
280. L-Onor José Herrera u l-Onor Michael Falzon jipproponu: 

  
Din il-Kamra: 
  
TINNOTA l-qagħda prekarja u insostenibbli li jinsabu fihom id-dekasteri tal-ġustizzja u tal-
intern, liema dekasteri jinsabu inondati bi problemi endemiċi kif ilu jiġi enfasizzat kemm min-
naħa tal-Oppożizzjoni, nies interessati u anke esponenti tal-Gvern; 
  
TINNOTA li ewlenin fost dawn il-problemi hemm il-konflitt ta’ prijoritajiet (bejn iż-żewġ 
dekasteri), inkompetenza u inazzjoni f’dan il-qasam; 
  
  

Assistenza Legali 
  

TQIS bħala sinjal ta’ dan il-kunflitt, l-intransiġenza biex jiġu implimentati emendi f’waqthom 
fil-liġi, bħad-dritt tal-assistenza legali waqt l-investigazzjoni, liema intransiġenza kellha u qed 
ikollha konsegwenzi gravi fuq is-sistema ġurdizzjarja u l-bon ordni f pajjiżna; 
  
TFAKKAR li l-liġi relattiva kienet ġiet promulgata minn din il-Kamra permezz tal-Att III tal-
2002 iżda l-Gvern baqa' ma implimentahiex; 
  
TITĦASSEB li kien biss wara tliet sentenzi Kostituzzjonali, u wara Mozzjoni opportuna tal-
Oppożizzjoni li l-liġi inġabet fis-seħħ 
  
TINNOTA kif ma kienx hemm reazzjoni uffiċjali meta l-awtoritajiet qed jiġu ffaċċjati bil-
possibilità reali tal-fatt li anke l-liġi kif inhi llum, tista’ tkun tidher għadha mhix konformi 
biżżejjed mad-drittijiet tal-bniedem, u dan kif jirriżulta mid-direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta’ Lulju 20l0; 
  
TOSSERVA li l-Ministru kien qal li d-disposizzjonijiet kienu se jiġu implimentati wara li 
jissaħħah il-Korp tal-Pulizija permezz ta’ apparat bħal magna tad-DNA, ħaġa li turi li f’dawn is-
snin kollha ma sarx l-investiment adegwat fl-istess Korp; 
  
TITHASSEB li minkejja li għaddew ix-xhur, l-istess apparat għadu ma ġiex ipprokurat; 
  

  
Kwistjonijiet ta’ Natura Kostituzzjonali u ta’ Drittijiet tal-Bniedem 

  
TITĦASSEB ukoll dwar in-nuqqas li jiġu trattati bl-urġenza mistħoqqa kwistjonijiet oħra ta’ 
natura Kostituzzjonali konċernanti d-drittijiet tal-bniedern, anki wara li dan laħħar inqatgħu 
numru ta’ kawżi Kostituzzjonali u fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; 
  
TITĦASSEB li minkejja dawn l-iżviluppi importanti, il-Gvern naqas milli jilleġisla 
adekwatament jew dam wisq sabiex iġib il-liġi tagħna konformi ma’ dawn is-sentenzi u 
rreaġixxa biss wara kritika ħarxa; 



ISSEMMI fost dawn il-kawżi s-sentenzi ta’ Lorry Gatt vs Malta dwar kwistjonijiet ta’ 
komputazzjoni ta’ garanziji ġudizzjarji, Joanne Cassar vs Malta dwar id-drittijiet ta’ transesswali, 
Ruth Debono Sultana vs Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali et al dwar 
diskriminazzjoni fl-adozzjonijiet, Amato Gauci vs Malta dwar kwistjonijiet ta’ proprjetà, Fleri 
Soler vs Malta dwar kwistjonijiet ukoll ta’ proprjetà, Farrugia vs Kummissarju tal-Artijiet dwar 
kwistjonijiet ta’ espropjazzjoni, Josephine Bugeja vs Avukat Ġenerali dwar konverżjoni ta’ ċens, 
Anthony Grech vs Claire Calleja u H.Vassallo & Sons vs Avukat Ġenerali fir-rigward ta’ 
arbitraġġ mandatarju, u oħrajn; 
  
TITĦASSEB fir-rigward ta’ arbitraġġ mandatarju dwar il-konsegwenzi kbar li se jkun hemm 
minħabba li dan l-istitut tal-liġi ġie dikjarat anti-Kostituzzjonali u dan minħabba l-mijiet ta’ 
kawżi li hemm pendenti quddiem iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ 
  
TFAKKAR f’dan ir-rigward li l-Gvern, wara insistenza tal-Oppożizzjoni, għadda emendi 
relattivi, iżda kif ġara fil-kaz tad-dritt ta’ avukat, għadu sal-lum ma implimentahomx; 
  
TQIS li din is-sitwazzjoni li l-Gvern qed iħalli għaddejja, jiġifieri li għandek disposizzjonijiet tal-
liġi li sal-lum għadhom fis-seħħ u allura jistgħu jiġu applikati meta għandek l-ogħla Qorti tal-
pajjiż jew il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li diġà ddikjarawhom li jiksru d-drittijiet 
tal-bniedem, qed twassal għal inċertezza legali fil-konfront taċ-ċittadini, u tqiegħed lil ġudikanti 
ta’ pajjiżna f’pożizzjoni ambigwa. 
  

