RULING MOGHTI MINN MR SPEAKER FIS-SEDUTA 372 TAD-29 TA' MARZU
2006
Is-Sedja tagħmel riferenza għat-tliet każi ta' ksur ta' privileġġ imressqa mill-Onor Joe Mizzi
fis-Seduta ta' nhar l-Erbgħa, 22 ta' Marzu, 2006 kontra:
(1) s-Sur Michael Caruana;
(2) l-persuna responsabbli mis-sit elettroniku maltarightnow.com; u
(3) l-Onor Mario Galea.
Abbażi ta' l-Ordinanza dwar il-Privileġġi u s-Setgħat tal-Kamra tad-Deputati u preċiżament
subartikolu (4) ta' l-artikolu 11, subinċiż (d), li jgħid, u se nikkwota testwalment:
"(d) kull min jaħbat għal Membru, ifixklu jew jinsultah fil-waqt li jkun sejjer jew ġej lura
mill-Kamra jew minħabba d-dmirijiet tiegħu fil-Kamra, jew kull min, b'forza, b'insult jew
b'tehdid, ifittex li jġiegħel Membru illi jiddikjara ruħu favur jew kontra proposta jew xi ħaġa
li tkun għadha miexja jew li tkun sejra tinġieb quddiem il-Kamra",
Billi f'demokrazija teħtieġ li kulħadd jirrispondi għall-mod kif huwa jikkomporta ruħu filpubbliku u sakemm ma jkunx hemm eċċessi u l-kritika tinżamm fil-limiti ġusti tagħha u ma
jkunx hemm imputazzjoni ta' motivi ulterjuri jew skorretti, mhux kull kritika tammonta għallksur ta' privileġġ;
Illi huwa evidenti li f'materja ta' ksur ta' privileġġ s-Sedja trid tkun attenta ħafna biex iżżomm
dak li huwa bilanċ ġust biex filwaqt li tissalvagwardja d-dinjita' tal-Kamra u tal-Membri
kollha tagħha, ma toħnoqx u ma tidhirx li qiegħda toħnoq l-opinjoni pubblika. Dan mhux
dejjem faċli u kultant wieħed ikollu jaħseb sew fuq liema naħa tmiel il-bilanċ.
Is-Sedja, fiċ-ċirkostanzi, tikkonkludi li dak li qed jilmenta minnu l-Onor Joe Mizzi ma
jammontax għal prima facie ksur ta' privileġġ kif deskritt aktar ‘il fuq; iżda dan bla ebda
preġudizzju għal kull azzjoni oħra li l-Onorevoli Membru jista' jħoss li għandu jieħu f'fora
oħra.
Is-Sedja tagħmel referenza wkoll għall-każ ta' ksur ta' privileġġ imqajjem mill-istess
Onorevoli Membru fis-Seduta ta' nhar it-Tnejn, 27 ta' Marzu 2006 kontra l-gazzetta "InNazzjon" b‘riferenza għall-artiklu li deher fil-ħarġa ta' nhar l-Erbgħa, it-22 ta' Marzu 2006.
Is-Sedja tirreleva li l-Ordni Permanenti tal-Kamra Nru 36 jgħid li
"Mozzjoni dwar kwistjoni ta' privileġġ li ma tkunx inqalgħet waqt is-seduta tal-Kamra
għandha ssir ma' l-ewwel opportunita' ...."
u għaldaqstant, peress li l-ewwel opportunita' kienet proprju nhar l-Erbgħa, 22 ta' Marzu, isSedja ma tistax tilqa' t-talba ta' l-Onor Membru. Madankollu s-Sedja tieħu din l-opportunita'
biex terġa' tappella lill-mezzi tal-media sabiex ikunu prudenti u fidili fl-eżerċizzju tad-doveri
tagħhom billi jirriflettu fedelment il-kelma u l-ispirtu ta' dak li jingħad u jsir fil-Kamra.

