
Ruling mogħti mill-iSpeaker Anġlu Farrugia f’Seduta 244 tat-2 ta’ Marzu 2015 
dwar l-applikazzjoni tar-ruling tas-Sedja mogħti f’seduta 150 tad-19 ta’ 
Mejju 2014 
 
Fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi ta’ nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Frar 2015, is-Sedja 
rċeviet komunikazzjoni mingħand iċ-Chairman tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-Onor. Tonio 
Fenech fejn skont l-istess traskrizzjoni talab hekk, u nikkwota: 
 

“Id-direzzjoni li qed tintalab mingħand l-iSpeaker hija li huwa jiċċara l-proċedura li ddetta 
huwa stess fir-ruling tiegħu, b’mod li dan il-Kumitat ikun jista’ jattwaha b’mod korrett skont 
ir-ruling tiegħu. Din hija t-talba tiegħi lill-iSpeaker, u naġġorna l-Kumitat hawnhekk.” 

 
Jidher ċar li hawnhekk iċ-Chairman kien qed jagħmel referenza għar-ruling li s-Sedja tat fis-seduta 
150 tad-19 ta’ Mejju 2014, fejn b’mod saljenti qed nagħmel referenza għall-parti konklużiva 
tal-istess ruling li jgħid hekk, u se nikkwota minn paġna 11 u 12 tal-istess ruling: 
 

“Għalhekk is-Sedja qiegħda tiddeċiedi li, irrispettivament mill-fatt li hemm kawża pendenti 
dwar dan il-kuntratt quddiem il-Prim’Awla kif diġà ċċitat f’dan ir-ruling, il-Kumitat dwar 
il-Kontijiet Pubbliċi xorta għandu l-poter li jiddeċiedi hu jekk għandux jiġi prodott dak 
il-kuntratt jew le.  
 
Dan dejjem taħt is-salvagwardji li wieħed għandu jagħmel b’ċerta kawtela, speċjalment meta 
l-Gvern stess iddikjara li hemm ukoll raġunijiet ta’ natura kunfidenzjali għalfejn huwa s’issa 
ħa pożizzjoni li ma jippreżentahx.  
 
F’każ li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi jiddeċiedi li l-kuntratt għandu jiġi ppreżentat 
quddiemu, iċ-Chairperson għandu jassigura li jittieħdu l-kawteli kollha meħtieġa biex jiġu 
salvagwardati kemm l-interess tal-ġustizzja, stante l-kawża pendenti, kemm l-interess 
tal-iskrutinju pubbliku, kif ukoll jara li jiġu mħarsa dawn iċ-ċirkostanzi partikolari li 
jirrigwardaw is-sigurtà tal-pajjiż, is-segretezza kummerċjali u ċirkostanzi oħra. Dan huwa in 
linea wkoll mal-proċedura stabbilita fil-House of Commons fis-snin riċenti kif joħroġ minn 
Erskine May f’paġna 446: 
 

“On 16 February 2006, the Speaker ruled that, although a document was highly 
commercially confidential, a copy of the document should be placed in the library with 
any sensitive material removed. This practice has been followed on subsequent 
occasions.”  

 
Ovvjament anke fil-każ ta’ problemi dwar kif għandhom isiru dawn il-kawteli u l-modi 
tal-applikazzjoni tagħhom, iċ-Chairperson dejjem jista’ jitlob gwida mill-istess Sedja biex 
hija tkun tista’ ttih direzzjoni ċara dwar dawk is-salvagwardji u kawteli neċessarji biex dan 
ikun jista’ jsir. B’hekk il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi jkun jista’ jibqa’ għaddej fuq 
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l-operat tiegħu dwar l-istħarriġ tal-istess ittra mibgħuta mill-Onor. Jason Azzopardi f’April 
ta’ din is-sena.” 

