
RULING MOGHTI MINN MR SPEAKER FIS-SEDUTA 397 TA' L-14 TA' ĠUNJU 

2006 

 

Is-Sedja tagħmel riferenza għall-każi ta' ksur ta' privileġġ imressqa fis-Seduta Nru 390 ta' 

nhar it-Tnejn, 29 ta' Mejju 2006 mill-Ministru ta' l-Affarijiet Rurali u l-Ambjent u mill-Kap 

ta' l-Oppożizzjoni, u ċioe': 

 

ksur ta' privileġġ imressaq mill-Ministru kontra l-ġurnal «l-orizzont»; 

ksur ta' privileġġ imressaq mill-Kap ta' l-Oppożizzjoni kontra l-Ministru msemmi; 

ksur ta' privileġġ imressaq mill-Kap ta' l-Oppożizzjoni kontra l-media tal-Partit Nazzjonalista 

; u 

ksur ta' privileġġ imressaq mill-Ministru kontra l-Kap ta' l-Oppożizzjoni, 

 

bl-aħħar każ imressaq mill-Ministru, li s-Sedja semgħetu mingħajr preġudizzju. 

 

Is-Sedja, waqt li ttenni dak li qalet f'okkażjoni riċenti u ċioe' biex il-Membri kollha jżommu 

quddiem għajnejhom il-bżonn kontinwu ta' tolleranza, ta' rispett reċiproku u rispett lejn l-

istituzzjoni tal-Parlament, trid tispjega li biex ikun hemm l-element ta' ksur ta' privileġġ, anke 

kif ċitat mill-Kap ta' l-Oppożizzjoni meta rrefera għal subinċiż (d) subartikolu (4) ta' artikolu 

11 ta' l-Ordinanza dwar il-Privileġġi u s-Setgħat tal-Kamra tad-Deputati, irid ikun hemm 

ukoll l-intenzjoni, u nikkwota minn Kap 113, li wieħed: 

 

".... jġiegħel Membru illi jiddikjara ruħu favur jew kontra proposta jew xi ħaġa li tkun għadha 

miexja jew li tkun sejra tinġieb quddiem il-Kamra;" 

 

Jiġifieri mhux biżżejjed li jkun hemm diverbju bejn żewġ membri parlamentari biex xi naħa 

jew oħra tgħid li għandha każ ta' ksur ta' privileġġ imma jrid ikun hemm l-intenzjoni kif 

għadni kemm spjegajt. U hawn irrid infakkar li kemm il-Ministru ta' l-Affarijiet Rurali u l-

Ambjent kif ukoll il-Kap ta' l-Oppożizzjoni, it-tnejn li huma ddikjaraw li t-tilwima kienet 

waħda verbali. Biss, xorta waħda nisħaq li dan kien inċident spjaċevoli għall-aħħar u għal 

darba oħra nappella biex kulħadd iżomm kontroll u jagħmel il-parti tiegħu biex dawn l-

affarijiet ma jiġrux. 

 

Il-gazzetti u l-media rrapportaw dwar dak li ġara, kulħadd mill-perspettiva tiegħu, imma anke 

hawn wieħed irid jara l-intenzjonalita' biex jasal biex jiddeċiedi jekk hemmx ir-rekwiżiti ta' 

ksur ta' privileġġ u s-Sedja tasal biex tgħid li m'għandhiex quddiemha l-elementi li jwassluha 

biex tgħid li hemm każi ta' ksur ta' privileġġ. Għaldaqstant, fl-ebda waħda mit-talbiet 

imressqa fis-Seduta Nru 390 tad-29 ta' Mejju 2006 ma hemm ir-rekwiżiti meħtieġa sabiex 

iwasslu lis-Sedja tiddikjara li hemm prima facie ksur ta' privileġġ. Iżda dan bla ebda 



preġudizzju għal kull azzjoni oħra li l-Onorevoli Membri jistgħu jħossu li għandhom jieħdu 

f'fora oħra. 

 


