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Ruling mogħti mis-Sedja fis-Seduta 436 tat-8 ta’ Marzu 2021 dwar ilment ta’ ksur ta’ 
privileġġ imqajjem mill-Onor. Robert Cutajar 
 
Fis-Seduta 435 tat-3 ta’ Marzu 2021 l-Onor. Robert Cutajar, eżattament wara l-ħin 
tal-Mistoqsijiet Parlamentari, talab lis-Sedja hekk: 
 

“ONOR. ROBERT CUTAJAR: Sur President, ilbieraħ f’din il-Kamra d-Deputat Prim 
Ministru Chris Fearne qal dawn il-preċiżi kelmiet: 
 

“Kien hemm nies, mela ma kienx hemm, li talbuni li jaqbżu l-kju. Kien hemm 
nies, Kap tal-Oppożizzjoni, illi talbuni biex jaqbżu l-kju għat-tilqima, fosthom 
Membru Parlamentari tiegħek stess. Talabni biex jaqbeż il-kju imma għedtlu le, 
bħalma għedt le lil ħaddieħor u jekk għandek insinwazzjonijiet għamilhom ċari 
ħalli nirrispondik, mela titfa’ l-insinwazzjonijiet u ma tgħidx kif inhuma.”.” 

 
L-Onor. Robert Cutajar kompla jgħid hekk: 
 

“ONOR. ROBERT CUTAJAR: Hawnhekk qed nikkwota verbatim dak li qal 
id-Deputat Prim Ministru. Għalhekk, f’ismi u f’isem il-Membri Parlamentari li 
jifformaw l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, niċħdu din l-allegazzjoni tad-Deputat Prim 
Ministru. Dak li allega proprju lbieraħ mhuwiex minnu u qed jiġi miċħud pubblikament. 
Għalhekk, f’ismi, f’isem il-Membri Parlamentari kollha u f’isem il-Partit Nazzjonalista 
li jifformaw il-Grupp Parlamentari, qed nitlob ruling mingħandek dwar dan il-kliem li 
qal l-Onor. Chris Fearne. Dan taħt l-Ordnijiet Permanenti 60 u 61 u l-artikolu 11 
tal-Ordinanza dwar il-Privileġġi u s-Setgħat tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk, 
id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne jew jissostanzja dak li qal inkella jirtira l-istess 
kliem li qal. Fin-nuqqas li d-Deputat Prim Ministru jagħmel dan qed nitlob ruling 
mingħandek, Sur President, taħt l-Ordnijiet Permanenti li jien għamilt referenza 
għalihom.”. 

 
Hawnhekk is-Sedja rringrazzjat lill-Onor. Robert Cutajar u kkonfermat illi: 
 

“L-ISPEAKER: Qed titlob Ksur ta’ Privileġġ f’kelma waħda.”. 
 
Imbagħad id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne talab lis-Sedja biex jitkellem, u qal: 
 

“ONOR. CHRIS FEARNE: L-Ingliżi jħobbu jgħidu “when you’re in a hole stop 
digging”. (Interruzzjonijiet) Iva ħalli ngħidilkom. Jien għadni kemm nisma’ u rajt 
l-istqarrija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista fejn qed jgħid li mhux veru li kien hemm xi 
Membru mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li lili kellimni biex ninfluwenza b’xi 
mod l-ordni ta’ kif jingħata t-tilqim u jekk kien hemm ... (Interruzzjonijiet)”. 

 
L-Onor. Fearne kompla jgħid: 

 
“ONOR. CHRIS FEARNE: Li forsi xi ħadd minnhom iqabbeż il-kju ... Jien forsi, xi 
ħadd minnhom ... Għax se ngħidha issa la jridu jkomplu jħaffru. Mhux wieħed kien 
hemm imma aktar minn wieħed! Insew dawn naħseb jien! Għax jien qaluli lbieraħ li 
għamlu Grupp Parlamentari biex jistaqsu lil xulxin jekk hux veru jew le. Jien forsi 
ngħidilhom: Aqbdu naqra l-mobile, fittxu daqsxejn fil-Whatsapp ħalli taraw, forsi 
tiftakru min bagħatli xi messaġġ biex inqabbeż il-kju! Kien hemm wieħed li għax ħass 
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li ma qdejtux wara tliet ijiem, anke gentle reminder bagħatli! Gentle reminder! 
Fittxuha! U kien hemm aktar minn wieħed. Kien hemm min talabni għall-familjari 
tiegħu, kien hemm min talabni għall-ħbieb tal-familja tiegħu, kien hemm min talabni 
għalih ... Aktar minn wieħed kien hemm li talabni għalih. (Interruzzjonijiet)” 

