat fuq:
• Għodod ta’ teknoloġija
• Għanijiet strateġiċi

Proċessi
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PROĊESS ĠUST

P R I N Ċ I PJ I F U N D A M E N TA L I
L-ISTAT TAD-DRITT
L-Istat tad-Dritt huwa l-akbar gwardjan ta’ sistema demokratika
kontra l-forom kollha ta’ awtoritarjaniżmu, arbitraġġ u abbuż talpoter. Il-pilastri imperfettibbli tiegħu huma r-regolament bil-liġi
tal-eżerċitar tas-setgħa minn korpi pubbliċi u r-regoli preeżistenti u
ġeneralment applikabbli, li l-applikazzjoni korretta tagħhom tista’
tiġi vverifikata wara.
B’referenza għall-qasam tal-ġustizzja, l-Istat tad-Dritt jopera kemm
bħala prinċipju ġenerali kif ukoll bħala sett ta’ regoli li jirregolaw
il-ġustizzja, l-imħallfin u l-istatus professjonali tagħhom, kif ukoll
il-proċess. F’dan ir-rigward, l-introduzzjoni ta’ sistemi elettroniċi
għall-ġestjoni ta’ proċess, ma għandhiex taffettwa l-istat tad-dritt.
Bl-istess mod, l-applikazzjoni ta’ inizjattivi diġitali biex jassistu u
jtejbu l-proċessi u l-funzjonijiet ta’ korpi bħall-Kumitat għall-Istudji
Ġudizzjarji jew il-Kumitat għall-Ħatriet Ġudizzjarji, dejjem trid tiġi
implimentata bl-akbar rispett lejn l-Istat tad-Dritt. Il-kwalità tad-data
u t-trasparenza, il-ġustizzja, l-imparzjalità tal-metodi tal-ipproċessar
tad-data għandhom jiġu ggarantiti fl-istadji kollha u l-aċċessibbiltà
u l-ispjegabbiltà tal-metodi tal-ipproċessar tad-data għandhom jiġu
żgurati.

L-INDIPENDENZA TAL-ĠUDIKATURA
L-indipendenza tal-ġudikatura hija l-komponent ewlieni tal-Istat tadDritt. Mingħajr ġudikatura indipendenti u mingħajr separazzjoni ċara
bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura, fi ħdan sistema demokratika, ma jista’
jkun hemm l-ebda Stat tad-Dritt.
Ir-regoli, il-liġijiet u l-prattiki xprunati mid-diġitalizzazzjoni ma
jista’ jkollhom l-ebda impatt negattiv jew ma jistgħux jipperikolaw
l-indipendenza tal-ġudikatura. L-Istrateġija għandha tiżgura li ma
jkun hemm l-ebda influwenza mhux xierqa u illegali fuq l-imħallef
jew fuq il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-qorti fl-użu ta’
għodod diġitali għall-ġestjoni tal-proċess, l-appoġġ għat-teħid taddeċiżjonijiet, u fl-abbozzar ta’ sentenzi.
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Il-garanziji kollha għal proċess ġust (skont is-CFREU2, il-KEDB3 u
l-Kostituzzjoni domestika) japplikaw għall-proċedimenti ġudizzjarji
diġitalizzati kollha, b’mod ġenerali jew f’fażijiet, mingħajr eċċezzjoni.
Id-dritt għal proċess ġust jinkludi d-dritt għal aċċess effettiv għal
qorti, id-dritt għal ġudizzju minn qorti indipendenti u imparzjali,
id-dritt għal seduta pubblika, il-ġustizzja tal-proċedimenti, id-dritt
tad-difiża, il-karattru kontenzjuż tal-proċess, l-ugwaljanza tal-armi,
ammissjoni u ġbir xierqa ta’ evidenza, id-dritt ta’ konsultazzjoni u
ta’ assistenza minn avukat, iż-żmien għat-tħejjija u l-aċċess għallmaterjali, id-deċiżjoni tal-qorti fi żmien raġonevoli, is-sigurtà taddata u l-ġestjoni tar-riskju. Kwalunkwe bidla fir-regoli ta’ proċedura
ddettata mill-ħtieġa li l-proċess jiġi adattat għan-natura diġitali talatti u tad-dokumenti u għall-ġestjoni elettronika tal-każijiet u tal-fajls
għandha ssir f’konformità mad-drittijiet imsemmija hawn fuq.

NONDISKRIMINAZZJONI
L-ippjanar u l-implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja
ma għandhomx iwasslu għal diskriminazzjoni illegali, għal sterjotipi
dannużi (inkluż, iżda mhux limitat għal, sterjotipi tal-ġeneru) u għal
inugwaljanzi soċjali usa’.
Il-proċessi diġitali jenħtieġ li jkunu nondiskriminatorji u ħielsa minn
preġudizzji li jsaħħu l-inugwaljanzi fis-soċjetà. Il-proċessi awtomatizzati,
l-użu tal-IA, il-ħolqien ta’ algoritmi, u l-ġestjoni tad-data jridu jsegwu
protokolli stabbiliti minn qabel, verifikabbli u kontrollabbli li jiżguraw
il-ħolqien ta’ infrastruttura diġitali li tipprovdi informazzjoni u riżultati
mhux diskriminatorji lill-utenti. Għal dan il-għan, għandha titwettaq
Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Sessi u l-Ugwaljanza fl-istadju tattfassil tal-inizjattivi diġitali, u sussegwentement tiġi riveduta matul
l-implimentazzjoni, sabiex jiġi żgurat li tiġi adottata perspettiva ta’
ugwaljanza matul l-istadji kollha tal-proċess tad-diġitalizzazzjoni. Irrieżami perjodiku tal-proċessi diġitali għandu jitwettaq ukoll sabiex
jiġi żgurat l-impenn sostnut biex il-ġustizzja diġitali ssir inklużiva u
aċċessibbli għal kulħadd.

2Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea: Disponibbli fuq
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
3Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem: Disponibbli fuq
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
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DRITT GĦAL RIMEDJU ĠUDIZZJARJU

INKLUŻIVITÀ DIĠITALI

L-Istrateġija tirrikonoxxi li d-dritt għal rimedju ġudizzjarju huwa dritt
fundamentali, li n-natura, l-istruttura, ir-regoli u l-konsegwenzi tiegħu
jiddependu fuq l-għażla leġiżlattiva u politika. Fil-każ li kwalunkwe
wieħed mid-drittijiet bażiċi tal-operaturi u tal-utenti jiġi mittiefes jew
affettwat b’mod negattiv mill-użu tal-ICT u tal-IA, imbagħad għandu
jingħata aċċess għal rimedju ġudizzjarju effettiv.

Fi żmien li fih it-teknoloġija diġitali qed issir parti integrali mis-soċjetà
u mill-ekonomija tagħna, huwa importanti li jiġi żgurat li l-inklużività
diġitali tiġi riflessa fi strateġija li għandha l-għan li tiddiġitalizza
l-ġustizzja. L-istabbiliment tal-inklużività diġitali bħala wieħed millprinċipji fundamentali tal-Istrateġija, għandu jiżgura li s-setturi kollha
tal-popolazzjoni Maltija ma jiġux iddiskriminati direttament jew
indirettament fl-implimentazzjoni tal-miżuri li se joperazzjonalizzaw
l-istrateġija. L-inklużività diġitali tappoġġa bis-sħiħ il-prinċipju ta’
trikkib tal-ħolqien ta’ sistema tal-ġustizzja diġitali ċċentrata fuq
l-utent.

Jekk l-użu ta’ tali teknoloġiji, jew in-nuqqas ta’ funzjonament jew
il-funzjonament żbaljat tal-istess livell, jirriżulta f’konsegwenza
proċedurali (eż. rinunzja jew it-telf ta’ dritt proċedurali), ir-remissjoni
f’termini ta’ żmien għandha tal-anqas tkun garantita.

IL-PRIVATEZZA U L-PROTEZZJONI TAD-DATA
Wieħed mit-tħassib ewlieni fl-ispazju tal-ġustizzja diġitali, jiffoka
fuq l-użu, l-ipproċessar, it-trattament u l-ħżin ta’ data sensittiva.
L-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja se tirrispetta r-regolamenti u
l-linji gwida nazzjonali u internazzjonali4 dwar il-protezzjoni tad-data
u se tikkollabora b’mod attiv mal-awtoritajiet nazzjonali fl-iżgurar talintegrità tal-attivitajiet kollha relatati mad-data.
B’mod speċifiku, l-Istrateġija se tfittex li tirrispetta 2 prinċipji
fundamentali ewlenin tal-protezzjoni tad-data, jiġifieri,
- Il-prinċipju tal-preċiżjoni tad-data li se jiżgura li d-data miġbura
tinżamm aġġornata, tkun affidabbli u verifikabbli;
- Il-prinċipji tal-integrità u l-kunfidenzjalità tal-użu tad-data, li jiżguraw
is-sigurtà tas-suġġetti kollha tad-data.
Matul l-implimentazzjoni tal-istrateġija, għandha tinżamm ilkooperazzjoni konsistenti u kontinwa mal-Uffiċċju tal-Kummissarju
għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (IDPC) sabiex jiġi żgurat
li l-proġetti kollha jkunu allinjati mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data
kemm skont id-disinn kif ukoll b’mod awtomatiku. Tali kollaborazzjoni
għandha tikkristallizza f’azzjonijiet konkreti bħall-implimentazzjoni
ta’ Valutazzjonijiet tal-Impatt tal-Protezzjoni tad-Data mfassla b’mod
speċjali biex jintużaw fi proġetti diġitali, id-delineazzjoni tal-iskedi ta’
żmien għaż-żamma tad-data magħmula apposta għall-użu ta’ data
relatata mal-ġustizzja, u appoġġ kontinwu fl-iżgurar tal-protezzjoni
tad-data u tas-suġġetti tad-data fl-oqfsa leġiżlattivi u regolatorji
nazzjonali.

