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Stqarrija mill-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, l-Onor. Carmelo Abela, dwar 

l-inċident li seħħ ġewwa Paceville fil-lejl tal-15 ta’ Novembru 2015 

 

Mr Speaker, illejla ġejt quddiem din il-Kamra tar-Rappreżentanti sabiex nagħti rendikont 

tal-inċident li seħħ fil-lejl tal-15 ta’ Novembru, ftit minuti wara s-siegħa ta’ filgħodu.  

L-iskop ta’ din l-istqarrija huwa li kemm jista’ jkun inkun fattwali ma’ dak li seħħ u nħares 

fil-qosor lejn ir-responsabbiltajiet skont il-liġijiet eżistenti, kif ukoll li nipproponi triq ’il 

quddiem.  Dan se nagħmlu bi trasparenza u għax inħoss li qabel jien politiku jiena missier. 

 

Bħala missier ta’ żewġt itfal, wieħed minnhom ta’ 17-il sena, ili preokkupat u mħasseb fuq 

dak li jiġri ġewwa Paceville b’mod partikolari, imma fil-postijiet tad-divertiment in ġenerali 

wkoll.  Paceville dejjem kien post li qanqal diskussjoni.  Bħala Membru ta’ din il-Kamra, 

fil-legislatura li għaddiet kont ħadt sehem f’numru ta’ laqgħat tal-Kumitat Permanenti 

għall-Affarijiet Soċjali ppresedut mill-Onor. Edwin Vassallo.  Dan ir-rapport kien ġie 

ppubblikat f’Mejju 2012 u kien jismu ‘Lejn iktar sigurtà u bon ordni f’Paceville’.  F’dan 

il-Kumitat ħadt sehem l-aktar bħala missier imħasseb minn dak li ilu għaddej f’dan il-post li 

jkun iffrekwentat minn eluf ta’ Maltin u turisti. 

 

Irrid nagħmilha ċara li din l-istqarrija mhux se tieħu post l-inkjesta maġisterjali li nbdiet 

mill-Magistrat Doreen Clarke.  Lanqas mhi se tieħu post l-investigazzjoni li b’mod 

indipendenti u separat qed tagħmel il-pulizija, fejn tal-aħħar qed ikellmu diversi persuni li 

jistgħu jgħinu f’din l-investigazzjoni.  Din l-istqarrija hija intiża li tagħti kemm jista’ jkun 

informazzjoni. 

 

Hawn però rrid ngħid xi ħaġa dwar l-inkjesta maġisterjali.  Il-Gvern se jkun qiegħed jara 

l-proċessi li ntużaw fil-passat meta kien hemm inċidenti serji sabiex din l-inkjesta 

maġisterjali tiġi ppubblikata immedjatament u bla ebda dewmien hekk kif din tkun tlestiet.  

Aħna rridu trasparenza sħiħa u għalhekk ħa naraw li din l-inkjesta tkun ippubblikata biex 

kulħadd ikollu aċċess għaliha. 

 

Dan l-inċident seħħ fi Club Plus One li jinsab fi Triq San Ġorġ ġewwa Paceville.  Il-kawża li 

wasslet għal dan l-inċident għadha mhux ċara u nittamaw li l-inkjesta maġisterjali u 

l-investigazzjonijiet li qed isiru jwasslu biex inkunu nafu x’wassal għal dan l-inċident.  

Mill-ewwel indikazzjonijiet iżda jidher li xi erba’ minuti wara s-siegħa ta’ filgħodu kien 

hemm ġlieda fl-imsemmi stabbiliment li ma damitx aktar minn ftit sekondi.  Ftit sekondi 

wara, xi persuni bdew iżommu ħalqhom u/jew imneħirhom u mxew fid-direzzjoni ta’ barra, 

għalkemm mhux magħruf jekk effettivament dawn ħarġux jew le.  Iżda l-maġġoranza 

tal-persuni li kienu preżenti komplew jiddevertu f’dan l-istabbiliment.  Aktar tard wieħed 

mill-bouncers beda jħeġġeġ lill-persuni l-oħra li jimxu fid-direzzjoni tal-bieb biex joħorġu ’l 

barra.  Sa ftit minuti qabel, it-taraġ kien jidher bi ftit persuni fuqu tant li min ried jidħol jew 

joħroġ għamel dan b’kumdità kbira.  Sa ftit tal-ħin wara, iżda, dan it-taraġ kien mimli persuni 

li għal xi raġuni spiċċaw ma setgħux jinżlu minn fuqu u ġara li l-ħġieġ li kien qed iservi ta’ 

poġġaman ċeda għar-rassa li kien hemm bil-konsegwenza li numru ta’ dawk li kienu hemm 

weġġgħu. 

