
Stqarrija Ministerjali magħmula mill-Prim Ministru fis-Seduta 60 tal-4 ta’ 
Diċembru 2017 dwar l-investigazzjonijiet tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia  
 
Nixtieq ninforma formalment lil din il-Kamra dwar operazzjoni ta’ sigurtà li saret kmieni dalgħodu, 
u laħqet il-qofol tagħha għall-ħabta tat-8.15 a.m. 
 
L-operazzjoni kienet tinkludi membri tal-Korp tal-Pulizija, Forzi Armata ta’ Malta u s-Servizzi ta’ 
Sigurtà u kienet frott ta’ investigazzjonijiet li ilhom għaddejjin xi ġimgħat. 
 
F’din l-operazzjoni ġew arrestati 10 persuni li huma suspettati b’mod raġjonevoli b’involviment 
fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. 
 
L-operazzjoni saret f’diversi bnadi, fosthom il-Marsa, Ħaż-Żebbuġ u Buġibba, u kienet tinkludi 
interventi mill-art, baħar u ajru. Numru minn dawk arrestati huma persuni magħrufa mill-Pulizija. 
 
Skont il-liġijiet tal-pajjiż, il-Pulizija għandha 48 siegħa biex tinterroga lis-suspettati u tiddeċiedi 
jekk tressaqx lil dawn il-persuni jew uħud minnhom il-Qorti. 
 
Dalgħodu, kif il-forzi tas-sigurtà kellhom taħt is-sorvelja tagħhom il-postijiet ta’ interess, u 
b’koordinament mal-istess forzi, tajt konferenza tal-aħbarijiet. 
 
Għidt li filwaqt li nħoss li l-informazzjoni dwar dan l-iżvillupp importanti trid tinqasam mal-poplu, 
jien konxju tal-fatt li fil-passat kellna mill-inqas  każ wieħed, dak tal-imħallfin, fejn dikjarazzjoni 
tal-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien ġiet użata bħala difiża tal-imputati, fis-sens li d-dikjarazzjoni 
ippreġudikat il-preżunzjoni tal-innoċenza u l-każ. 
 
Għalhekk, ikkonsultajt mal-Avukat Ġenerali biex inkun ċert li dak li għidt dalgħodu, kif ukoll dak 
li qed ngħid illejla, jilħaq il-bilanċ bejn id-dritt u l-interess pubbliku għall-informazzjoni, u l-bżonn 
li tiġi rispettata l-preżunzjoni tal-innoċenza b’ mod li dan ma jwassalx biex min jista’ possibbilment 
ikun ħati, jiġi liberat fuq punt tekniku. 
 
Nappella għalhekk lill-Membri ta’ din il-Kamra biex jifhmu huma wkoll din il-pożizzjoni, kemm 
fil-mistoqsijiet tagħhom kif ukoll fi stqarrijiet li jistgħu jagħmlu. 
 
F’każ ta’ prosekuzzjoni, il-forzi tas-sigurtà se jagħtu iktar informazzjoni dwar il-każ b’mod 
adegwat. Barra minn hekk, matul l-eventwali proċess ta’ kumpilazzjoni li nistenna li jsir b’mod 
effiċjenti li jixraq lill-gravità tal-każ, għandha toħroġ l-informazzjoni kollha, inkluż l-input tal-FBI, 
Europol, in-National Bureau of Investigation tal-Finlandja u fuq kollox tal-investigaturi Maltin. 
 
Irrid inġedded l-impenn tal-istat u tiegħi personali biex jitressqu quddiem il-ġustizzja l-mandanti u 
eżekuturi ta’ dan l-att atroċi. 
 
Filwaqt li lest li nwieġeb mistoqsijiet, nitlobkom tifhmu li mhux se mmur lil hemm minn dawn il-
punti ta’ prinċipju li spjegajt. 
 
Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill-forzi tas-sigurtà kollha tal-pajjiż u nġeddilhom l-appoġġ 
tiegħi. 
 
Kif għidt sa mill-ewwel mument li sirt naf b’dan l-att barbaru, we will leave no stone unturned biex 
jissolva dan il-każ. Dan kommess li nagħmlu b’aktar determinazzjoni. 
 
 