F’dan ir-rigward, l-istrateġija jenħtieġ li tiffoka fuq l-indirizzar ta’ tliet
oqsma ewlenin li fihom l-inklużjoni diġitali tista’ tiġi sostnuta:
1. Fl-appoġġ għat-tnaqqis tad-distakk diġitali u l-promozzjoni talaċċess għall-ġustizzja għal kulħadd, l-Istrateġija għandha tiżgura
li d-diġitalizzazzjoni tressaq il-ġustizzja eqreb lejn il-persuni
kollha, irrispettivament mill-post, mill-aċċess għat-teknoloġija u
mill-vulnerabbiltajiet. Filwaqt li jkunu konxji tal-effetti negattivi
tad-distakk diġitali u fil-kuntest tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa
(DAE), għandhom jiġu appoġġati inizjattivi biex jitneħħew
l-ostakli u l-inugwaljanzi tal-attivitajiet ġudizzjarji online u dawk
relatati mal-ġustizzja, bħal: il-ħolqien ta’ punti ta’ aċċess għasservizzi online għaċ-ċittadini; l-avukati u professjonisti oħrajn
jiġu offruti aktar servizzi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess remot għallġustizzja.
2. It-taħriġ jibqa’ attività fundamentali li trid tkun inkorporata fi ħdan
strateġija li tfittex li ttejjeb l-effiċjenza u l-kwalità tal-ġustizzja. Ittaħriġ, fil-modalitajiet kollha tiegħu, għandu jingħata lill-utenti
kollha tas-sistema sabiex tiġi żgurata penetrazzjoni diġitali xierqa
tas-servizzi offruti. Barra minn hekk, l-Istrateġija għandha tiżgura
wkoll li t-taħriġ diġitali inklużiv jiġi pprovdut lill-persunal tal-ICT
li jkun qed jaħdem biex tinħoloq l-infrastruttura tal-ġustizzja
diġitali sabiex jiġi żgurat li l-proċessi diġitali jkunu, kemm jista’
jkun, ħielsa minn preġudizzju.
3. L-Istrateġija trid issostni l-inklużività diġitali tul il-ħajja kollha talIstrateġija. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jiġi stabbilit proċess ta’
awditjar sistematiku fil-bidu tal-Istrateġija permezz ta’ Pjan ta’
Inklużività Diġitali li jiżgura li s-sistemi stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni
tal-Istrateġija jkunu allinjati bis-sħiħ mal-prinċipji tal-inklużività
diġitali.

4vide l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 108+3 dwar id-dritt ta’ persuna li tirrispetta l-ħajja privata u tal-familja.
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QAFAS U PRINĊIPJI EWROPEJ
Id-diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja se tiġi implimentata f’konformità
mal-prinċipji żviluppati fil-livell tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Unjoni
Ewropea. Se tingħata kunsiderazzjoni partikolari lill-prinċipji stabbiliti
fil-Karta Etika Ewropea tas-CEPEJ dwar l-użu tal-intelliġenza artifiċjali
(IA) fis-sistemi ġudizzjarji u fl-ambjent tagħhom. L-iżvilupp tal-Istudju
ta’ Fattibbiltà tal-CAHAI dwar il-qafas legali dwar l-IA u dwar ilproposta tal-UE għal Regolament – l-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali
se jiġi segwit mill-qrib.

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALLĠUSTIZZJA

P R I N Ċ I PJ I S T R AT E Ġ I Ċ I
INVOLVIMENT TAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
L-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja se tiżgura l-involviment bikri
tal-partijiet ikkonċernati u tal-utenti fit-tfassil, fl-iżvilupp, flaċċettazzjoni u fl-użu ta’ sistemi ta’ informazzjoni ġodda, sabiex
jiġi żgurat approċċ imfassal apposta għall-forniment tas-servizzi li
jissodisfa d-domandi u l-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati/tal-klijenti.
Dan l-approċċ huwa konformi mal-4 pilastri għal servizz ta’ kwalità fi
ħdan l-Amministrazzjoni Pubblika ta’ Malta, jiġifieri, smigħ - l-għoti
ta’ Vuċi lil dawk interessati fis-Servizzi, rispett lejn politiki ċari ta’
disinn, it-twassil ta’ servizz ta’ kwalità u kontabilità fejn in-nies
isiru parti fl-istabbiliment ta’ standards għal servizz ta’ eċċellenza.
F’konformità mal-inizjattiva 14 tal-Istrateġija għas-Servizz Pubbliku –
Lejn Servizz ta’ Eċċellenza, il-mekkaniżmu biex jiġu inklużi l-partijiet
ikkonċernati kollha lejn l-adozzjoni u l-promozzjoni ta’ standards
inklużivi tad-disinn tas-servizzi se jittejjeb kontinwament kif stabbilit
ukoll fit-Tema tal-Kwalità bħala valur kondiviż tal-istrateġija tal-aħħar.

IL-KONTABILITÀ U T-TRASPARENZA
L-Istrateġija għandha tfittex li trawwem kultura ta’ Kontabilità u
Trasparenza lejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, f’konformità marraba’ pilastru tas-servizz ta’ kwalità tal-Amministrazzjoni Pubblika.
L-azzjonijiet għandhom jiġu indirizzati lejn is-sostenn ta’ mekkaniżmi
affidabbli ta’ kejl tal-prestazzjoni li se jkunu strumentali biex jiġi żgurat
progress fl-ilħuq tal-objettivi fil-mira tal-Istrateġija. Il-kontabilità se
tinkiseb permezz tal-pubblikazzjoni ta’ miri stabbiliti u ta’ perjodi ta’
żmien relatati, b’impenn sħiħ lejn iż-żamma tal-pubbliku u tal-partijiet
interessati informati dwar il-progress li qed jinkiseb skont il-miri ta’
implimentazzjoni stabbiliti. Il-kontabilità hija valur kondiviż definit
fl-Istrateġija tas-Servizz Pubbliku u permezz ta’ din l-Istrateġija,
l-allinjament se jinkiseb billi ssir kollaborazzjoni f’diversi inizjattivi
orizzontali filwaqt li jiġu stabbiliti inizjattivi speċifiċi tal-Ġustizzja
Diġitali f’koordinazzjoni mar-rapporti tal-UE u dawk Internazzjonali.
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INTEROPERABBILTÀ SĦIĦA U UŻU MILL-ĠDID

DIĠITALI B’MOD AWTOMATIKU

F’konformità mal-“Politika dwar l-Arkitettura tal-Intrapriżi għallInteroperabbiltà u l-Użu mill-ġdid5” tal-Politiki tal-ICT talGvern ta’ Malta (GMICT)6, l-implimentazzjoni ta’ din l-Istrateġija
għandha tistinka biex tuża soluzzjonijiet u servizzi tal-ICT li huma
interoperabbli u li jistgħu jerġgħu jintużaw fl-Amministrazzjoni
Pubblika kollha, b’hekk tiġi mminimizzata d-duplikazzjoni tal-isforzi u
jiġi rrazzjonalizzat l-użu tar-riżorsi disponibbli. Għandu jintuża approċċ
ta’ element kostitwenti tekniku ewlieni matul l-implimentazzjoni ta’
din l-Istrateġija.

L-istabbiliment ta’ prinċipju diġitali b’mod awtomatiku, ifisser
li s-servizzi kollha għandhom ikunu disponibbli f’forma diġitali u
faċli biex tintuża għall-utenti kollha, filwaqt li jiġi approvat l-użu ta’
mezzi diġitali fuq mezzi fiżiċi fil-punti kollha tas-sistema, filwaqt li
fl-istess ħin jipprovdu għajnuna u mezzi xierqa ta’ komunikazzjoni
għal komunitajiet esklużi b’mod diġitali. Il-prinċipji diġitali b’mod
awtomatiku jirrikonoxxu li l-progress teknoloġiku qed jittrasforma
l-mod kif it-tranżazzjonijiet fi ħdan l-organizzazzjonijiet u esternament,
qed iseħħu b’mod diġitali b’pass dejjem akbar. Sabiex din ittrasformazzjoni sseħħ mingħajr xkiel, trid tiġi stabbilita fiduċja fiddokumenti diġitali u fid-data, kemm legalment kif ukoll kulturalment,
bl-għan li tingħata prijorità lill-forma diġitali fuq dik fiżika. Għal dawk
li ma jistgħux jikkomunikaw b’mod diġitali, it-trasformazzjoni għallforma diġitali għandha ssir disponibbli fl-aktar stadju bikri possibbli
fil-proċedura. Il-proċessi tan-negozju għandhom jiġu kkonċeputi
kompletament f’forma diġitali (mingħajr karti) fl-istadju tad-disinn
u filwaqt li l-kanali konvenzjonali se jintużaw xorta, kwalunkwe
appoġġ diġitali se jiġi pprovdut lil kwalunkwe kanal bħal dan sabiex
l-integrazzjoni diġitali tiġi kkomplementata. Il-prinċipji Diġitali
b’Mod Awtomatiku għalhekk se jiffavorixxu u se jipprijoritizzaw ilkanali diġitali fuq dawk tradizzjonali u permezz tal-ewwel proċessi
diġitali integrati fl-istadju tad-disinn mill-partijiet ikkonċernati, ilprinċipji diġitali b’mod awtomatiku se jiżguraw li s-Sistema talĠustizzja tħares ’il quddiem fl-era diġitali.

