
222. Mozzjoni ppreżentata mill-Onor Justyne Caruana: 

Peress li matul is-snin, dawk kollha involuti fil-proċess ġudizzjarju ġewwa Għawdex dejjem 

ħassew u qed iħossu li hemm bżonn ta’ bidla mhux biss fin-nomenklatura tal-Qorti ta’ 

Għawdex imma iktar u iktar fil-funzjonijiet u modus operandi tagħha biex b’hekk filwaqt li 

żżomm id-distintiv tagħha, l-Qorti t’Għawdex tkun allineata aktar mas-sistema ġudizzjarju ta’ 

dawn il-Gżejjer; 

  

Peress li l-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) minkejja li għandha kemm ġurisdizzjoni inferjuri u 

superjuri, għandha limitazzjonijiet ġuridiċi u ġudizzjarji li qatt ma ġew indirizzati matul is-

snin tant li din hija sitwazzjoni degredanti li tirrisali għall-epoka tal-kolonjaliżmu imperjali li 

l-Qorti ta’ Għawdex filwaqt li għandha l-kompetenza superjuri tal-Qrati f’Malta preseduti 

minn Imħallef, hija relegata għall-Qorti tal-Maġistrati; 

  

Peress ukoll li fil-limitazzjonijiet eżistenti li għandha l-Qorti t’Għawdex hemm proċeduri li 

jridu bilfors isiru fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili u allura awtomatikament, il-Qorti tal-

Maġistrati (Għawdex) hija prekluża milli tiġi assenjata dawn it-tip ta’ kawżi u allura ma tistax 

tismagħhom u tiddeċidihom. 

  

Peress li dan kollu premess huwa ta’ detriment għaċ-ċittadini Għawdxin in ġenerali u ta’ l-

avukati prattikanti fil-Qorti t’Għawdex għaliex dan qed jimmina lill-istess istituzzjoni u qed 

imur kontra d-dinjità tas-sistema ġuridika u ġudizzjarja (Għawdex u toħloq diskriminazzjoni 

u distinzjoni li mhix oġġettivament ġustifikabbli; 

  

Peress ukoll li l-ġudikant li jippresjedi l-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) huwa maġistrat meta 

fis-sistema ġudizjarja tagħna, Qrati superjuri huma presjeduti minn Imħallef, u fil-prattika li 

qed jiġri huwa li jippresjedu f’Għawdex dawk il-maġistrati l-aħħar appuntati b’tali mod li, il-

maġistrati li jkunu laħqu akkwistaw l-esperjenza eventwalment jispiċċaw f’Malta; 

  

Peress li allura dawn id-differenzi jimpinġu fuq l-istatus tas-sistema in ġenerali billi qed 

joħolqu diskriminazzjonijiet u inugwaljanzi bejn l-eserċizzju tal-ġustizzja f’Għawdex u dak 

f’Malta; 

  

Peress ukoll li fil-kuntest tal-kunċett li Għawdex jingħatawlu dawk l-istituzzjonijiet reġjonali 

li jistħoqqlu jkun opportun li fil-każ tal-amministrazzjoni tal-Ġustizzja tiġi ristawrata 

f’Għawdex l-istituzzjoni ġudizzjarja bil-forma u bil-poteri storiċi tagħha; 

  

  

Għaldaqstant u għal dawn ir-raġunijiet u għal raġunijiet oħrajn li ser jirriżultaw waqt id-

dibattitu opportun f’dan il-Parlament, dan il-Parlament għandu jirrisolvi sabiex: 

     1.  il-kumitat għall-kodifikazzjoni tal-Liġijiet jagħmel l-eżerċizzju opportun sabiex il-

kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jiġi evalwat; 

     2.  l-istess kumitat għandu jħejji abbozz ta’ liġi bl-amendi opportun sabiex jiġu diskussi 

wkoll f’din il-kamra skont il-proċedura stabbilita. 

  

Dan sabiex il-Qorti ta’ Għawdex jingħata d-dinjità li tixraqlu billi jkollu status sħiħ ta’ Qorti 

Superjuri b’imħallef sedenti għal Għawdex fil-Qorti ta’ Għawdex. 
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