 

Fil-fatt l-aħħar informazzjoni tindika li b’kollox weġġgħu 74 persuna, b’16 jinżammu l-Isptar 

Mater Dei. Tnejn minnhom jinsabu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva u sitta oħra kellhom bżonn 

ta’ intervent kirurġiku.  Hawnhekk irrid nirringrazzja lill-istaff mediku kollu li ħadu ħsieb li 

jagħtu l-aħjar servizz possibbli lil dawn il-persuni kollha.  Wieħed irid jenfasizza r-response 

mediku eċċellenti, Sur President, li l-awtoritajiet tas-saħħa wettqu minkejja li n-numru 
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tal-persuni li kellhom bżonn ta’ attenzjoni medika kien wieħed konsiderevoli.  Ħajr imur 

ukoll għas-Segretarju Parlamentari l-Onor. Chris Fearne li ħa ħsieb jinforma u jsegwi dak li 

kien għaddej. 

 

Nigi issa għall-ħidma tal-pulizija f’Paceville.  Irrid ngħid li f’dawn l-aħħar tliet xhur 

il-preżenza tal-pulizija żdiedet sostanzjalment.  Fil-lejl li seħħ dan l-inċident kien hemm 20 

pulizija bl-uniformi kif ukoll unit mis-sezzjoni tad-drogi.  Hekk kif seħħ l-inċident, il-pulizija 

marru fuq il-post b’mod immedjat anke minħabba l-fatt li xi pulizija kienu faċċata ta’ dan 

l-istess stabbiliment.  Kienu l-pulizija stess li ċemplu għall-ambulanza.  Ħadd mill-pulizija 

ma daħal ġewwa tal-Club Plus One anke għax ma kienx hemm bżonn li jidħlu ġewwa ħlief 

aktar tard meta bdew l-investigazzjonijiet.  

 

Niġi issa għall-kwistjoni ta’ tfal taħt l-età li kienu preżenti f’dan l-istabbiliment.  Ikolli 

nistqarr, sfortunatament, li dan mhux fenomenu li beda fil-weekend li għadda.  Fil-fatt l-istess 

rapport li semmejt aktar qabel, li ġie diskuss fis-sena 2011 u ppubblikat f’Mejju 2012, li 

ttratta s-sigurta` u l-bon ordni f’Paceville, isemmi dan il-fatt ukoll fosthom f’paġna 21 

tal-istess rapport.  Nikkwota parti minn dan ir-rapport li jinsab available f’dan il-Parlament:   

 

“Ħafna nies li jattendu Paceville, partikolarment fil-weekend, huma żgħażagħ, inklużi 

żgħażagħ ta’ età żgħira.”   

 

Naturalment hemm kwotazzjonijiet oħra relevanti minn dan ir-rapport.  Leġislazzjoni 

Sussidjarja 10.40, “Regolamenti biex jinżamm il-Bon Ordni f’Lokalitajiet ta’ Divertiment”, 

jirregolaw id-dħul ta’ persuni taħt is-17-il sena.  Nikkwota minn dawn ir-regolamenti wkoll: 

 

“6. (1) Persuni taht l-età ta’ sbatax-il sena ma għandhomx jitħallew jidħlu ġewwa lokalità 

ta’ divertiment, u żgħażagħ li jkollhom iktar minn sbatax-il sena għandhom qabel ma 

jidħlu f’dik il-lokalità joħorġu u juru dokument ta’ identifikazzjoni legalment validu 

tagħhom lill-proprjetarju.” 