Bħala prinċipju strateġiku, l-użu mill-ġdid għandu dejjem ikun fuq
quddiem nett fid-disinn u fl-iżvilupp tas-sistemi tal-IT, peress li
jwassal għal soluzzjonijiet aktar uniformi, inaqqas il-kumplessità taliżvilupp u l-manutenzjoni tas-sistemi u potenzjalment jintuża minn
sistemi oħra fil-forma ta’ libreriji, moduli u servizzi. L-arkitettura
orjentata lejn is-servizz, id-disinn modulari u l-programmazzjoni
orjentata lejn l-oġġetti huma l-bażi tal-infurzar tal-prinċipju tal-użu
mill-ġdid fid-disinn u fl-iżvilupp ta’ soluzzjoni tal-IT. L-Istrateġija se
tipprijoritizza l-adattabilità u/jew l-użu mill-ġdid tas-servizzi eżistenti
fil-forma ta’ moduli, fuq l-iżvilupp ta’ moduli ġodda mill-bidu nett.
Bid-domanda strateġika għall-iżvilupp rapidu tal-applikazzjonijiet, ittfassil ta’ soluzzjonijiet tal-IT jeħtieġ sforz kostanti biex jiġu integrati
l-funzjonalitajiet f’moduli li aktar tard jistgħu jerġgħu jintużaw minn
diversi soluzzjonijiet tal-IT. Sistemi tal-IT tal-Ġustizzja ġodda li se
jintużaw mill-Partijiet Ikkonċernati tal-Ġustizzja li jew jinkisbu jew jiġu
żviluppati se jkunu interoperabbli mal-elementi kostitwenti u marreġistri nazzjonali kif ukoll ma’ sistemi transfruntiera possibbli fejn
applikabbli.
Fl-istess ħin, l-Istrateġija għandha taspira li tikseb interoperabbiltà
sħiħa fost sistemi ta’ informazzjoni differenti, abbażi tal-prinċipju
ta’ darba biss: id-data tiddaħħal darba fl-ewwel punt tal-użu, u tiġi
skambjata ma’ kwalunkwe persuna intitolata li tużaha, filwaqt li tiġi
evitata d-duplikazzjoni ta’ dħul f’sorsi differenti. Bħala prinċipju
strateġiku, l-interoperabbiltà tas-sistema ma’ sistemi u servizzi
oħrajn, kemm magħrufa kif ukoll dawk mistennija li jiġu applikati
fil-futur, għandha tkun rekwiżit ta’ prijorità kostanti fit-tfassil u fliżvilupp tas-sistemi tal-IT. Għandha tingħata wkoll attenzjoni speċjali
lill-għażla ta’ formati ta’ skambju ta’ data li jinqraw minn magni u
servizzi korrispondenti, sabiex tkun tista’ ssir l-interoperabbiltà blakbar numru possibbli ta’ moduli u sistemi.

ĠESTJONI BBAŻATA FUQ PROĠETTI
Din l-Istrateġija għandha titwettaq billi jintgħażlu u jiġu eżegwiti
Proġetti, maħsuba bħala miri straordinarji u sforzi miftiehma marbuta
biż-żmien li għandhom jitwettqu biex jiġi żgurat li tiġi żgurata
s-sostenibbiltà tas-sistemi meta jispiċċaw. Il-proġetti relatati maddiġitalizzazzjoni tas-settur tal-Ġustizzja jenħtieġ li jkunu konformi
mal-għanijiet strateġiċi tad-DJS u mal-prinċipji strateġiċi msemmija
hawn, kif ukoll konformi mal-istat tad-dritt, mad-drittijiet tal-bniedem
u mal-prinċipji etiċi. L-“Istrateġija ta’ 5 snin għas-Servizz Pubbliku”
attwali tistabbilixxi s-sostenibbiltà bħala waħda mit-temi u permezz
ta’ din l-istrateġija, l-allinjaturi meħtieġa se jiġu kkomplementati
lejn is-sostenn, fost l-oħrajn, tal-kapital intellettwali u l-ġestjoni talgħarfien fi ħdan is-Settur tal-Ġustizzja.

5https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/GMICT_P_0067_EnterpriseArchitecture.pdf
6https://mita.gov.mt/portfolio/ict-policy-and-strategy/gmict-policies/
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ID-DIMENSJONI EWROPEA U INTERNAZZJONALI
L-Istrateġija għandha tindirizza wkoll id-dimensjoni Ewropea taddiġitalizzazzjoni tal-ġustizzja u tallinja s-sistemi ta’ informazzjoni
tagħha mal-iżviluppi fir-regolamenti u l-prattiki tal-UE. F’dan irrigward, is-sistemi użati għal komunikazzjonijiet transfruntiera siguri
bħall-e-CODEX, ECRIS u s-sistemi tal-Ġustizzja elettronika tal-UE
se jiġu segwiti mill-qrib biex jiġu inkorporati fl-isforzi nazzjonali
tad-diġitalizzazzjoni. Bl-istess mod, l-Istrateġija se tkompli ssegwi
l-proġetti diġitali li qed jevolvu fil-livell tal-UE, bħas-sistema talIT deċentralizzata (e-CODEX) li bħalissa qed tiġi żviluppata biex
tipprovdi għar-Regolament dwar in-Notifika tad-Dokumenti (SoD)
(Regolament (UE) 2020/1784) u għar-Regolament dwar it-Teħid talEvidenza (ToE) (Regolament (UE) 2020/1783) u s-sistema tal-IT għalliskambju ta’ Ordnijiet ta’ Investigazzjoni Ewropej u Assistenza Legali
Reċiproka f’materji kriminali. Il-formati u l-istandards elettroniċi
adottati madwar l-UE se jingħataw preferenza wkoll. Pereżempju,
f’konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2017
dwar l-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni [2017/C 441/05], Malta
diġà adottat l-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni [ELI] fuq is-sit
web tal-Liġijiet ta’ Malta7 biex tagħmel il-leġiżlazzjoni disponibbli
online f’format standardizzat, sabiex tkun tista’ tiġi aċċessata,
skambjata, u użata mill-ġdid bejn il-fruntieri. L-istess approċċ se
jiġi adottat f’oqsma oħra relatati mal-Ġustizzja u l-isforzi ġenerali
tad-diġitalizzazzjoni. L-għan aħħari huwa li jiġi żgurat li jinkisbu
benefiċċji sħaħ billi jiġu adottati standards li, fost l-oħrajn, jiffaċilitaw
il-kooperazzjoni ġudizzjarja madwar l-Istati Membri u l-iskambju ta’
informazzjoni transfruntiera.

G Ħ A N I J I E T S T R AT E Ġ I Ċ I
Il-Viżjoni tal-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja, għandha tinkiseb
permezz tal-ilħuq ta’ 4 għanijiet strateġiċi, jiġifieri:
1. It-tfassil gradwali mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju fis-settur talġustizzja sabiex dawn isiru diġitali b’mod awtomatiku;
2. L-iżgurar tal-aċċess għall-ġustizzja u l-informazzjoni legali
għall-professjonisti legali u għaċ-ċittadini kollha, inklużi dawk
b’litteriżmu dgħajjef fl-IT;
3. L-introduzzjoni ta’ kapaċitajiet analitiċi fis-settur tal-Ġustizzja;
4. Il-bini u t-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi diġitali tal-imħallfin,
il-persunal ta’ appoġġ u l-professjonisti esterni fis-settur talĠustizzja.

Il-Viżjoni tal-Istrateġija
DIĠITALI GĦALL-ĠUSTIZZJA

IL-BINI TA’ ĦILIET U
KOMPETENZI
DIĠITALI

AĊĊESS GĦALLĠUSTIZZJA

DIĠITALI B’MOD
AWTOMATIKU

KAPAĊITAJIET
ANALITIĊI

7Is-Sit Web tal-Leġiżlazzjoni ta’ Malta: https://legislation.mt
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DIĠITALI B’MOD AWTOMATIKU
Il-proċeduri ġudizzjarji attwali, kif ukoll kwalunkwe proċedura oħra
li permezz tagħha ċ-ċittadini u l-professjonisti jistgħu jinfurzaw iddrittijiet tagħhom, iwettqu l-obbligi tagħhom, u joffru jew jirċievu
servizzi fil-qasam tal-ġustizzja, ilkoll inħolqu għal dinja bbażata fuq
il-karti. Ir-rekwiżiti għall-firem, it-timbri tal-wasla, ir-reġistri, il-karti
tal-ħlas, kull wieħed minnhom tfassal biex jintlaħqu ċerti għanijiet,
bħall-identifikazzjoni tal-mittent u n-nonripudju, il-konferma ta’
riċeviment f’waqtu, l-inventarju tas-sottomissjonijiet kollha riċevuti
u l-każijiet pendenti, il-provi tal-ħlas. Diġitalizzazzjoni sinifikanti
u effettiva tal-proċess ma tistax tikkonsisti biss fis-sostituzzjoni ta’
kull pass mal-kontroparti elettronika tiegħu; minflok, l-issodisfar ta’
dawk l-għanijiet, meta jkun għadu applikabbli, flimkien ma’ oħrajn
emerġenti fi proċess diġitali mfassal mill-ġdid.
L-introduzzjoni tal-ICT tippermetti d-dematerjalizzazzjoni sħiħa talproċedura, li tista’ ġġib vantaġġi konsiderevoli jekk tkun preċeduta
minn analiżi u tfassil ta’ proċeduri ssimplifikati ġodda u jekk tkun
akkumpanjata mill-bidliet regolatorji, organizzattivi u teknoloġiċi
meħtieġa. Dawn il-proċeduri diġitali l-ġodda għandhom isiru
r-regola prestabbilita, iżda dejjem għandhom iħallu alternattiva, biex
jakkomodaw lill-utenti mhux professjonali mingħajr ħiliet diġitali.

