
Deċiżjoni tas-Sedja mogħtija mid-Deputat Speaker l-Onor Ċensu Galea f’Seduta numru 

389 tal-Erbgħa 5 ta’ Ottubru 2011. 

  

  

  

Waqt is-Seduta tal-5 ta’ Ottubru 2011, l-Onorevoli Alfred Sant talab ruling dwar jekk liġi 

hijiex valida jekk l-istess liġi tiddikjara li tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra dokument li fil-fatt 

ma jirriżultax mir-records tal-Kamra li tqiegħed. 

  

Il-fatti tal-każ huma dawn: 

  

Illi fis-seduta 255 tal-14 ta’ Lulju 2010, il-Kamra tad-Deputati għaddiet mill-istadji kollha l-

Abbozz ta’ Liġi dwar parteċipazzjoni u garanziji taħt il-faċilità għall-istabbilità finanzjarja 

ewropea. 

  

Illi l-istess Abbozz 54 wara li għadda minn dawn l-istadji kollha fil-proċess leġislattiv ingħata 

il-kunsens tal-President fl-20 ta’ Lulju 2010.  

  

Illi dan l-istess Abbozz 54, li wara sar liġi, fil-klawżola 2 indikata bħala “Tifsir”, inter alia, 

jgħid hekk: 

  

“Il-Ftehim Qafas dwar Faċilità għall-Istabbiltà Finanzjarja Ewropea” tfisser il-ftehim bejn l-

Istati Membri taz-Zona Ewro u l-Faċilità għall-Istabbiltà Finanzjarja Ewropea rigward it-

termini u l-kondizzjonijiet li taħthom il-Faċilità għall-Istabbiltà Finanzjarja Ewropea tista’ 

tagħti self lil Stati Membri taz-Zona Ewro li jkunu f’diffikultajiet finanzjarji, tiffinanzja dak 

il-self appoġġjat b’garanziji maħruġa mill-Istati Membri oħra taz-zona Ewro, u ħwejjeġ oħra 

regolati fih, liema ftehim ġie mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati;”                   

  

Illi ma jirriżultax mir-records tal-Kamra li dan id-dokument imsemmi fi klawżola 2 dwar 

Tifsir fil-fatt tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati. 

  

Illi l-liġi li l-Parlament għandu quddiemu llum hija liġi li temenda l-Att dwar Parteċipazzjoni 

u Garanziji taħt il-Faċilità għall-Istabbilità Finanzjarja Ewropea (Kapitolu 505). 

  

Is-Sedja ikkonstatat illi l-Att Numru XIV tal-2010 għandu l-firem tal-Iskrivan tal-Kamra, tal-

Ispeaker tal-Kamra u tal-President tar-Repubblika u li fil-fatt għadda mill-istadji kollha tal-

proċess leġislattiv. 

  

Is-Sedja tikkonstata wkoll li din l-istess liġi tiddikjara li l-Ftehim Qafas dwar Faċilità għall-

Istabbilità Finanzjarja Ewropea tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati. 

  

Is-Sedja tirrimarka li huwa paċifiku fid-dritt u l-prassi kostituzzjonali li dak li jiġi deċiz mill-

Parlament f’Att tiegħu joħloq stat ta’ liġi. 

  

Is-Sedja inoltre tiddikjara li mhuwiex kompitu tagħħa,  għax dan il-kompitu huwa kjarament 

tal-Qrati tal-pajjiż, li tiddeċiedi jekk liġi hijiex valida jew le. Meta titqajjem kwistjoni bħal 

din, il-forum kompetenti huma l-Qrati ta’ Malta speċifikament mogħtija l-kompetenza biex 

jiddikjaraw jekk liġi hijiex valida jew le. Kjarament is-Sedja bl-ebda mod ma trid jew tista’ 

xxekkel id-dritt ta’ kull Onorevoli Membru milli jeżerċita dan l-istess dritt mogħti lilu mill-

Kostituzzjoni ta’ Malta billi jieħdu din il-materja quddiem il-Qrati tal-pajjiż. 



  

Is-Sedja inoltre tirrimarka li l-punt imqajjem mill-Onorevoli Membru jirrigwarda Att tal-

Parlament li diġà sar  parti mil-liġijiet ta’ Malta. 

  

Mill-banda l-oħra l-Abbozz 86 li attwalment il-Kamra għandha quddiemha jemenda liġi li 

sal-lum hija liġi viġenti u s-Sedja għandha d-dover għalhekk li tassigura li l-Kamra tkompli 

tiddiskuti u tgħaddi mill-istadji leġislattivi dan l-Abbozz li qiegħed fuq l-Ordnijiet tal-

Ġurnata tal-Kamra. 
 