 

Aktar ’l isfel f’dawn ir-regolamenti nsibu hekk: 

 

“(3) Il-proprjetarju għandu jkun responsabbli biex jiżgura li, meta jitħallew jidħlu 

fil-lokalità ta’ divertiment tiegħu persuni taħt l-età ta’ sbatax-il sena, ebda nbejjed, birer 

jew xorb alkoħoliku m’għandu jiġi muri, mibjugħ jew ikkunsmat f’dik il-lokalità. 

 

“(5) Kull proprjetarju li jonqos milli jħares id-disposizzjonijiet ta’ dan ir-regolament ikun 

ħati ta’ reat u jista’, meta jinstab ħati, jeħel multa ta’ mitejn u tlieta u tletin euro għal kull 

persuna taħt l-età ta’ sbatax-il sena misjuba fil-lokalità ta’ divertiment tiegħu, b’żieda 

ma’ kull piena oħra li huwa jista’ jeħel taħt ir-regolament 15.” 

 

Minn dawn il-kwotazzjonijiet mil-Leġislazzjoni Sussidjarja, huwa evidenti li r-responsabbiltà 

primarja hija tal-proprjetarju.  Sfortunatament, il-ħsieb ġenerali fost il-pulizija huwa li kull 

darba li ressqu lil xi ħadd il-Qorti, ma jħossux li l-pieni kienu ħorox biżżejjed.  Jien nemmen 

li dawn il-pieni għandhom jiżdiedu.  Dan huwa wkoll il-ħsieb tal-Prim Ministru u tal-Gvern.  

Għalhekk bdejna proċess fejn inħarrxu dawn il-pieni. 

 

Persuni taħt l-età ta’ 17-il sena jistgħu jitħallew jidħlu, skont l-istess Leġislazzjoni 

Sussidjarja, sakemm il-proprjetarju japplika għall-permess u jingħata tali permess u la juri u 
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lanqas ibigħ u jiġi kkunsmat xorb alkoħoliku u xorb ieħor.  F’dan il-lokal, f’dan 

l-istabbiliment, ma jidhirx li kien hemm tali permess. 

 

Kumment bħala ġenitur.  Ma nistax ma ngħidx li aħna dejjem jibqgħalna r-responsabbiltà fuq 

uliedna u li din ir-responsabbiltà ma nistgħux ngħadduha lil ħaddieħor.  Li tfal ta’ 13-il sena, 

fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, kienu f’dan il-post fejn dak il-ħin hu mistenni li jkun hemm 

pubbliku adult, ċertament li għandha titfa’ wkoll dawl fuq kemm aħna l-ġenituri qed nerfgħu 

r-responsabbiltajiet tagħna fuq uliedna stess.  Dan kollu iżda ma jiġġustifikax li l-proprjetarji 

ta’ dawn l-istabbilimenti jaċċettaw li jdaħħluhom ġewwa meta huwa evidenti bil-ligi li dan 

mhux permess. 

 

Hemm issue oħra li huwa importanti li wieħed isemmi; din hija l-issue ta’ saħħa u sigurtà.  

Numru ta’ snin ilu kienet twaqqfet l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post 

tax-Xogħol.  Hemm ukoll Bord ta’ Sorveljanza għas-Saħħa u għall-Ħarsien.  Dan tal-aħħar 

jinħatar mill-Ministru responsabbli għall-Intern bis-saħħa tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 10.40 

u li ssemmi stabbilimenti ta’ divertiment, bl-Ingliż places of entertainment. 

 

Huwa ċar li hemm lok li jsir aktar fejn jidħol kordinament bejn l-aġenziji u entitajiet oħra 

tal-Gvern biex inkunu ċerti li qed jiġu mħarsa l-liġijiet fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà 

fil-postijiet tad-divertiment. Il-workflow li jeżisti s’issa sabiex jiġi żgurat li l-postijiet ta’ 

divertiment ikollhom standards ta’ health and safety kif titlob il-liġi jridu jkunu aktar 

trasparenti u reviews tagħhom iridu jkunu biżżejjed frekwenti sabiex jitnaqqas ir-riskju kemm 

jista’ jkun. 