Sistemi ta’ ġestjoni
tal-każijiet minn tarf sa tarf

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALLIl-proċedimenti
ġudizzjarji u amministrattivi
ĠUSTIZZJA
li huma diġitali b’mod awtomatiku jeħtieġu
sistema elettronika li kapaċi tipprovdi ħarsa
ġenerali lejn il-kompiti u l-kawżi pendenti
kollha u tixpruna l-ġestjoni tal-kawżi.
Dan se jinkludi l-allokazzjoni elettronika
aleatorja tal-kawżi u se jippermetti
wkoll il-pubblikazzjoni tal-parametri taleffiċjenza tal-volum ta’ kawżi ġudizzjarji li
jikkontribwixxu għat-titjib tat-trasparenza
tal-proċessi ġudizzjarji.

Għodod teknoloġiċi relatati
- Iffajljar elettroniku (e-filing) faċilitat għal dokumenti u informazzjoni
- APIs u arkitettura għal aċċess lil reġistraturi uffiċjali
- Ħolqien ta’ dokumenti bbażati fuq mudelli assistiti bit-teknoloġija
- Immaniġġjar tal-avvenimenti (calendaring)

Hemm għadd ta’ miżuri li jistgħu jittieħdu b’appoġġ għad-Diġitali
b’Mod Awtomatiku:
Dokumenti legali ffirmati
elettronikament
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Diġitali b’mod awtomatiku tinvolvi l-għoti
ta’ valur legali lil dokumenti elettroniċi
ffirmati diġitalment u l-għoti ta’ mezzi għalliskambju tagħhom permezz ta’ kanali ta’
komunikazzjoni diġitali mingħajr xkiel.

Lejn “mingħajr karti”
maż-żmien

Diġitali b’mod awtomatiku ma jfissirx li
l-proċessi kollha għandhom jitwettqu biss
b’mezzi elettroniċi. Fil-bidu għandu jkun
hemm modalità ta’ użu mħallta filwaqt li jiġi
żgurat li l-użu diġitali jiġi sostnut permezz
ta’ mentoraġġ u taħriġ.

Immappjar
tal-Proċessi

Kull istituzzjoni fis-settur tal-Ġustizzja,
għandha twettaq eżerċizzju ta’ mmappjar
u tfassil mill-ġdid tal-proċessi rilevanti.
L-immappjar tal-proċessi għandu jippermetti
lill-maniġment jidentifika l-ineffiċjenzi tassistema u jiffaċilita s-simplifikazzjoni talproċessi li jirriżultaw mid-diġitalizzazzjoni.

Sapport lil Proċessi tal-Karti b’mod mhux awtomatiku
- Diġitalizzazzjoni ta’ iffajljar tal-karti
- Wasla ċentrali: sapport teknoloġiku, intern jew estern (Postal Highway)
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AĊĊESS GĦALL-ĠUSTIZZJA
L-aċċess effettiv għall-ġustizzja huwa dritt fundamentali tal-bniedem
stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea8. Fi
ħdan il-Karta, l-aċċess għall-ġustizzja huwa mifhum bħala d-drittijiet
taċ-ċittadini li jmorru l-qorti, li jibbenefikaw minn mekkaniżmi
alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim, u għal rimedju effettiv.
Madankollu, kemm l-entititajiet tal-ġustizzja internazzjonali kif ukoll
l-akkademiċi espandew fuq il-prinċipji tal-aċċess għall-ġustizzja biex
iwessgħu l-applikabbiltà tagħha. Pereżempju, l-aċċess għall-ġustizzja
huwa mifhum f’termini ta’ aċċess fiżiku, aċċess finanzjarju, u aċċess
leġiżlattiv għall-ġustizzja biex jissemmew ftit.

L-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja ta’ Malta se tfittex li tiżgura li
l-forom kollha ta’ aċċess għall-Ġustizzja jiġu rrispettati u rikonoxxuti.
L-użu ta’ għodod diġitali biex is-servizzi tal-ġustizzja jinġiebu għand
il-komunitajiet u d-djar taċ-ċittadini huwa mod wieħed kif jingħelbu
l-konfini fiżiċi tal-aċċess għall-ġustizzja. L-iżgurar li l-algoritmi u
t-teknoloġija ma jkunux diskriminatorji kontra gruppi identifikati
u l-iżgurar li l-leġiżlazzjoni tippermetti l-użu sħiħ tal-għodod talġustizzja diġitali, jindirizza l-ostakli strutturali u leġiżlattivi għall-aċċess
għall-ġustizzja. L-għadd kbir ta’ għodod li se jsiru disponibbli kemm
għall-ġudikatura kif ukoll għall-professjonisti legali se jikkumpensaw
għall-ispiża privata u soċjali tal-aċċess għall-ġustizzja permezz
tal-forniment ta’ sistema ta’ ġestjoni mingħajr xkiel u integrata li
għandha tgħin biex tittejjeb kemm l-effiċjenza kif ukoll il-kwalità tarrimedji legali.

F’konformità
mal-prinċipji fundamentali talĠUSTIZZJA
Inklużività Diġitali u t-Tnaqqis tad-Distakk
Diġitali, l-aċċessibbiltà u l-assistenza dwar
is-servizzi tal-ġustizzja online għandhom
ikunu disponibbli fl-uffiċċji reġjonali ta’
servizz.gov sabiex jgħinu lil dawk iċċittadini li huma jew illitterati fil-kompjuter
jew li jistgħu jaċċessaw is-servizzi mingħajr
il-ħtieġa li jivvjaġġaw lejn il-Belt Valletta.

L-indirizzar
tal-popolazzjonijiet vulnerabbli

Mekkaniżmi speċjali biex tiġi pprovduta
informazzjoni lil kategoriji vulnerabbli,
bħall-vittmi ta’ reati, u b’mod speċifiku,
dawk fir-riskju ta’ periklu fit-tul bħall-vittmi
ta’ vjolenza domestika, għandhom jiġu
stabbiliti, biex jipprovdu informazzjoni
aġġornata dwar il-każijiet tagħhom permezz
ta’ telefon ċellulari/PC u biex jiżguraw
aċċess online minn postijiet ta’ kenn għal
Vjolenza Domestika.

Aċċess 24/7
għall-fajls tal-każijiet

Il-professjonisti legali għandhom ikunu
jistgħu jaċċessaw b’mod elettroniku 24/7
id-dokumenti kollha relatati mal-aċċess filkażijiet tagħhom. L-aċċess għas-servizzi
ġudizzjarji online kollha relatati ma’ każijiet
u ma’ applikazzjonijiet se jingħata biss
permezz tal-identifikazzjoni elettronika u
l-awtentikazzjoni b’żewġ fatturi pprovduta
minn Identity Malta, li hija konformi mallivell sostanzjali ta’ fiduċja u assigurazzjoni
skont ir-Regolament eIDAS10.

F’termini konkreti, l-Istrateġija għandha toperazzjonalizza l-Aċċess
għall-Ġustizzja, billi twettaq il-miżuri li ġejjin:

L-istabbiliment
tal-portal Ġustizzja

Għandu jiġi stabbilit portal online ta’ punt
uniku ta’ servizz imfassal biex jipprovdi
aċċess faċli għall-pubbliku ġenerali għal
informazzjoni u servizzi relatati malġustizzja. Dan il-portal għandu jaġixxi wkoll
bħala portal għas-siti u għall-portali kollha
relatati mal-ġustizzja b’tali mod li jiffaċilita
l-aċċessibbiltà għall-kontenut kollu relatat
mal-ġustizzja u jipprovdi interkonnessjoni
ma’ portali nazzjonali u tal-UE oħrajn bħallportal e-Justice9 .

8Link għad-dokument disponibbli fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/
TXT&from=MT9Link to the E-justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home?action=home
9Link għall-Portal e-Justice: https://e-justice.europa.eu/home?action=home
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Sensibilizzazzjoniv tal-Komunità
permezz ta’ servizz.gov

Għodod teknoloġiċi relatati
- Awtentikazzjoni u awtorizzazzjoni
- Iffajljar elettroniku (e-filing)
- Ċertifikati elettroniċi, firem elettroniċi
- Mod ta’ ħlas
- Informazzjoni provduta / aċċess għal fajls ta’ kawżi
- Ħażna tad-dokument / preservazzjoni / fajl elettroniku
- Immaniġġjar tal-avveniment (calendaring)

10Ir-Regolament eIDAS (ir-Regolament (UE) Nru 910/2014) :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=MT
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KAPAĊITAJIET ANALITIĊI

L-IA bħala
teknoloġija ta’ assistenza

Is-sistemi elettroniċi ta’ ġestjoni tal-każijiet jaħżnu fil-bażijiet taddata tagħhom varjetà ta’ data dwar il-proċedimenti ġudizzjarji li
l-analiżi tagħhom tista’ sservi skopijiet differenti. Ir-riżultati jistgħu
jkunu sinifikanti sakemm ikunu jistgħu jiġu aċċertati l-kompletezza,
l-akkuratezza u l-puntwalità tagħhom. Dan jista’ jinkiseb billi jinkiseb
bilanċ preċiż fost l-interess għall-ġbir tad-data u l-ħin u r-riżorsi
disponibbli għall-ġbir tad-data u għar-reġistrazzjoni tad-data
li, minbarra li tkun ta’ interess statistiku, tista’ tintuża wkoll għallproċedimenti, tiġi rkuprata awtomatikament jew tkun illinkjata minn
sorsi oħra bi sforz minimu (prinċipju ta’ darba biss).