 
Hawnhekk is-Sedja talbet lill-Onor. Chris Fearne biex jagħlaq l-argumenti tiegħu u huwa qal: 
 

“ONOR. CHRIS FEARNE: Aktar minn hekk, ilbieraħ il-Kamra kollha ratni – anke 
inti naħseb, Mr Speaker – li wara d-dibattitu mort kellimt lill-Kap tal-Oppożizzjoni 
għax kif għedtlu, jien m’għandix għalfejn noqgħod navvela lin-nies imma għedtlu li se 
ngħidlu f’widnejh, u qalli li m’hemmx għalfejn għax hu jaf li hemm persuna imma tah 
parir biex ma jqabbiżx il-kju. Issa jew m’hemm ħadd jew dan jaf b’xi ħadd u tah parir. 
Kif jista’ jkun tah parir jekk m’hemm ħadd?! Imbagħad qalli: Imma dan mhux hu talab 
imma intom għedtulu biex jaqbeż il-kju. Aħna tant aħna ġenerużi li qed immorru fuq 
il-Membri tal-Oppożizzjoni u ngħidulhom biex jaqbżu l-kju! Sur President, jien 
nissostanzja fejn hemm bżonn dak li qed ngħid u nibqa’ fuq dak li għedt. Iva, kien 
hemm aktar minn wieħed li talabni u m’għandix problema li l-Kap tal-Oppożizzjoni 
nkellmu u ngħidlu min hu ħalli jieħu passi.”. 

 
Hawnhekk is-Sedja tat il-kelma lill-Onor. Claudette Buttigieg, li riedet tintervjeni, li qalet hekk: 
 

“ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG: Jien nixtieq nara jekk il-Ministru għal li jista’ 
jkun hux qed jirreferi għalija.” 

 
Kompliet tgħid: 
 

“ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG: Irrid nara jekk hux qed jgħid għalija nnifsi.” 
 
Id-Deputat Prim Ministru mbagħad wieġeb hekk: 
 

“ONOR. CHRIS FEARNE: Jekk iqumu wieħed wieħed u jistaqsuni kollha kemm 
huma ngħidilhom jekk hux għalihom jew le!”. 

 
Id-Deputat Prim Ministru sussegwentement qal: 

 
“ONOR. CHRIS FEARNE: Jien mhux qed nirreferi għall-Onor. Buttigieg. Naf li 
l-Onor. Buttigieg talbitni biex hi tieħu l-vaċċin għax it-tifla tagħha għandha kondizzjoni 
partikolari.” 

 
Hawnhekk l-Onor. Buttigieg qalet li mhuwiex veru u għaldaqstant is-Sedja qalet: 

 
“L-ISPEAKER: Inti staqsejtu u qallek li mhux inti. L-Onor. Claudette Buttigieg, 
fil-qosor ħafna jekk jogħġbok.” 

 
Hawnhekk l-Onor. Buttigieg reġa’ intervjeniet u qalet hekk: 
 

“ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG: Sur President, jien ma tlabt qatt, u naħlifha li 
ma tlabt qatt lill-Ministru li jien nieħu l-vaċċin assolutament! Lanqas tlabt li teħodha 
t-tifla tiegħi għaliex it-tifla tiegħi kienet intitolata u nhar is-Sibt ħadtha. Però, Sur 
President, nhar is-Sibt xi ħadd kellu l-ardir li javviċinani biex jien neħodha u jien 
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irrifjutajt! Jien irrifjutajt! Jien ma nħallix lil min iniżżilni f’dan il-ħmieġ! Imisskom 
tistħu!”. 

 
Is-Sedja hawnhekk qalet: 
 

“L-ISPEAKER: Grazzi. Jekk jogħġobkom. L-aħħar kelma tiegħek imbagħad nara 
l-ksur ta’ privileġġ li qed jintalab.”. 

 
Imbagħad l-Onor. Chris Fearne għamel l-aħħar intervent tiegħu fejn qal: 
 

“ONOR. CHRIS FEARNE: Jien diġà għedt ċar li mhux għaliha kont qed ngħid. Diġà 
għedt ċar li mhux għaliha qed ngħid. Qed ngħid għal persuni oħrajn. Ma jimpurtax, 
meta jkun hemm l-opportunità ... (Interruzzjonijiet) Mhux għalik qed ngħid.”. 