 
Is-Sedja ħadet nota wkoll tad-dibattitu li qam proprju dwar xi proċedura għandha tiġi addottata 
fl-istess seduta tal-25 ta’ Frar 2015, fejn jidher li meta ċ-Chairperson, l-Onor. Tonio Fenech, qal 
hekk: 
 

“Jekk m’aħniex qed naqblu fuq dak il-prinċipju, allura jkollna mmorru għand l-iSpeaker biex 
jerġa’ jinterpreta ...” 

 
hawnhekk kien qed jagħmel referenza għall-interpretazzjoni tal-istess ruling li diġà ġie ċċitat aktar ’il 
fuq, ir-ruling mogħti fis-seduta 150 tad-19 ta’ Mejju 2014. 
 
Matul id-dibattitu dwar il-kwestjoni ta’ proċedura u l-interpretazzjoni tal-istess proċedura ħadu 
sehem l-Onor. Charles Mangion, l-Onor. Claudio Grech, il-Ministru Owen Bonnci kif ukoll 
iċ-Chairperson, l-Onor. Tonio Fenech.  
 
Fil-fatt, l-Onor. Charles Mangion qal hekk: 
 

“Sur President, se naqra mill-Minuti tal-aħħar laqgħa li lkoll konna preżenti għaliha u inti 
ppresedejtha wkoll. Dawn il-Minuti qbilna fuqhom fil-bidu ta’ din il-laqgħa.  
 

“Il-Kumitat kien sospiż għal ftit minuti sakemm saru u tqassmet kopja tal-kuntratt”.  
 

Mela, il-Kumitat kellu ċans jara dak il-kuntratt kif tqassam, bil-partijiet mgħottija, imbagħad 
ġie intavolat u mgħoddi lill-pubbliku.  
 

“Wara diskussjoni qasira, ġie maqbul li fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat, jew l-Onor. 
Owen Bonnici jew rappreżentant tal-Identity Malta kellhom jagħtu spjega għalfejn 
ġiet mgħottija kull parti tal-kuntratt li ġiet mgħottija.” 

 
L-Onor. Charles Mangion ikompli: 
 

“U f’każ li ma jkunx hemm qbil li kellhom jiġu mgħottija, l-iSpeaker kellu jiġi mitlub jagħti 
deċiżjoni.” 

 
Aktar tard l-Onor. Charles Mangion kompla jgħid hekk: 
 

“Jekk m’hawnx qbil fuq il-kuntratt kif ippreżentat bil-partijiet mgħottija u fuq l-ispjegazzjoni 
mogħtija, l-unika triq li għandna hija li nirreferu kollox, bil-Minuti kif maqbula u 
bl-istatement li għamel l-Onor. Bonnici, u nitolbu lill-iSpeaker jagħti d-deċiżjoni tiegħu.” 

 
Wara l-Onor. Claudio Grech qal hekk: 
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“... ma ridt nuri l-ebda diżrispett meta qabel semmejt il-legaliżmi - veru li dan huwa 
Parlament dominat minn avukati, però llum fuq dan il-Kumitat hawn taħlita mhux ħażin - 
però l-argument huwa li dan huwa a Public Accounts Committee, u allura dan il-Kumitat 
għandu jittratta l-element tal-accounting u mhux l-element purament legalistiku. Jien 
nixtieqek tgħidli kif tista’ tpoġġina f’pożizzjoni li aħna nistgħu naslu għal xi forma ta’ 
konklużjoni fuq dak li għandu x’jaqsam mal-aspett ta’ accounting ta’ dan il-kuntratt mingħajr 
ma jkollok il-parametri fundamentali finanzjarji tiegħu li huma disclosed f’dan il-Kumitat.” 
 

L-Onor. Claudio Grech ikompli, aktar tard, fl-istess dibattitu, fejn jgħid hekk: 
 

“U huwa dan li qed nipprova nifhem jien; jekk il-Kumitat, fil-kuntest li m’intomx tagħmlu 
dan it-tip ta’ disclosure, jistax jilħaq l-oġġettiv u l-għanijiet għalxiex hu mwaqqaf.” 
 