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALL-

L-Istrateġija
għandha tfittex li timplimenta
ĠUSTIZZJA
miżuri ta’ teknoloġija ta’ assistenza mmirati
lejn l-analiżi ta’ sentenzi preċedenti bil-għan
li jiġi ġġenerat approċċ aktar omoġenu u
prevedibbli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Sapport lil Proċessi tal-Karti b’mod mhux awtomatiku
- Sistema ta’ warehousing ta’ data
- Sistema ta’ intelliġenza tan-negozju

Il-miżuri indirizzati lejn it-titjib tal-kapaċitajiet analitiċi jinkludu:

Il-ġenerazzjoni ta’ metrika
tal-prestazzjoni affidabbli

Sistema ta’ ħżin
tad-data

L-Istrateġija għandha tiffoka fuq l-għoti ta’
indikazzjonijiet dwar l-effiċjenza u l-eżiti talprestazzjoni istituzzjonali u tidentifika xejriet
li jistgħu jintużaw għat-tfassil ta’ politika
bbażata fuq l-evidenza. L-użu ta’ dashboards
u l-kombinazzjoni ta’ għodod viżwali u allerti
awtomatiċi għall-iskadenzi li jkunu qed
joqorbu, jappoġġaw lill-uffiċjali ġudizzjarji
u lill-persuni inkarigati mill-ġestjoni ta’
istituzzjonijiet fis-settur tal-ġustizzja filmonitoraġġ tal-volum tal-kawżi tagħhom u
fit-teħid ta’ miżuri xierqa.

L-Istrateġija għandha tistabbilixxi sistema
ta’ ħażna tad-data li jkun fiha data
psewdonimizzata għas-settur tal-ġustizzja
kollu kif ukoll sistema ta’ intelliġenza tannegozju li tkun tista’ tipproduċi mistoqsijiet
u rapporti personalizzati. Dawn is-sistemi
se jkun fihom moduli speċjalizzati li
jindirizzaw obbligi ta’ data mmirati bħal
dawk meħtieġa għall-implimentazzjoni sħiħa
tar-rakkomandazzjonijiet tal-GREVIO għal
Malta biex tirrispetta l-obbligi tagħha dwar
il-ġbir regolari ta’ data statistika rilevanti
diżaggregata skont il-Konvenzjoni ta’
Istanbul11.

IL-BINI TA’ ĦILIET U KOMPETENZI DIĠITALI
Sabiex tinkiseb trasformazzjoni diġitali komprensiva, l-Istrateġija
jeħtieġ li tiżgura li minbarra l-forniment ta’ għodod ta’ teknoloġija
avvanzata, l-utenti jkunu kapaċi jużawhom għall-vantaġġ sħiħ
tagħhom. L-eżitu ta’ stħarriġ tal-popolazzjoni12 li sar f’Malta dwar
l-għarfien u s-sensibilizzazzjoni dwar l-għodod tal-ġustizzja diġitali
disponibbli, enfasizza l-fatt li l-Istrateġija jeħtieġ li teduka lin-nies
dwar l-għodod tal-ġustizzja diġitali disponibbli, filwaqt li fl-istess
ħin tindirizza l-biża’ u n-nuqqas ta’ fiduċja fl-użu ta’ dawn l-istess
għodod. Il-miżuri deskritti fl-Istrateġija biex jiġu indirizzati dawn illakuni, huma allinjati ma’ prinċipju ewlieni tal-Kumpass Diġitali talEwropa13 li joperazzjonalizza l-miri diġitali tal-UE għall-2030, jiġifieri
dak li tiġi żgurata popolazzjoni b’ħiliet diġitali li tista’ tagħmel użu
mill-għodod tal-ġustizzja diġitali disponibbli u professjonisti tal-ICT
u legali b’ħiliet għolja li jkunu infurmati dwar l-interfaċċja tal-ġustizzja
u t-teknoloġija.

Il-miżuri li l-Istrateġija għandha tuża sabiex ittejjeb il-ħiliet u
l-kompetenzi diġitali jinkludu:

12Stħarriġ tal-popolazzjoni mwettaq minn Dr Vince Marmara bħala parti mir-riċerka li twassal għall-evoluzzjoni ta’ din
l-Istrateġija.
13Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill11Link għall-Konvenzjoni ta’ Istanbul : https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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Kumitat tar-Reġjuni: Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali: https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
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Il-miżuri li l-Istrateġija għandha tuża sabiex ittejjeb il-ħiliet u
l-kompetenzi diġitali jinkludu:

Kampanji ta’ informazzjoni
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Ir-riżultat minn stħarriġ tal-popolazzjoni li
sar fl-2021 fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni
tal-ġustizzja, jindika b’mod ċar li ċ-ċittadini
mhumiex konxji mill-għodod tal-ġustizzja
diġitali disponibbli. Sabiex tiġi żgurata
l-adozzjoni ta’ inizjattivi tal-ġustizzja diġitali,
il-Ministeru għall-Ġustizzja għandu jniedi
kampanja komprensiva ta’ informazzjoni
bl-użu ta’ mezzi tal-midja differenti sabiex
jeduka l-popolazzjoni dwar l-għodod
diġitali disponibbli.

Taħriġ speċjalizzat

Minbarra
t-taħriġ
immirat
lejn
ilpopolazzjoni ġenerali, l-Istrateġija għandha
tibda x-xogħol fuq il-provvediment ta’
programmi ta’ taħriġ speċjalizzati mmirati
għall-persunal tal-ICT, u persunal legali
speċjalizzat. L-għan ta’ dan it-taħriġ ikun li
jiġi żgurat li l-programmaturi u l-iżviluppaturi
tas-sistemi diġitali jkunu infurmati fin-natura
etika u inklużiva tad-diġitalizzazzjoni sabiex
jiġu evitati preġudizzji fl-ipprogrammar.
Barra minn hekk, jenħtieġ li jingħata wkoll
taħriġ speċjalizzat lill-professjonisti legali li
jeħtieġ li jkunu kompetenti fl-abbozzar talliġi u l-interfaċċja tagħha mat-teknoloġija
tal-informazzjoni.

Programmi
ta’ taħriġlil min iħarreġ

Minbarra l-inizjattivi ta’ taħriġ imsemmija
hawn fuq, it-taħriġ kontinwu mmirat lejn
l-utenti tas-sistemi diġitali użati jrid jingħata
b’mod konsistenti. L-impjegati fi ħdan
l-aġenziji tal-ġustizzja u l-utenti professjonali
tal-għodod żviluppati matul l-istrateġija
se jkunu jeħtieġu l-appoġġ kostanti ta’
persunal kwalifikat li jista’ jassistihom u
jħarrġihom fl-użu tat-teknoloġija l-ġdida.

L-awditjar tal-ħiliet u
tal-kompetenzi diġitali

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALLL-Istrateġija
se tiżgura wkoll li perjodikament
ĠUSTIZZJA
titwettaq verifika indipendenti sabiex jiġi
vvalutat il-livell ta’ kompetenza diġitali
tal-popolazzjoni ġenerali u tal-utenti
speċjalizzati. Ir-riżultati ta’ tali awditi se
jiżguraw li inizjattivi ta’ taħriġ sussegwenti
jkunu aktar immirati u b’pass man-natura li
qed tevolvi tat-teknoloġija diġitali.

Għodod teknoloġiċi relatati
- Sistema ta’ taħriġ onlajn
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L-elementi kostitwenti diġà żviluppati għall-Amministrazzjoni
Pubblika ta’ Malta se jiġu inklużi kif xieraq f’kull applikazzjoni tassettur tal-Ġustizzja, kif kien il-każ s’issa, l-Inizjattivi li jirriżultaw millIstrateġija tas-Servizz Pubbliku biex jissaħħaħ kwalunkwe element
kostitwenti, se jiġu mmonitorjati mill-qrib għall-adozzjoni filwaqt li
kwalunkwe element kostitwenti speċifiku għall-Ġustizzja se jinbena
bil-ħsieb li jintuża b’mod orizzontali mill-partijiet ikkonċernati tassettur tal-Ġustizzja. L-elementi kostitwenti li diġà huma disponibbli
u li qed jissaħħu jinkludu:

ELE ME NTI KOS TIT WE NTI
TEKNOLOĠIĊI
B’mod strateġiku, iż-żamma u l-iżvilupp sostenibbli tas-sistemi
tal-informazzjoni jistgħu jitqiesu bħala wieħed mill-fatturi ewlenin
ta’ suċċess fl-introduzzjoni b’suċċess tal-ġustizzja elettronika.
F’konformità mal-prinċipju strateġiku tal-użu mill-ġdid, l-introduzzjoni
ta’ elementi kostitwenti li jistgħu jerġgħu jintużaw, b’kull waħda
tipprovdi funzjonalità speċifika tista’ tippreżenta tweġiba adegwata
għal din l-isfida.