  
Kunflitt bejn l-Eżekuttiv u l-Ġudikatura 

  
TITĦASSEB għal fatt li f’żewġ Festi Nazzjonali konsekuttivi, il-Membri tal-Ġudikatura b’mod 
kollettiv ħassew il-ħtieġa li juru d-dissent tagħhom dwar il-mod kif qed jiġu trattati mill-Gvern 
billi ma jattendux funzjonijiet Statali; 
  
TINNOTA li din hija l-ewwel darba li l-Ġudikatura f’pajjiżna ħadet azzjoni kollettiva b’dan il-
mod u dan juri kunflitt ċar bejn tnejn mit-tliet pilastri tal-Istat; 
  
TQIS li kummenti li ġew attribwiti lill-Membri tal-Ġudikatura dwar nepotiżmu politiku bħala 
gravissimi u jimmeritaw spjegazzjoni min-naħa tal-Gvern. 
  
  

Kodiċi Kriminali 
  
TINNOTA wkoll li hemm bżonn ta’ riforma urġenti konċernanti ċerti aspetti tal-Kodiċi 
Kriminali, inkluż emendi li saru riċentement; 
  
TĦOSS li xi uħud minn dawn l-emendi saru bl-iskossi wara l-eżitu ta’ ċerti proċeduri kriminali u 
li jistgħu wkoll jinċidu fuq kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, kif ġara fil-passat; 
  
TQIS bħala inaċċettabbli li l-Ministru jressaq abbozz komprensiv ta’ emendi għallKodiċi 
Kriminali biss wara pressjoni minn wieħed tal-back benchers tal-Gvern innifsu. 



Dewmien fi Proċeduri 
  

TINNOTA wkoll in-nuqqas tal-Gvern li jindirizza b’mod adekwat il-problema tad-dewmien 
tal-proċeduri fejn naraw li hemm quddiem il-Qrati tagħna kawżi li ilhom pendenti għal bosta 
snin; 
  
TQIS il-pożizzjoni iebsa li kellha tieħu l-Kamra tal-Avukati f’dan ir-rigward. Pożizzjoni li 
tkompli tafferma l-problemi f’dan ir-rigward. 
  
  

Whistleblower Act 
  

TINNOTA li minkejja l-kliem kollu li sar u sens ta’ urġenza li ngħata lill-pubbliku meta l-
Prim Ministru stess nieda u tkellem dwar il-Whistleblower Act fid-dawl ta’ numru ta’ 
allegazzjonijiet li qed isiru, sa issa l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Min jiżvela Informazzjoni li 
tkun Protetta ilu mwaħħal fl-istadju bażiku tal-Ewwel Qari quddiem din il-Kamra mit-l3 ta’ 
Lulju 20l0; 
  
TITĦASSEB li l-abbozz kif ippreżentat mill-Gvern fih diversi nuqqasijiet, fosthom dak li 
jipproteġi biss lil persuni f’dawk il-każijiet li jseħħu wara li tkun daħlet fis-seħħ din il-liġi, u 
b’hekk kull ġurnata li tgħaddi tista’ tkun kruċjali biex ċertu informazzjoni ma toħroġx fid-
deher. 
  
  

Dokumenti mhux Misjuba 
  

TITĦASSEB li kien hemm każijiet fejn il-fatt li statements u dokumenti tal-Pulizija ma 
nstabux wassal biex persuni inħelsu minn akkużi gravi li kienu ffaċċjati bihom. 
  
  

National Laboratory 
  

TITĦASSEB dwar il-fatt li l-Malta National Laboratory, fejn isiru eżamijiet forensiċi mill-
aktar delikati, tħalla fi stat ta’ nuqqas ta’ investiment u attenzjoni għal snin sħaħ. 
  
  

Għajnuna Legali 
  

TINNOTA wkoll in-nuqqas tal-Ministru li jindirizza l-problemi mal-għajnuna legali, fejn fil-
kamp ċivili dan id-dritt huwa kważi ineżistenti filwaqt li jippersistu wkoll ilmenti ġustifikati 
dwar l-għajnuna legali anke fil-kamp kriminali; 
  
TQIS bħala inaċċettabbli li l-Gvern jiġġustifika l-iżvalutar ta’ dan is-servizz fuq 
konsiderazzjonijiet ekonomiċi, filwaqt li fl-istess nifs il-Gvern bl-ebda mod ma jżomm lura 
milli jisparpalja eluf kbar ta’ Euro fuq konsulenzi legali u retainers ħafna drabi mgħotija 
b’mod dirett lil numru esklussiv ta’ nies. 
  