Imbagħad l-Onor. Charles Mangion, aktar tard reġa’ qal hekk: 
 

“Hemm ħafna klawsoli oħra tal-kuntratt, u jekk irridux niddiskutuhom huwa dan il-Kumitat li 
jiddeċiedi, imma jekk l-Onor. Grech qiegħed jara li bħala raison d’être jew l-oġġettiv ta’ dan 
il-Kumitat, naħseb li jekk nivverbalizzawha b’dan il-mod - u hija mistoqsija valida; m’iniex 
qed ngħid li mhijiex - inkunu nistgħu nagħtu risposta, jekk mhux illum, aktar ’il quddiem.” 

 
Imbagħad iċ-Chairperson, l-Onor. Tonio Fenech, qal hekk: 
 

“Jien għandi żewġ suġġerimenti u mbagħad il-Kumitat ikun jista’ jiddelibera u jieħu azzjoni. 
Il-Kumitat jista’ jagħżel li jimxi skont is-suġġeriment li għamel l-Onor. de Marco, u ċjoè li 
matul din il-ġimgħa niltaqgħu jien u l-Onor. Owen Bonnici, induru l-kuntratt u nieħdu 
deċiżjoni jekk dak li rreduċa l-Gvern, huwiex aċċettabbli, jekk huwa aċċettabbli jibqa’ hekk 
bid-deċiżjoni taċ-Chairman, jekk hemm xi partijiet kontestabbli, allura niddiskutu ftit 
mal-iSpeaker, u l-iSpeaker jieħu l-aħħar deċiżjoni, inkella jagħżel l-option l-oħra li nduru 
klawsola klawsola biex inkomplu nħaffru aktar f’din il-laqgħa, biex nifhmu jekk eżattament 
dak li tgħatta kellux jitgħatta jew le, imbagħad xorta mmorru għand l-iSpeaker jekk ma 
naqblux. (Interruzzjonijiet) L-option li jinqabeż il-Kumitat fid-deċiżjoni ... forsi jekk tafda 
lili, għandna soluzzjoni aktar faċli, imma naħseb li ċ-Chairman u l-Kumitat ma jistax 
jinqabeż. Allura s-suġġeriment tiegħi huwa li l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu laqgħa jiena u inti, 
Onor. Bonnici, induru l-kuntratt sħiħ, jekk jien, bħala Sedja, naqbel li tassew dawk l-affarijiet 
li qed jiġu redotti huwa raġonevoli li jintalbu, jien dik il-protezzjoni nżommha. Jekk ma 
naqblux immorru għand l-iSpeaker.”  
 

Nagħlaq il-kwotazzjoni ta’ dak li qal l-Onor. Tonio Fenech, iċ-Chairperson tal-Kumitat dwar 
il-Kontijiet Pubbliċi.  
 
Kien hawnhekk allura li l-Ministru Owen Bonnici kien pront wieġeb hekk, u nikkwota lill-Ministru 
Owen Bonnici:  
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“Inkella hemm il-proposta li għamel l-Onor. Mangion li nimxu għal direzzjoni mill-iSpeaker 
in line mal-Minuti li ġew ikkonfermati llum. Naħseb that is the most ... ladarba m’hemmx din 
il-fiduċja ...”  

 
Aktar ’il quddiem kompla jitkellem l-Onor. Owen Bonnici u qal hekk:  
 

“Għandek kull dritt tiddubita, jiġifieri m’għandix diffikultà li tiddubita, imma la m’hemmx 
din il-fiduċja, xi ħadd irid jiddeċiedi u allura naħseb li rridu nimxu mal-proposta tal-Onor. 
Mangion.”  

 
Kompla l-Onor. Owen Bonnici fejn qal hekk:  
 

“Fejn jidħol dan ir-ruling, ħadd ma għandu xewqa li jbiddlu; m’aħniex qed naqblu fuq 
l-interpretazzjoni. Ma ġara xejn, meta ma naqblux fuq l-interpretazzjoni, l-iSpeaker jista’ 
jiċċaraha. Jien qed ngħid li għandna nitolbu lil Mr Speaker jieħu nota tad-dibatittu li kellna 
llum hawnhekk f’din is-seduta, jieħu nota wkoll tal-Minuti kif approvati u jagħti 
direzzjonijiet kif jidhirlu xierqa. Naħseb li iktar ġust minn hekk ma nistax inkun.”  