AWTENTIKAZZJONI U AWTORIZZAZZJONI

Utenti Esterni Mhux Awtentikati

Iffajljar elettroniku
Modulu ta’ pagament
tal-Gvern (GPG)

Enterprise Service Bus / API Manager

Filwaqt li l-kontenut relatat mal-informazzjoni se jkun disponibbli
pubblikament, l-utenti, kemm dawk interni kif ukoll dawk diġà
eżistenti jeħtieġ li jidentifikaw u jawtentikaw lilhom infushom biex
jinteraġixxu mal-flussi tax-xogħol diġitali permezz ta’ sistemi ta’
informazzjoni dwar il-ġustizzja u jisfruttaw il-benefiċċji li se jinġiebu
permezz ta’ proċessi diġitali. Il-kunċett ta’ “sign-on” uniku se jintuża
sabiex permezz tal-istess identità, l-utenti jkunu jistgħu jużaw sistemi
diġitali. Għal dan il-għan, l-identifikazzjoni elettronika nazzjonali
u l-Awtentikazzjoni tal-Intrapriża permezz ta’ fornituri tal-identità
korporattiva se tintuża permezz tas-Servizzi Federali tad-Direttorju
Attiv (ADFS). Dawn il-mekkaniżmi ta’ awtentikazzjoni mbagħad
jappoġġaw mekkaniżmi ta’ Awtorizzazzjoni bħall-identifikazzjoni
elettronika f’konformità mar-rekwiżit tar-regolament tal-UE EIDAS,
abbażi tal-infrastruttura eżistenti bbażata fuq il-PKI ipprovduta minn
Identity Malta. B’mod partikolari, l-awtentikazzjoni b’żewġ fatturi se
tippermetti lil kull utent awtorizzat jawtentika permezz ta’ mobiles
għal sigurtà miżjuda filwaqt li ċ-ċertifikati elettroniċi jiffaċilitaw
l-awtorizzazzjoni permezz tal-firem elettroniċi u l-istampar tal-ħin.

MODULU TA’ PAGAMENT
Statistika u Kejl
tal-prestazzjoni

Awtentikazzjoni/ Awtorizzazzjoni (AD/ ADFS)

InternalInterni
Users
Utenti

L-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni ta’ Malta (MITA) permezz
tal-“Politika Ċentralizzata dwar is-Servizzi ta’ Appoġġ Diġitali”14
tiffaċilita l-Pagamenti Elettroniċi fl-Amministrazzjoni Pubblika
permezz tal-Portal tal-Pagamenti tal-Gvern (GPG) li jiggarantixxi
l-ogħla livell ta’ garanzija permezz tal-PCI DSS u ċ-ċertifikazzjonijiet
li jinkludu t-3-D secure. Il-GPG jittejjeb kontinwament biex ilaħħaq
mal-avvanzi teknoloġiċi. F’konformità mal-prinċipju strateġiku talinteroperabbiltà u l-użu mill-ġdid, is-Sistemi tal-Ġustizzja għandhom
jagħmlu użu mill-GPG biex jipprovdu għal rekwiżiti ta’ pagament
elettroniku u jirrikorru għal metodi oħra biss f’każijiet fejn il-GPG ma
jkunx jista’ jipprovdi għal rekwiżiti speċifiċi tal-pagamenti elettroniċi.
14 https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2021/01/GMICT_P_0121_Centralised_Digital_Enabling_Services.pdf
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ĊERTIFIKAT ELETTRONIKU U FIRMA ELETTRONIKA
Biex tkompli tissaħħaħ l-awtorizzazzjoni fil-fluss tax-xogħol diġitali,
se tirriżulta kollaborazzjoni mal-partijiet ikkonċernati nazzjonali,
b’mod partikolari, l-Inizjattiva 16 tal-Istrateġija tas-Servizz Pubbliku
tittratta l-firem diġitali bħala alternattiva sikura għall-firem fuq ilkarta. Flimkien ma’ emendi xierqa għall-qafas legali li se jipprevedu
l-validità legali ta’ dokumenti ġudizzjarji ffirmati diġitalment, il-Firem
Diġitali jiffaċilitaw it-trasformazzjoni diġitali b’mod ġenerali.

AĊĊESS GĦAR-REĠISTRI UFFIĊJALI
Ir-reġistri uffiċjali kemm interni kif ukoll esterni għas-settur talĠustizzja se jintużaw biex jikkomplementaw il-prinċipju ta’ darba
biss, l-interoperabbiltà u l-użu mill-ġdid. Kull meta jkun hemm
disponibbli reġistru nazzjonali, is-sistemi tal-Ġustizzja se jfittxu li
jikkollegaw ma’ tali reġistri permezz ta’ Interfaċċi għall-Ipprogrammar
tal-Applikazzjonijiet (APIs).
Minbarra l-elementi kostitwenti disponibbli fil-livell nazzjonali,
se jiġu żviluppati l-elementi kostitwenti li ġejjin biex jappoġġaw
l-implimentazzjoni ta’ din l-Istrateġija u jkunu magħmulin disponibbli
għas-sistemi ta’ informazzjoni kollha żviluppati fis-settur tal-ġustizzja,
kif ukoll, fejn rilevanti, mal-awtorità meħtieġa, magħmula disponibbli
għal partijiet ikkonċernati u istituzzjonijiet oħrajn li għandhom sehem
fis-Sistema tal-Ġustizzja.

MODULU TA’ KOMUNIKAZZJONI ELETTRONIKA
(PREŻENTAZZJONI ELETTRONIKA U SERVIZZ ELETTRONIKU)
Il-modulu ta’ komunikazzjoni elettronika (preżentazzjoni elettronika
u servizz elettroniku) se jippermetti l-preżentazzjoni elettronika
tas-sottomissjonijiet (dokumenti u/jew metadata) fi proċedimenti
li għalihom l-utent huwa awtorizzat u li għalihom din l-għażla hija
disponibbli. Jenħtieġ li jiġu appoġġati żewġ tipi ta’ preżentazzjoni
elettronika: il-preżentazzjoni elettronika ta’ sottomissjonijiet
individwali, u l-preżentazzjoni ta’ diversi sottomissjonijiet f’darba
(preżentazzjoni f’pakkett wieħed (bl-ingrossa)). L-iżvilupp ta’
dan il-modulu se jkun ippreċedut minn studju ta’ fattibbiltà biex
jiġi ddeterminat il-kunċett li jenħtieġ li jkun ibbażat fuqu għallkomunikazzjoni individwali bħall-uploading fuq server ċentrali u
l-iżgurar ta’ komunikazzjoni legali ċċertifikata.

INTERFAĊĊA TAS-SERVIZZ TAL-INTRAPRIŻI U INTERFAĊĊI
GĦALL-IPPROGRAMMAR TAL-APPLIKAZZJONIJIET (APIS)
Interfaċċa tas-Servizz tal-Intrapriżi u Interfaċċi għall-Ipprogrammar talApplikazzjonijiet (APIs) se tippermetti r-rekwiżiti tal-interoperabbiltà
għall-komunikazzjoni tad-data permezz ta’ sistemi tal-informazzjoni
u l-użu mill-ġdid ta’ diversi reġistri diġitali, kemm dawk interni kif
ukoll dawk esterni.

MODULU GĦALL-ĦOLQIEN TA’ DOKUMENTI
PORTAL TAL-ĠUSTIZZJA
ELETTRONIKA TAL-INTRAPRIŻI
Portal tal-Ġustizzja elettronika tal-Intrapriżi se jaġixxi bħala l-front-end
prinċipali għaċ-ċittadini u għall-professjonisti legali. Dan se jkun jista’
jintuża minn persuni fiżiċi u ġuridiċi għall-komunikazzjoni elettronika
mal-qrati u mal-awtoritajiet kompetenti f’każijiet ċivili, kummerċjali
u kriminali nazzjonali u transfruntiera. Bl-użu ta’ interfaċċa tal-utent
ibbażata fuq l-internet, il-portal se jipprovdi l-funzjonalitajiet kollha
meħtieġa biex jiġi stabbilit b’suċċess punt ta’ dħul uniku, sign-on
uniku (SSO), appoġġ għal diversi lingwi u alfabeti u disinn u dehra
tal-interfaċċa tal-utent grafika uniformi (GUI) fil-komponenti kollha talportal u tas-subportal. Permezz tal-SSO, l-interazzjoni bejn is-sistemi
bejn il-portali tiġi ffaċilitata, u b’hekk l-utenti jkunu jistgħu jduru minn
portal għal ieħor mingħajr ma jkollhom jirreġistraw f’kull ħin.

30

Il-modulu għall-ħolqien ta’ dokumenti se jappoġġa l-ġenerazzjoni
tad-dokumenti abbażi ta’ mudelli elettroniċi bi struttura xierqa talkamp inkluża l-(meta)data rilevanti mis-sistemi tal-back-office li qed
jintużaw. Dan se jinkludi interfaċċa faċli għall-utent biex jinħolqu
l-mudelli, inkluża l-għażla għall-porzjonijiet tat-test li għandhom jiġu
inklużi abbażi ta’ ċerti valuri tad-data fil-fajl tal-każ relatat.