 
Is-Sedja rat l-Ordni Permanenti 36 li jitkellem dwar kwestjonijiet ta’ privileġġ u nikkwota: 
 

“36. Mozzjoni dwar kwistjoni ta’ privileġġ li tinqala’ waqt is-seduti tal-Kamra għandha 
dritt għall-preċedenza fuq kull xogħol ieħor. 
Mozzjoni  dwar  kwistjoni  ta’  privileġġ  li  ma  tkunx inqalgħet waqt is-seduta 
tal-Kamra għandha ssir mal-ewwel opportunità u tista’ ssir qabel il-bidu ta’ xogħol 
pubbliku.”. 

 
Is-Sedja rat li l-kwestjoni nqalgħet fis-Seduta 434 tat-2 ta’ Marzu 2021, jiġifieri ġurnata qabel 
ma tqajmet mill-Onor. Robert Cutajar fis-Seduta 435 tat-3 ta’ Marzu 2021. Dan ifisser li 
l-mozzjoni dwar ksur ta’ privileġġ ma tqajmitx fl-ewwel opportunità, u dan kif ġie deċiż 
f’diversi rulings preċedenti minn diversi Speakers. Pereżempju l-Ispeaker Anton Tabone, 
fir-ruling mogħti fis-Seduta tat-18 ta’ Lulju 2007, fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-Ordni 
Permanenti 36 kien qal hekk: 
 

“Għalhekk, fil-fehma tas-Sedja, l-ewwel opportunità kienet meta l-korrispondenza saret 
disponibbli u aċċessibbli mhux meta nqrat fil-Kamra u għaldaqstant, is-Sedja ma tistax 
tikkonsidra t-talba tal-Onor. Mizzi bħala prima facie ksur ta’ privileġġ.”. 

 
L-istess intqal fir-ruling tal-Ispeaker Louis Galea, mogħti fis-Seduta tat-22 ta’ Marzu 2010. 
Hawnhekk l-Ispeaker Louis Galea kien qal: 
 

“F’dan il-każ is-Sedja ma tistax tesprimi ruħha jekk l-ilment tal-Onor. Arrigo 
jammontax prima facie għal każ ta’ ksur ta’ privileġġ minħabba li l-Onor. Membru ma 
segwiex l-Ordni Permanenti 36. Skont dan il-provvediment “l-ewwel opportunità” li 
fiha l-Onor Arrigo seta’ jqajjem il-każ kienet jew it-Tnejn, 1 ta’ Marzu, dakinnhar stess 
tad-dimostrazzjoni, jew se mai, l-għada t-Tlieta, 2 ta’ Marzu, fir-rigward ta’ dak li ġie 
rapportat f’sezzjoni tal-istampa, u mhux ġimgħa wara fit-8 ta’ Marzu.”. 

 
L-istess intqal fir-ruling tal-Ispeaker Michael Frendo, mogħti fis-Seduta tal-5 ta’ Lulju 2010. 
Fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-istess Ordni Permanenti 36 l-Ispeaker Michael Frendo kien 
qal hekk: 
 

“Is-Sedja tikkonstata fl-ewwel lat li din it-talba għal dikjarazzjoni ta’ ksur ta’ privileġġ 
prima facie tqajmet fil-ħin tal-Mozzjonijiet fis-Seduta tas-17 ta’ Mejju 2010 
b’referenza għal rappurtaġġi tat-13, 14, 15 u 16 ta’ Mejju 2010 u li kienet konformi 
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mal-Ordni Permanenti 36 li tgħid li “Mozzjoni dwar kwistjoni ta’ privileġġ li ma tkunx 
inqalgħet waqt is-seduta tal-Kamra għandha ssir mal-ewwel opportunità u tista’ ssir 
qabel il-bidu ta’ xogħol pubbliku.”. 

 
Peress illi s-Sedja tinnota illi l-kwestjoni li qed jagħmel referenza għaliha l-Onor. Robert 
Cutajar tqajmet fis-seduta tal-ġurnata ta’ qabel, ċjoè tat-2 ta’ Marzu 2021, il-mozzjoni dwar 
ksur ta’ privileġġ kellha titqajjem f’dik is-seduta stess. Għaldaqstant is-Sedja mhux se tilqa’ 
din il-mozzjoni dwar jekk hemmx prima facie każ ta’ ksur ta’ privileġġ fil-konfront tad-Deputat 
Prim Ministru l-Onor. Chris Fearne. 
 
Ir-ruling huwa deċiż. 