 
Is-Sedja rat ukoll il-Minuti tal-laqgħa 60 tat-18 ta’ Frar 2015 tal-Kumitat Permanenti dwar 
il-Kontijiet Pubbliċi li ġew approvati, fejn fihom jingħad hekk:  

 
“SKRUTINJU DETTALJAT TAL-KUNTRATT LI SAR MA’ HENLEY AND 
PARTNERS DWAR L-INDIVIDUAL INVESTOR PROGRAMME 
 
Fil-bidu tad-diskussjoni, iċ-Chairman informa lill-Kumitat li kien qed iqiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kumitat: 

 
Dok. 105 – Public Service Concession Contract between the Republic of Malta 
represented by the Ministry of Home Affairs and National Security and Henley & 
Partners Holdings Plc. regarding the Malta Individual Investor Programme; u  

 
Dok. 106 – Amendment to Public Service Concession Contract between the Republic 
of Malta represented by the Ministry of Home Affairs and National Security and 
Henley & Partners Holdings Plc. regarding the Malta Individual Investor 
Programme. 

 
Il-Kumitat qabel li kopja ta’ dawn id-dokumenti setgħet tiġi uploaded fuq il-website 
tal-Parlament.” 

 
Aktar ’il quddiem l-istess Minuti jgħidu hekk: 

 
“Il-Kumitat kien sospiż għal ftit minuti sakemm saru u tqassmu kopji tal-kuntratt. 
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Wara diskussjoni qasira, ġie maqbul li fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat, jew l-Onor. Owen 
Bonnici, jew rappreżentant ta’ Identity Malta kellhom jagħtu spjega ta’ għalfejn ġiet 
mgħottija kull parti tal-kuntratt li ġiet mgħottija, u f’każ li ma jkunx hemm qbil li kellhom 
jiġu mgħottija, l-iSpeaker kellu jiġi mitlub jagħti deċiżjoni. Ġie deċiż ukoll li sal-laqgħa li 
jmiss jitlestew il-listi tax-xhieda li kellhom jiġu msejħa quddiem il-Kumitat.” 

 
Is-Sedja rat ukoll it-traskrizzjoni tad-diskors li ntqal fil-laqgħa 60 tat-18 ta’ Frar 2015, wara li 
l-Minuti tal-Laqgħa 58 ġew ikkonfermati, fejn għar-rigward tal-iskrutinju dettaljat tal-kuntratt li sar 
ma’ Henley and Partners u għall-Individual Investors Programme iċ-Chairperson qal hekk: 
 

“Nibda biex ngħid li l-kuntratt ġie mibgħut lili u l-intenzjoni tiegħi llum hija li nifhmu sew 
dak li ġie ppreżentat, billi hemm ċertu klawsoli li ġew mgħottija. Id-dokument qed jitqiegħed 
fuq il-Mejda tal-Kumitat u għalhekk nistgħu ngħaddu biex niddiskutu l-proċedura.” 

 
Joħroġ ċar u evidenti li l-kuntratt li ċ-Chairperson poġġa fuq il-Mejda tal-Kumitat huwa l-kuntratt li 
l-Gvern, ċjoè l-Ministru kkonċernat - li jidher li kien l-istess Ministru Owen Bonnici - għadda lilu. 
Ma tagħmilx differenza jekk il-kuntratt għaddiehx il-Ministru Owen Bonnici, jew membru ieħor 
min-naħa tal-Eżekuttiv, mill-kabinett tal-Gvern, jiġifieri ma tagħmel l-ebda differenza jekk kienx 
l-Onor. Owen Bonnici jew xi ministru ieħor. Jidher ċar li l-kuntratt ġie mgħoddi mill-Eżekuttiv 
lill-Kumitat. U jidher ċar ukoll li l-Kumitat ma ħa l-ebda deċiżjoni u ma kien hemm l-ebda qbil 
fil-Kumitat li kellu jiġi ppreżentat il-kuntratt intier biex imbagħad jiġi għall-iskrutinju tal-istess 
kumitat bid-direzzjoni taċ-Chairperson kif ġie indikat fir-ruling li s-Sedja tat fid-deċiżjoni tagħha 
fis-seduta 150 tad-19 ta’ Mejju 2014, fejn f’dak ir-ruling, intqal hekk, u nerġa’ nagħmel riferenza 
għalih għall-preċiżjoni u għall-enfasi:  
 