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALL-ĠUSTIZZJA 31

WERREJ GĦALL-FAJLS ELETTRONIĊI TAL-KAŻIJIET
Bl-introduzzjoni tal-ġustizzja elettronika, il-kwantità ta’ kontenut
maħżun fis-sistema f’forma elettronika (diġitali) żdiedet b’mod
drammatiku. Sabiex ikun hemm aċċess u użu b’suċċess ta’ dak ilkontenut, hija meħtieġa sistema li tista’ tiġġestixxi u tipproċessa tali
kwantitajiet ta’ dokumenti elettroniċi. L-użu u l-faċilità tas-sistema
kif perċeputi mill-utenti se jkunu l-fatturi xprunaturi. Huwa f’idejhom
jekk humiex se jagħmlu kopja stampata ta’ fajl elettroniku tal-każ
jew, hekk kif il-proċedimenti tal-qorti huma bbażati fuq dokumenti
tal-każ, li huma parti mill-fajl (elettroniku), il-modulu biex tara l-fajls
tal-każijiet (mill-ġdid) f’forma elettronika jrid jipprovdi tal-anqas
funzjonalità li taqbel mal-fajl tal-każ (stampat) tradizzjonali, iżda
għandu wkoll jieħu vantaġġ mill-possibbiltajiet il-ġodda li jsiru
possibbli bl-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

IL-ĦŻIN TAD-DOKUMENTI, IL-PRESERVAZZJONI
U L-ARKIVJAR TA’ FAJLS ELETTRONIĊI TAL-KAŻIJIET

Minħabba l-kwantitajiet kbar ta’ dokumenti diġitali fi proċediment(i)
tal-ġustizzja elettronika, se jiġi implimentat modulu għall-ġestjoni
tal-kontenut diġitali li jipprovdi kapaċità ta’ ħżin fit-tul, filwaqt li flistess ħin jissodisfa r-rekwiżiti legali u tekniċi kollha.

MODULU TA’ ĠESTJONI
TAL-AVVENIMENTI (KALENDARJAR)

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALLĠUSTIZZJA

Modulu ta’ ġestjoni tal-avvenimenti (kalendarjar) mhux biss se jiżgura
aċċess ċentrali għall-funzjonijiet kalendarji għall-applikazzjonijiet,
iżda wkoll il-possibbiltà li jiġu stabbiliti kalendarji personali għallutenti tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-qorti u applikazzjonijiet għal
skop speċjali bħar-riżerva ta’ riżorsi (pereżempju, kmamar tal-qorti,
mezzi tax-xogħol) u notifiki permezz ta’ messaġġi (posta elettronika
u mobbli) dwar avvenimenti maħluqa fi ħdan applikazzjonijiet
individwali tas-settur tal-Ġustizzja.

FAĊILITÀ TA’ TAĦRIĠ MILL-BOGĦOD
Il-faċilitajiet ta’ taħriġ mill-bogħod se jitqiesu fit-twassil olistiku
tat-taħriġ bl-użu ta’ modalitajiet diversi u flessibbli maħsuba biex
jakkomodaw il-ħtiġijiet tat-trainees u tal-ħarrieġa bl-istess mod. Se
jsir kull sforz sabiex il-faċilitajiet ta’ taħriġ online jkunu disponibbli
għall-utenti kollha tal-ġustizzja, kemm jekk ikunu utenti professjonali
kif ukoll jekk le. Dawn il-faċilitajiet se jimmiraw lejn lakuni fl-għarfien u
fil-ħiliet permezz tal-għoti ta’ materjal ta’ taħriġ faċilment aċċessibbli
li għandu jinkludi vidjows ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet topiċi
relatati mal-ġustizzja, gwidi dwar sistemi ta’ informazzjoni użati fissettur tal-Ġustizzja kif ukoll materjal speċjalizzat relatat mad-diversi
rwoli preżenti fis-Settur tal-Ġustizzja.

FAĊILITAJIET GĦALL-ĦŻIN TAD-DATA
U GĦALL-INTELLIĠENZA TAN-NEGOZJU
L-Intelliġenza Kummerċjali hija aspett essenzjali fir-rigward tal-analiżi,
ir-rapportar u l-mistoqsijiet tad-data Ix-xejriet u l-mudelli rrapportati
permezz ta’ għodod tal-Intelliġenza Kummerċjali jippermettu
deċiżjonijiet kummerċjali strateġiċi bbażati fuq il-fatti kif ukoll
jippermettu l-issodisfar ta’ diversi obbligi ta’ rapportar. Sabiex tintuża
l-Intelliġenza Kummerċjali, se jiġi żviluppat maħżen tad-data fejn iddata relatata mal-proċessi tal-ġustizzja tiġi estratta minn diversi sorsi
u tiġi ttrasformata f’informazzjoni sinifikanti. Imbagħad, l-Intelliġenza
Kummerċjali tiġi applikata biex tappoġġa l-kapaċitajiet analitiċi
għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-kunċetti u t-teknoloġiji relatati malħażna tad-data u mal-intelliġenza kummerċjali jevolvu maż-żmien u
f’dan ir-rigward, sejra ssir enfasi fuq il-ħiliet u r-riżorsi meħtieġa biex
tinkiseb l-intelliġenza kummerċjali permezz ta’ teknoloġija eżistenti,
imtejba jew ġdida.
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S T R U T T U R I TA’
G OV E R N A N Z A U Ġ E S TJ O N I
TA L - P R O Ġ E T T I
STRUTTURI TA’ GOVERNANZA
Il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza għandu jistabbilixxi
l-istrutturi ta’ governanza meħtieġa biex jiżgura li l-Istrateġija u
l-Pjanijiet ta’ Azzjoni tagħha jiġu implimentati u jinżammu attwali
f’ambjent diġitali li qed jevolvi. Ir-rwol tas-Segretarju Permanenti
għandu jkun li jistabbilixxi u jmexxi l-istrutturi ta’ governanza
meħtieġa biex tiġi żgurata l-unità ta’ azzjoni u l-implimentazzjoni
effettiva tad-DJS.
L-istrutturi ta’ governanza għandhom ikunu magħmula minn:
- Il-Kumitat ta’ Tmexxija tad-DJS: Dan il-Kumitat ta’ livell għoli
għandu jkun magħmul minn rappreżentanti għolja tal-partijiet
ikkonċernati rilevanti għall-ġustizzja ċivili u kriminali, inklużi
istituzzjonijiet ġudizzjarji u istituzzjonijiet oħra. Il-Kumitat ta’
Tmexxija għandu jkun il-forum għall-kondiviżjoni u d-diskussjoni
ta’ informazzjoni ta’ livell għoli u se jiżgura involviment xieraq
tal-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-ġustizzja fl-ippjanar u
l-monitoraġġ tal-iżvilupp ta’ inizjattivi tal-ġustizzja diġitali f’Malta.
Huwa se jadotta deċiżjonijiet formali bħall-approvazzjoni tad-DJS
u l-Pjanijiet ta’ Azzjoni tagħha u l-adozzjoni ta’ proġetti ġodda
skont il-metodoloġija u l-kriterji definiti minn din l-Istrateġija.
- It-Timijiet tal-Proġetti tad-DJS: Għandhom jiġu stabbiliti
għadd ta’ Timijiet ta’ Proġetti bil-kompitu li jikkoordinaw u li
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta’ aspetti ewlenin tad-DJS.
Dawn it-timijiet tal-proġetti se jkunu mmexxija mill-kompiti, u
kull kompożizzjoni tat-tim tal-proġett għandha tirrifletti l-għan
u l-objettiv li t-tim tal-proġett se jkun qed jaħdem fuqhom, u
b’hekk jiżgura l-kisba tal-kamp ta’ applikazzjoni tat-tim talproġett.
- Id-Dipartiment tal-Ġustizzja: Id-Dipartiment tal-Ġustizzja
se jingħata l-kompitu li jikkoordina l-Kumitat ta’ Tmexxija u
t-Timijiet tal-Proġetti. Dan sabiex jiġi żgurat li l-appoġġ loġistiku
meħtieġ ikun preżenti għall-implimentazzjoni ġenerali tad-DJS.
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IL-VERIFIKA TAL-ISTRATEĠIJA
Metodoloġija b’aġilità

L-importanza li tiġi stabbilita strateġija tal-awditjar li tindirizza l-eżekuzzjoni
tal-istrateġija diġitali, ma tistax tiġi sottovalutata peress li dan jiżgura li
l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tkun allinjata mal-prinċipji strateġiċi u
fundamentali deskritti hawn fuq. L-awditjar għandu jaqa’ taħt il-mandat tal-Bord
ta’ Tmexxija tad-DJS u, fejn possibbli, għandu jitwettaq minn evalwaturi li huma
esterni għall-funzjonament tas-sistema diġitali tal-ġustizzja.
Barra minn hekk, l-awditjar tal-Istrateġija ma għandux ikun dirett biss lejn
l-identifikazzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskju iżda għandu jinvestiga wkoll il-proċess
tal-istrateġija. Għandu jkun ir-rwol tal-Kumitat ta’ Tmexxija tad-DJS li jfassal
strateġija tal-awditjar li tiddeskrivi b’mod ċar l-objettivi tal-awditjar tal-istrateġija,
il-prinċipji ewlenin li magħhom għandu jitkejjel kwalunkwe proċess tal-awditjar,
l-istadji importanti fl-istrateġija li fiha jkun dovut awditu, u l-applikabbiltà talprinċipji ta’ trasparenza u responsabbiltà fil-kondiviżjoni tar-riżultati tal-awditjar
mal-partijiet ikkonċernati.