  
Qorti tal-Familja 

  
TINNOTA wkoll in-nuqqas tal-istess Ministru li jindirizza bis-serjetà u bi speditezza il-
problemi massiċċi konċernanti l-Qorti tal-Familja; 



  
TITĦASSEB li fil-Qorti tal-Familja, fost l-oħrajn, hemm digrieti, per eżempju dwar aċċess u 
manteniment għal minuri, li għandhom jingħataw fi żmien raġjonevoli iżda li jibqgħu 
pendenti għal żmien inaċċettabbli; 
  
TITĦASSEB li hemm sentenzi ta’ separazzjonijiet u annullamenti li quddiem Qorti 
partikolari jispiċċaw itawlu għal żmien mhux ġustifikabbli. 
  
  

Abbozz ta' Liġi dwar il-Ġustizzja Riparatriċi 
  

TITĦASSEB ukoll għall-fatt li għad li l-Abbozz tal-Liġi dwar il-Ġustizzja Riparatriċi ilha li 
għaddiet mit-tieni qari sa mit-28 ta’ Frar 2011, il-Gvern baqa’ għal xhur sħaħ inattiv sakemm 
finalment iddeċieda li jgħaddi l-liġi mill-istadju tal-Kumitat; 
  
TIRRIMARKA li din hija liġi importanti li kellha tiġi ttrattata bi prijorità għaliex minbarra l-
kwistjoni tal-parole, tindirizza kwistjonijiet li jikkonċernaw id-drittijiet tal-vittmi tar-reati u l-
kwistjoni tar-remission fuq sentenzi ta’ priġunerija. 

  
  

Faċilità Korrettiva ta’ Kordin 
  

TINNOTA wkoll kif illum huwa magħruf minn kulħadd bid-disponibbilità tad-drogi fil-
Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, fejn il-Ministru donnu rrassenja ruħu għal din is-sitwazzjoni 
bħala waħda li ma tistax tinbidel, minkejja li s-sitwazzjoni ilha l-istess għal ħafna żmien u l-
Oppożizzjoni ġibdet l-attenzjoni ripetutament dwarhom; 
  
TITĦASSEB li saħansitra instabet droga li kienet qed titkabbar fil-Facilità Korrettiva ta’ 
Kordin stess; 
  
TITĦASSEB kif għal xhur sħaħ l-istess Ministru naqas li jappunta direttur għall-Facilità 
Korrettiva ta’ Kordin bħala persuna tal-post u mhux acting, biex tiġi assigurata aktar 
accountability; 
  
TITĦASSEB li b’ammissjoni tal-istess Direttur tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, wara li 
ħarab priġunier mill-Isptar Mater Dei, ma hemmx biżżejjed persuni impjegati biex jagħmlu 
xogħol ta’ għassa. 
  
  

Ċentri ta’ Detenzjoni 
  

TINNOTA wkoll kif wara r-rewwixti li saru riċentement minn immigranti illegali fiċ-Ċentru 
ta’ Detenzjoni ta’ Ħal Safi l-Ministru ma ħabbar l-ebda inizjattivi ġodda ta’ sigurtà, taħriġ u 
ta’ titjib tal-faċilitajiet, minkejja l-fatt li weġġgħu membri tal-Pulizija waqt l-istess irvellijiet 
b’mod li jqajjem mistoqsijiet dwar is-sistema kollha, u minkejja ilmenti dwar il-livell tas-
sistema preżenti; 
  
TINNOTA li l-Gvern ma rreaġixxix għall-aħbar li ġew sparati bullets tal-lastiku waqt dawn l-
istess rewwixti. 
  
  
  



Sigurtà f’Postijiet tad-Divertiment 
  
TINNOTA wkoll in-nuqqas ta’ sorveljanza li teżisti fil-postijiet tad-divertiment, speċjalment 
dawk iffrekwentati minn żgħażagħ Maltin u barranin, kif ukoll iż-żoni residenzjali tal-viċin, u 
dan in vista ta’ inċidenti serji li seħħew fl-inħawi ta’ Paceville u Swieqi matul dawn l-aħħar 
xhur. 
  
  

Dritt ta’ Sħubija fi Trade Union 
  

TINNOTA li wara li l-Oppożizzjoni kienet esprimiet ruħha favur id-dritt ta’ sħubija fi trade 

union mingħajr id-dritt ta’ strike għal membri tal-korpi dixxiplinati, il-Gvern tkellem ukoll 
favur dan l-iżvilupp; 
  
TTTĦASSEB li minkejja dan il-fatt, baqa’ ma sar l-ebda żvilupp tanġibbli dwar id-dritt ta’ 
sħubija ħlief riċentement meta l-Ministru preżenta abboz ta’ liġi dwar emendi komprensivi 
għall-kodiċi kriminali. 
  
Għalhekk, din il-kamra; 
  
TIĊĊENSURA dan l-aġir u titlob li tintrefa’ r-responsabbilità politika għal dawn in-
nuqqasijiet kbar. 
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L-Onor Michael Falzon ressaq din l-Emenda f'Seduta 477 - 23.05.12: 

 

“Illi fl-aħħar tal-mozzjoni għandhom jiżdiedu l-kliem: 

“u titlob għar-riżenja tal-Onorevoli Ministru Carmelo Mifsud Bonnici”. 

 
 


