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FIL-PRIM’	AWLA	TAL-QORTI	ĊIVILI	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Illum	26	ta’	Lulju,	2018	
	 	

L-Onorevoli	 Dottor	 Adrian	 Delia	 bħala	 Kap	 tal-
Opposizzjoni	u	Kap	tal-Partit	Nazzjonalista	
	
Vs	
	
L-Avukat	Ġenerali		

	
Protest	 ġudizzjarju	 ta’	 Dottor	 Adrian	 Delia	 (ID.	 Nru.	 299369M)	 bħala	 Kap	 tal-
Opposizzjoni	u	Kap	tal-Partit	Nazzjonalista	
	
Jesponi	bir-rispett:	
	
1.	 Illi	 s-Sibt	 21	 ta’	 Lulju,	 2018	 il-protestat	 l-Avukat	 Ġenerali	 (minn	 hawn	 il-quddiem	
imsejjaħ	l-Avukat	Ġenerali)	kien	iddikjara,	permezz	ta’	stqarrija	rilaxxjata	mid-Dipartiment	
tal-Inofrmazzjoni,	 li	 “fis-sigħat	 li	 għaddew,	 l-Uffiċċju	 tal-Avukat	Ġenerali	 ġie	 informat	mill-
Maġistrat	Aaron	Bugeja	li	l-inkjesta	dwar	l-allegazzjonijiet	fil-konfront	tal-Prim	Ministru	u	s-
Sinjura	 tiegħu	 tlestiet.	 L-inkjesta	 għaddiet	 ukoll	 għand	 l-Avukat	 Ġenerali	 skont	 il-liġi”	 u	 li	
kienet	 qegħda	 ssir	 “analiżi	 approfondita	 tal-inkjesta,	 li	 r-rapport	 konklussiv	 tagħha	 huwa	
voluminuż”	(Stqarrija	Numru:	PR181625).	
	
2.	 Illi	mmedjatament	wara	din	 l-istqarrija,	 l-Onorevoli	Prim’	Ministru	Dott.	 Joseph	Muscat	
iddikjara	ukoll,	permezz	ta’	stqarrija,	rilaxxjata	mid-Dipartiment	tal-Informazzjoni	li	huwa	
kien	ħa	konjizzjoni	tal-fatt	li	l-inkjesta	dwar	l-allegazzjonijiet	fil-konfront	tiegħu	u	ta’	martu	
tlestiet	u	għaddiet	għand	l-Avukat	Generali.	L-Onorevoli	Prim’	Ministru	stqarr	ukoll	li	skont	
il-liġijiet	tagħna	hu	l-Avukat	Ġenerali	li	jirregola	jekk	inkjesta	tistax	tiġi	ppubbliċizzata	jew	
le,	 u	 li	 huwa	kien	 talbu	 li	 din	 l-inkjesta	 tiġi	 ppubblikata.	 	Huwa	ddikjara	 ukoll	 li	 kien	 ser	
jagħti	 r-reazzjoni	 tiegħu	mal-ewwel	hekk	 kif	 l-inkjesta	 ssir	 pubblika	 (Stqarrija	
Numru:	PR181626).	
	
3.	Illi	l-protestant	l-Onorevoli	Dott.	Adrian	Delia,	bħala	Kap	tal-Oppożizzjoni	u	Kap	tal-Partit	
Nazzjonalista	(minn	hawn	il-quddiem	imseħħah	il-Kap	ta’	 l-Opposizzjoni	u,	 jew	il-Kap	tal-
Partit	Nazzjonalista	skont	 il-każ)	ukoll	kien	 iddikjara,	diversi	drabi	 li	 l-inkjesta	kellha	 tiġi	
ppublikata	fl-intier	tagħha.	
	
4.	Illi	l-Ħadd	22	ta’	Lulju,	2018,	l-Avukat	Ġenerali	permezz	ta’	stqarrija	oħra	rilaxxjata	mid-
Dipartiment	tal-Informazzjoni	filwaqt	 li	kien	irrefera	għall-għeluq	tal-inkjesta	maġisterjali	
dwar	il-kumpanija	Egrant	Inc	iddikjara	li:	
	
i.	b’referenza	għad-diversi	sejħiet	għall-pubblikazzjoni	tar-rapport	tal-istess	inkjesta	huwa	
kien	 qiegħed	 jippubblika	 l-konklużjonijiet	 prinċipali	 u	 l-kummenti	 tal-għeluq	 ta’	 dik	 l-
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inkjesta	flimkien	ma’	din	l-istqarrija.	Żied	igħid	li	 l-pubblikazzjoni	qed	tkun	limitata	għall-
konklużjonijiet	 prinċipali	 u	 għall-kummenti	 tal-għeluq	 biex	 jiġi	 limitat	 l-indħil	 fir-
riservatezza	ta’	terzi	estraneji	li	jissemmew	inċidentalment	f’partijiet	oħra	tar-rapport	tal-
inkjesta	kif	ukoll	biex	jiġu	mħarsa	investigazzjonijiet	oħrajn	relatati.	
		
ii.	 huwa	 kien	 laqa’	 t-talba	 li	 saritlu	 mill-Prim	 Ministru	 biex,	 bħala	 l-persuna	 li	 kienet	
għamlet	it-talba	biex	issir	din	l-inkjesta,	ikollu	kopja	tar-rapport.	
	