“Fil-każ li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi jiddeċiedi li l-kuntratt għandu jiġi ppreżentat 
quddiemu, iċ-Chairperson għandu jassigura li jittieħdu l-kawteli kollha meħtieġa biex jiġu 
salvagwardati kemm l-interess tal-ġustizzja, stante l-kawża pendenti, kemm l-interess 
tal-iskrutinju pubbliku, kif ukoll jara li jiġu mħarsa dawk iċ-ċirkostanzi partikolari li 
jirrigwardaw is-sigurtà tal-pajjiż, is-segretezza kummerċjali u ċirkostanzi oħra. Dan huwa in 
linea wkoll mal-proċedura stabbilita fil-House of Commons fis-snin riċenti kif joħroġ minn 
Erskine May f’paġna 446” 

 
u r-ruling ikompli billi jagħmel referenza wkoll għal dak li ġie deċiż mill-iSpeaker tal-House of 
Commons fis-16 ta’ Frar 2006.  
 
Dan ifisser li ladarba fil-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi fl-ebda mument ma kien hemm qbil li 
għandu jitpoġġa l-kuntratt sħiħ quddiem il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, ma tistax tiskatta 
l-proċedura kif indikata fl-istess ruling.  
 
Ladarba ma hemmx qbil, irid ikun hemm xi forma ta’ proċedura, li għandha tiġi stabbilita 
mill-Kumitat stess, u dan fis-sens li jew il-kuntratt kif ippreżentat mill-Ministru jiġi għall-iskrutinju 
tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi jew inkella li l-istess Kumitat jasal f’consensus li għandu jara 
u jiddiskuti dwar dawk il-klawsoli li l-Gvern a priori ddeċieda li jneħħi jew li jgħatti biex b’hekk 
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ikun hemm ir-raġunijiet sottomessi mill-istess Gvern u jekk ikun hemm dan il-qbil, issir 
l-ispjegazzjoni għaliex sar dan. Sakemm ma jkunx hemm il-qbil, iċ-Chairperson tal-istess Kumitat 
ma jkollu l-ebda poter li jiskrutinja għaliex l-Eżekuttiv iddeċieda li jieħu dik il-pożizzjoni. Li kieku 
kien hemm qbil tal-Kumitat a priori li jitpoġġa l-kuntratt fl-intier tiegħu, iċ-Chairperson kien ikollu 
dan id-dritt, u hemmhekk allura kienet tiskatta l-proċedura fejn iċ-Chairperson kien ikollu jassigura li 
jittieħdu l-kawteli kollha meħtieġa. Iċ-Chairperson ta’ dan il-Kumitat ma jistax jieħu dawn il-kawteli, 
ladarba l-kuntratt li ġie mpoġġi ġie ppreżentat mill-Eżekuttiv u mhux bi qbil min-naħa tal-Kumitat li 
dan l-istess kuntratt jiġi mqiegħed fl-intier tiegħu. 
 
Ċertament din mhijiex pożizzjoni feliċi. Il-Kumitat qatt ma ddeċieda li jimxi fuq din il-linja, però 
ladarba hawn talba dwar il-proċedura li trid tiġi addottata, allura s-Sedja qiegħda tissuġġerixxi u 
tagħti direzzjoni lill-istess Kumitat sabiex jasal f’xi forma ta’ consensus fuq dak li diġà jidher li 
qablu dwaru fl-istess seduta tal-Kumitat li saret fit-18 ta’ Frar 2015, fejn kif jidher fil-Minuti 
tal-istess laqgħa kien hemm dan il-qbil:  
 

“Wara diskussjoni qasira, ġie maqbul li fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat, jew l-Onor. Owen 
Bonnici jew rappreżentant tal-Identity Malta kellhom jagħtu spjega ta’ għalfejn ġiet mgħottija 
kull parti tal-kuntratt li ġiet mgħottija u, f’każ li ma jkunx hemm qbil li ma kellhomx jiġu 
mgħottija, l-iSpeaker kellu jiġi mitlub jagħti deċiżjoni. Ġie deċiż ukoll li sal-laqgħa li jmiss 
jitlestew il-listi tax-xhieda li kellhom jiġu msejħa quddiem il-Kumitat.”  
 