 

Minn dak li jidher kif seħħew l-affarijiet fil-club imsemmi, wieħed ma jistax ma jqanqalx 

l-issue ta’ dawk li jissejħu bouncers u kemm dawn huma mħarrġa u għandhom knowledge li 

jgħinu f’każ ta’ xi emerġenza li tista’ tinqala’, kif fil-fatt seħħ fil-weekend li għadda.  Inħoss 

għalhekk li mhux biss għandu jsir eżerċizzju mill-pulizija li jaraw li kull min qed jagħmel dan 

it-tip ta’ xogħol ikun irreġistrat kif suppost, iżda li flimkien ma’ awtoritajiet oħra jaraw 

x’rekwiżiti għandu jkollhom u li jkunu obbligati li jilħqu, wara li jingħataw it-taħriġ.  Matul 

il-leġislatura l-oħra ddaħħlu aktar regolamenti dwar dan il-qasam, iżda jidher ċar li dan mhux 

biżżejjed. 

 

Fis-snin li għaddew Paceville kien il-post fejn seħħew diversi inċidenti.  Dejjem ikun hemm 

għagħa fil-midja, iżda wara ftit jintesa kollox u ma jinbidel xejn jew ftit li xejn.  

Nassigurakom mill-impenn tiegħi li din id-darba ma jiġrix l-istess u nagħmlu l-bidliet li 

hemm bżonn. 

 

It-triq ’il quddiem.  Inħoss li hemm numru ta’ titjib li huwa importanti li jsir.  Dan mhux qed 

ngħidu issa, wara l-avveniment li ġara fil-weekend li għadda, iżda ġimgħat ilu.  Bħala 

Ministru, fid-29 ta’ Settembru laqqajt numru ta’ persuni li b’xi mod jew ieħor għandhom 

interess f’dak li jiġri ġewwa Paceville u l-madwar.  Wara din il-laqgħa twaqqaf working 

group li qed jiffoka fuq is-sigurtà (security) ħalli jibda jwettaq bidla.  Dan il-grupp diġà ltaqa’ 

darb’oħra u beda l-ħidma tiegħu. 

 

Inħoss ukoll li l-liġijiet f’pajjiżna dwar min joħroġ il-permessi għandhom ikunu ċċarati.  

Hemm numru ta’ ligijiet li jsemmu xi tnejn jew tliet entitajiet iżda fil-maġġoranza kbira 

tal-każi hija awtorita` waħda li qed toħroġ dawn il-permessi u ilu jsir hekk għal numru ta’ 

snin.  Il-ħarsien tal-obbligi u l-infurzar ukoll għandu jkun iċċarat.  Għandu jkun hemm aktar 

spezzjonijiet ħalli n-nuqqasijiet jinqabdu u dawk responsabbli jitressqu quddiem il-Qrati.  
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Iżda huwa meħtieġ li anke l-liġi fejn għandhom x’jaqsmu l-pieni, tiħrax għax huwa evidenti li 

dawn il-pieni mhux qed iservu ta’  deterrent.  Għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin se nippreżenta 

emendi għall-kunsiderazzjoni tal-Kabinett.  Iżda rrid ngħid li din il-ħidma, li inċidentalment 

inbdiet numru ta’ ġimgħat ilu, qed issir flimkien u b’kordinament mal-kollegi tiegħi 

l-Ministri Owen Bonniċi u Edward Zammit Lewis. 

 

Mr Speaker, għal snin twal kienu bosta dawk li tkellmu u wrew tħassib dwar kif Paceville 

żviluppa u, sa ċertu punt, anke dwar kif is-soċjetà tagħna kienet qed tiżviluppa.  Dan 

l-inċident kien konferma tad-diversi riskji li jeżistu.  Għalhekk se nieħdu d-deċiżjonijiet li 

huma meħtieġa li jittieħdu ħalli dak li tħalla jsir tul numru ta’ snin, ma nħalluhx għaddej.  

Dan nagħmluh għax nafu li hemm eluf ta’ ġenituri li huma mħassba, fosthom jien l-ewwel 

wieħed li naf x’jiġifieri li jien u marti nibqgħu nistennew lit-tifel tagħna jasal lura d-dar.   

 

Grazzi. 


