
91. L-Onor. Angelo Farrugia MP jipproponi: 
 

Illi minħabba li ġie mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati: 

L-Avvi ż Legali numru 395 ta' l-2003, l-Att ta' l-2002 dwar il-Proċedura fil-Qrati u fit-
Tribunali (Att Nru XXXI ta' l-2002);  

Liema regoli rispettivament kif indikati hawn fuq qegħdin isiru bis-saħħa tas-setgħat 
mogħtija rispettivament bis-saħħa tad-disposizzjonijiet ta' l-artikoli 2 u 209 ta' l-Att ta' l-2002 
dwar il-Proċedura fil-Qrati u fit-Tribunali, il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern stabbilixxa s-16 
ta' Diċembru, 2003, bħala data meta għandhom jibdew iseħħu d-disposizzjonijiet ta' l-artikoli 
3, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 150, 154, 185, 186 u 210 ta' l-imsemi Att, u liema regolamenti saru 
kollha mill-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern fil-każ ta' l-Avviż Legali 395;  

U billi dawn ir-regolamenti u ordnijiet huma riformi sħaħ kemm fit-twaqqif tal-Qorti tal-
Familja u wkoll fl-istess tqassim tal-kawżi u xogħol ieħor tal-Qorti, fis-sezzjonijiet kollha li 
issa ġew stabbiliti b'dawn l-avviżi legali, liema riformi importanti li jolqtu l-ħajja u l-valuri 
tal-familja u l-istess indipendenza tal-qrati tagħna ma ġewx għad-diskussjoni wiesgħa u 
demokratika fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, imma ġew imposti hekk b'għaġġla 
b'dan l-avviż legali kif ċitat hawn fuq;  

U billi barra li ma sar l-ebda dibattitu serju dwar dawn ir-riformi, ma saru l-ebda 
konsultazzjonijiet serji mal-partijiet kollha konċernati tas-soċjeta' Maltija, inklużi avukati, 
prokuraturi legali, il-ġudikatura, il-ġudikatura irtirata, organizzazzjonijiet volontarji non 
governattivi u oħrajn, imma l-gvern baqa' għaddej jimposta regolamenti għax fl-aħħar lesta l-
bini fejn sejra suppost tiffunzjona l-Qorti tal-Familja; 

U billi dan kollu diġa' għamel ħsara kbira fl-istess amministrazzjoni tal-qrati tagħna u wkoll 
l-istess indipendenza tal-ġudikatura tagħna billi l-imħallef, per eżempju, fil-Qorti tal-Familja 
ma tħallilux diskrezzjoni dwar jekk każ ta' separazzjoni jgħaddihx lil medjatur jew le; 

U billi ma saret l-ebda sejħa pubblika għall-medjaturi maħtura mill-gvern fil-Qorti tal-
Familja u l-ebda sejħa pubblika għall-avukat tat-tfal u li dawn ġew maħtura mingħajr ebda 
trasparenza u li huma sejrin jitħallsu mill-fondi pubbliċi; 

U billi s-sistema kif inhi llum sejra żżid il-piż finanzjarju fuq dawk il-partijiet li sejrin jużaw 
l-istess Qorti tal-Familja;  

U wkoll billi jidher li fil-Qorti tal-Familja tħalla kollox f'idejn imħallef wieħed li għandu 
wkoll xogħol ieħor barra dak tal-familja li jagħmel dan kważi umanament impossibbli li jsir 
ix-xogħol b'mod ordnat u ġust;  

Qed għal dawn ir-raġunijiet u raġunijiet oħra illi għandhom jiġu trattati f'dibattitu serju f'dan 
il-Parlament, billi skond l-artikolu 11 ta' l-Att dwar l-Interpretazzjoni (Kap. 249), 
Regolamenti li jsiru taħt xi liġi għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati u 
jekk fi żmien 28 jum wara li jiġu hekk imqiegħda, il-Kamra tirrisolvi li għandhom jiġu 
annullati jew emendati dawn għandhom minnufih jieqfu mis-seħħ jew jiġu hekk emendati 
skond il-każ iżda bla ħsara għall-validita' ta' kull ħaġa li qabel tkun saret bis-saħħa tagħha jew 
għal għemil ta' regoli, regolamenti jew leġislazzjoni sussidjarja oħra ta' dik ix-xorta u wkoll 



għal raġunijiet fuq indikati din il-Kamra jidhrilha li r-regolamenti u ordnijiet imsemmija, u 
cioe' l-Avviż Legali numru 395, m'għandhomx jiġu fis-seħħ;  

Għaldaqstant dan il-Parlament għandu jirrevoka, iħassar u jannulla l-Avviż Legali numru 395 
ta' l-2003.  
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