Sottomissjoni tal
Proġett Propost

Grafika Taċ-Ċart Organizzazzjonali
Kumitat ta’ Tmexxija tad-DJS

Tim
tal-Proġett 2

Tim
tal-Proġett 3

Project Management Life Cycle

1

ĠESTJONI TAL-PROĠETTI
Proġetti tal-IT differenti jeħtieġu metodoloġiji differenti ta’ ġestjoni tal-proġetti,
skont l-iskala, is-suġġett (tekniku jew sostanzjali) u l-partijiet ikkonċernati li
jipparteċipaw fil-proġett. Minħabba n-natura dejjem tevolvi tat-teknoloġija
diġitali, il-biċċa l-kbira tal-proġetti se jkomplu jiġu riveduti fid-dawl tat-teknoloġiji
emerġenti sabiex jiġi żgurat li l-utenti jużaw l-aħjar mezzi diġitali fis-suq. Dan ma
jfissirx li r-riżultati se jinkisbu biss fi tmiem l-Istrateġija. L-Istrateġija Diġitali għallĠustizzja ta’ Malta se tuża approċċ ibbażat fuq timijiet għall-ġestjoni tal-proġetti
bl-użu ta’ metodoloġiji aġli li jsegwu ċikli ta’ żvilupp ripetuti u inkrementali qosra
ħafna. Kull ċiklu se jipprovdi prototip ta’ ħidma li jiġi żviluppat u ttestjat, u jiġu
ddeterminati għanijiet ġodda għaċ-ċiklu li jmiss, li jagħti lill-proġett l-opportunità
li jadatta għall-ħtiġijiet tal-utenti u għall-ambjent li qed jinbidel tal-proġett.
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Tnedija

Il-proposti tal-proġetti se jinbdew fi jew se jiġu ppreżentati lill-Kumitat ta’
Tmexxija tad-DJS li jkun jista’ jevalwa kull proġett fil-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Istrateġija. Wara dan, se tibda sekwenza ċiklika ta’ avvenimenti li se tiżgura
l-involviment kontinwu tal-partijiet ikkonċernati, l-impenn għal titjib inkrementali
u teknoloġija ċċentrata fuq l-utent sabiex jinkiseb prodott finali personalizzat u
ffinalizzat.

DoJ

Tim
tal-Proġett 1

Disinn

Pjan

3

2

1

Sistema standard ta’
sottomissjoni ta’ proġett

1

Riskju u Pjan ta’
Kontinġenza

1

Issettjar ta’ rekwiżit ta’
sistema ta’ teknoloġija

2

Kriterji ċari għallevalwazzjoni tal-proġetti

2

Timijiet ta’ Proġett
funzjonali

2

Kunsiderazzjonijiet ta’
żviluppi tekniċi

3

Immaniġġjar ta’ riżorsi;
cost-benefit analysis

3

Proċess ta’ Disinn
Interattiv bl-użu ta’
kunċetti ta’ prova

3

Żviluppi ta’ prodott fi
stadji inkrementali

PJANAR

DISSINN

ŻVILUPP

4
1

2

Ittestjar huwa kontinwu
fl-istadji tad-Disinn u
Żvilupp iżda l-prodott
finali jgħaddi minn test
pilota qabel jiġi
mniedi.

Feedback kontinwu
mill-utenti huwa
evalwat u użat biex
jittejjeb il-prodott.

TEST/
REVIŻJONI

5
1

Migrazzjoni ta’ data ta’
prodott ġdid u eżistenti

2

Taħriġ fl-użu talprodott il-ġdid

3

Promozzjoni talfunzjonalità u
manutenzjoni

4

Reviżjoni u
moniteraġġ
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MIŻURA
Il-proċessi diġitali sħaħ huma
appoġġati għat-trattament
ta’ aktar minn 90 % tal-kawżi
ġudizzjarji (qrati u Tribunali)

PJ A N TA’ A Z Z J O N I
Il-Pjan ta’ Azzjoni jippreżenta għadd ta’ proġetti orizzontali li se
jitwettqu skont l-għanijiet tal-Istrateġija Diġitali għall-Ġustizzja
ta’ Malta. Is-sjieda tal-inizjattivi hija tal-entitajiet tal-ġustizzja, li
madankollu se jikkollaboraw bis-sħiħ ma’ partijiet ikkonċernati
strumentali oħra li jiffurmaw parti mis-sistema tal-ġustizzja.

GĦAN STRATEĠIKU 1:
DIĠITALI AWTOMATIKAMENT

MIŻURA

AZZJONI

Immappjar tal-Proċessi

Ikkummissjona eżerċizzju ta’
mmappjar u tfassil mill-ġdid talproċessi bir-reqqa għall-entitajiet
tal-ġustizzja ewlenin

Rieżami tal-leġiżlazzjoni

Twettiq ta’ emendi leġiżlattivi li
se jappoġġaw it-tranżizzjoni għal
sistema diġitali tal-ġustizzja.

AZZJONI

STRATEĠIJA DIĠITALI GĦALLĠUSTIZZJA

ENTITÀ RESPONSABBLI

It-tisħiħ tad-DigiCourts biex tiġi
appoġġata d-diġitalizzazzjoni talqrati ċivili
Id-diġitalizzazzjoni tal-qrati
kriminali

CSA
MFJG
OAG
OSA

L-istabbiliment ta’ sistemi ta’
ġestjoni tal-każijiet għal entitajiet
diversi tal-ġustizzja

Twettiq ta’ analiżi fil-fond talħtiġijiet speċifiċi tal-ġestjoni
tal-każijiet u tal-parametri
tal-prestazzjoni ta’ kull entità talĠustizzja u din tiġi kkonsolidata
f’sistemi integrati ta’ ġestjoni talkażijiet għal kull entità.

MFJG
OAG
OSA
Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta
Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
Għajnuna Legali Malta
ARB

L-iżgurar tal-interoperabbiltà fillivell Ewropew

Sistemi siguri fis-seħħ li se
jiżguraw l-interoperabbiltà
MFJG
transfruntiera xprunata fil-livell talUE (bħall-e-CODEX, l-eEvidence,
eċċ.)

ENTITÀ RESPONSABBLI
MFJG
CSA
OAG
OSA
Ċentru ta’ Arbitraġġ ta’ Malta
Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
ARB
DoJ
PCAC
MFJG
DoJ
OSA
Kummissarju tal-Liġi

Id-diġitalizzazzjoni tar-Rekords
Kriminali
Is-servizzi pprovduti midDipartiment tal-Ġustizzja jsiru
Diġitali b’mod Awtomatiku

Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess
ta’ reġistrazzjoni biex Teżerċita
l-Professjoni Legali f’Malta skont
it-Titolu Professjonali tal-Pajjiż ta’
Oriġini

DoJ
MFJG

Id-diġitalizzazzjoni tar-Reġistru
għall-Professjonisti Legali
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GĦAN STRATEĠIKU 2:
AĊĊESS GĦALL-ĠUSTIZZJA

MIŻURA

It-tnedija tal-portal Ġustizzja

AZZJONI
Ħolqien ta’ portal biex iservi
bħala l-portal “go-to” għallintegrazzjoni ma’ portali
nazzjonali differenti, permezz
tas-sign-on uniku, kif ukoll ma’
portali Ewropej. Il-portal se jservi
bħala l-punt ta’ kuntatt online
tal-Ġustizzja fejn l-informazzjoni
kollha dwar is-servizzi diġitali u
l-interkonnessjoni tagħhom se
tkun disponibbli.

GĦAN STRATEĠIKU 3:
KAPAĊITAJIET ANALITIĊI

ENTITÀ RESPONSABBLI

MIŻURA
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AZZJONI

ENTITÀ RESPONSABBLI

Il-ġbir u l-integrazzjoni tad-data
dwar il-ġustizzja
MFJG
DoJ

Analitika tad-data
Ħżin tad-data u soluzzjonijiet
tal-Intelliġenza Kummerċjali għal
finijiet statistiċi

MFJG
CSA
DoJ
Informazzjoni u servizzi mfassla
Aġenzija għall-Għajnuna Legali
apposta għall-vittmi tal-kriminalità Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
permezz tat-telefon ċellulari/PC
isiru disponibbli

DoJ

MFJG
DoJ
CSA
OAG
OSA
Legal Aid Agency

Tisħiħ tal-faċilitajiet elettroniċi
għat-tiftix tal-ġurisprudenza

Provvediment ta’ aktar aċċess
għall-informazzjoni

Ipprovdi lill-professjonisti legali
b’aċċessibbiltà sħiħa għall-fajls
tal-każijiet
Uffiċċji tal-prossimità tal-ġustizzja
għall-appoġġ ta’ popolazzjonijiet
inqas litterati diġitalment ikunu
disponibbli fl-uffiċċji lokali ta’
servizz.gov
Sensibilizzazzjoni Komunitarja tas- L-għoti ta’ appoġġ lillservizzi tal-ġustizzja
popolazzjoni inqas litterata
diġitalment biex taċċessa
s-servizzi u l-informazzjoni
permezz tal-portal online
minn professjonisti legalment
kompetenti.
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MFJG
DoJ
CSA

GĦAN STRATEĠIKU 4:
IL-BINI TA’ ĦILIET U KOMPETENZI DIĠITALI

MIŻURA

AZZJONI

ENTITÀ RESPONSABBLI

MFJG
DoJ

Identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’
taħriġ

Twettiq ta’ analiżi tal-ħtiġijiet tattaħriġ sabiex jiġi ppjanat l-użu ta’
strateġija komprensiva ta’ taħriġ
li se tkun mifruxa matul il-perjodu
ta’ implimentazzjoni.

L-għoti ta’ taħriġ online

It-tnedija ta’ pjattaforma online
tal-informazzjoni u t-taħriġ li
se tipprovdi, 24/7, vidjows ta’
informazzjoni dwar l-użu ta’
għodod diġitali

MFJG
DoJ
CSA
OAG
OSA
Kummissarju tal-Liġi
Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta
Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
ARB
PCAC
MFJG
DoJ
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