Dan ifisser li l-proċedura addottata fil-mod kif ġie mpoġġi dan il-kuntratt ma kenitx il-proċedura 
indikata fir-ruling li tat is-Sedja fid-19 ta’ Mejju 2014, u dan għaliex il-kuntratt irċevih 
iċ-Chairperson minn membru tal-Eżekuttiv. Il-kuntratt ġie mgħoddi minn membru tal-Eżekuttiv 
liċ-Chairperson mingħajr ma kien hemm qbil mill-Kumitat innifsu dwar kif għandu jitpoġġa 
l-kuntratt. Għaldaqstant, ladarba jidher li fil-laqgħa tat-18 ta’ Frar 2015 kien hemm dan il-qbil, 
il-membri tal-Kumitat għandhom jimxu ma’ dak li ġie diġà diskuss u maqbul fl-istess laqgħa.  
 
Għalhekk qiegħed jiġi deċiż li l-interpretazzjoni tar-ruling mogħti f’seduta 150 tad-19 ta’ Mejju 2014 
għandha tkun fis-sens li l-proċedura li għandha tiġi adottata kellha tiskatta biss kemm-il darba kien 
hemm qbil min-naħa tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi li l-kuntratt għandu jiġi ppreżentat 
quddiemu fl-intier tiegħu. Din hija ħaġa li qatt ma kien hemm qbil dwarha, peress li ġara kien li 
ċ-Chairperson sempliċement irċieva l-kuntratt kif inhu, b’ċerti klawsoli mgħottija, u li ppreżentah 
lill-Kumitat. Dan ifisser li minn dan il-mument ’il quddiem irid ikun il-Kumitat li jiddeċiedi jekk 
għandux jimxi fuq il-kuntratt kif inhu, jew inkella, għandux jitpoġġa l-kuntratt sħiħ mingħajr ma 
jkun hemm ebda klawsoli mgħottija. Jekk jintlaħaq dan il-qbil li jitpoġġa l-kuntratt mingħajr 
klawsoli mgħottija, tiskatta l-proċedura kif stabbilita fir-ruling mogħti f’seduta 150 tad-19 ta’ Mejju 
2014. 
 
Mill-istess traskrizzjoni tal-laqgħa 61 tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi tal-25 ta’ Frar 2015, fejn 
l-istess Ministru Owen Bonnici ddikjara, u nikkwota: 
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“Minflok ma għedna li dan il-kuntratt ma jiġix ippubblikat, kif taf inti stess, Mr Chairman, 
dħalna f’taħditiet jien u inti, fejn qbilna li jien ngħaddilek kopja ta’ dan il-kuntratt u għedtlek 
li hemm partijiet kummerċjalment sensittivi li aħna se ngħattu.”  

 
Is-Sedja tinnota illi kien l-Eżekuttiv li ddeċieda li jgħaddi kopja tal-kuntratt bi klawsoli li deherlu li 
għandu jgħatti minħabba li kienu kummerċjalment sensittivi. Allura ma kenitx deċiżjoni tal-Kumitat 
li jitpoġġa l-kuntratt, imma kienet deċiżjoni tal-Eżekuttiv, li għadda kopja tal-kuntratt kif deherlu hu. 
Għaldaqstant l-interpretazzjoni li qiegħda tagħti s-Sedja għar-ruling mogħti minnha fis-seduta 150 
tad-19 ta’ Mejju 2014 hija li l-proċedura indikata minnha f’dak ir-ruling ma tapplikax għall-każ 
inkwistjoni. 
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