5.	 Illi	 fl-istess	 stqarrija,	 l-Avukat	 Ġenerali	 kien	 qal	 li	 din	 l-inkjesta	 kienet	 saret	 biex	 jiġi	
dikjarat:		
		
a.	Jekk	is-Sinjura	Michelle	Muscat	hix	l-Ultimate	Beneficial	Owner	ta’	Egrant	Inc;	
		
b.	Jekk	 il-Prim	 Ministru	 jew	 membri	 tal-familja	 tiegħu	 jew	 John	 Dalli,	 Keith	 Schembri	 u	
Konrad	Mizzi	għandhomx	kontijiet	bankarji	f’Pilatus	Bank;	u	
		
c.	Jekk	 kinux	 involuti	 f’xi	 tranżazzjonijiet	 finanzjarji	 suspettużi	 fi	 ħdan	 Pilatus	 Bank	 jew	
f’atti	ta’	korruzzjoni	jew	ta’	ħasil	ta’	flus	ma’	persuni	mill-Ażerbajġan	f’Pilatus	Bank,	
	
(Stqarrija	Numru:	PR181627)	
		
6.	Illi	l-Ħadd	22	ta’	Lulju,	2018	kienet	saret	konferenza	għall-istampa	ġewwa	Kastilja	li	fiha	
l-Onorevoli	Prim’	Ministru	kien	ta’	 l-fehmiet	 tiegħu	dwar	 il-konklużżjonijiet	milħuqa	mill-
inkjesta	u	 f’dik	 l-istess	konferenza	għamel	dikjarazzjonijiet	kemm	ta’	natura	personali	kif	
kellhu	kull	dritt	li	jagħmel	kif	ukoll	dikjarazzjonijiet	ta’	natura	politiċi.	
	
7.	Illi	l-Kap	ta’	l-Oppożizzjoni	qara	l-konklużżjonijiet	milħuqa	mill-Maġistrat	Inkwerenti	fl-
inkjesta	fuq	imsemmija	u	għamel	id-dikjarazzjonijiet	politiċi	tiegħu	ukoll	dwar	ir-riżultanzi	
milħuqa	 mill-istess	 inkjesta	 u	 dan	 a	 bażi	 tal-“konklużjonijiet	 prinċipali	 u	 l-kummenti	 tal-
għeluq	ta’	dik	l-inkjesta”.	
	
8.	 Illi	 kif	 inhu	 magħruf	 pubblikament,	 il-Partit	 Laburista,	 li	 tiegħu	 l-Onorevoli	 Prim’	
Ministru	huwa	 l-Kap,	 il-Ħadd	22	 ta’	 Lulju,	 2018	 tela	 fuq	 l-istazzjoni	 tiegħu	One,	 program	
televiżiv	 a	 bażi	 tal-atti	 tal-inkjesta	 u	 saħansitra	 l-preżentatur	 ta’	 dan	 il-programm	kellhu	
ukoll	kopja	ta’	dokumenti	li	huwa	stess	qal	kienu	jifformaw	parti	mill-atti	tal-inkjesta.	
	
9.	 Illi	 sal-lum,	 diversi	 esponenti	 ewlenin	 tal-Partit	 Laburista,	 kif	 ukoll	 tal-Gvern,	 taw	 ir-
rejazzjonijiet	tagħhom	kemm	politiċi	kif	ukoll	fattwali	a	bażi	ta’	din	l-istess	inkjesta	u	dan	
permezz	ta’	artikli	ppubblikati	u	kif	ukoll	intervesti.		
	
10.	Illi	dan	kollu	qiegħed	joħloq	żbilanċ	politiku	serju	favur	il-Gvern	u	l-Partit	Laburista	u	
dan	b’detriment	għal	Oppożizzjoni	u	l-Partit	Nazzjonalista.	
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11.	 Illi	 l-Kap	 ta’	 l-Oppożizzjoni	 u	 l-Kap	 tal-Partit	 Nazzjonalista	 t-Tnejn	 23	 ta’	 Lulju,	 2018	
kiteb	 lill-Avukat	 Ġenerali	 u	 talbu	 sabiex	 huwa,	 fil-vesti	 tiegħu	 hawn	 imsemmija	 jingħata	
kopja	tal-atti	tal-inkjesta	fl-intier	tagħha.		
	
12.	Illi	l-elezzjoni	ġenerali	ta’	l-2017	kienet	kombattuta	u	missielta	ferm	u	l-allegazzjonijiet	
li	 kienu	 qegħdin	 isiru	 dak-in-nhar	 kienu	 jirrigwardaw,	 jekk	 mhux	 fl-intier	 tagħhom,	 fil-
maggjor	parti	 l-kwistjoni	 ta’	 l-Egrant	u	 lil	minn	kienet	 tappartjeni	din	 l-istess	kumpanija.	
Fil-konklużżjonijiet	li	ippubblika	l-Avukat	Ġenerali,	kull	ma	jingħad	huwa	li	ma	nstabx	li	l-
ishma	 fil-kumpanija	 Egrant	 kienu	 jappartjenu	 lis-Sinjura	 Michelle	 Muscat	 jew	 li	 kienu	
rikonduċċibbli	 lilha	 jew	 lil	 żewġha	 l-Prim’	Ministru	Dr.	 Joseph	Muscat	 jew	 lil	membri	 tal-
familji	tagħhom.	Huwa	fl-interess	pubbliku	li	jiġu	annalizzati	x-xhieda	u	d-dokumentazzjoni	
ta	kif	 intlaħqet	din	 il-konkluzzjoni	u	konklużżjonijiet	oħra	mill-Maġistrat	 inkwerenti.	Dan	
mhux	 għax	 il-konklużżjonijiet	 ma	 humiex	 jiġu	 aċċettati	 iżda	 l-għaliex	mix-xhieda	 u	mid-
dokumentazzjoni	 jafu	 joħorġu	 fatti	 oħra	 li	 jkunu	 ta’	 nteress	 pubbliku	 oltre	 li	 jkunu	 ta’	
interess	politiku	għall-Oppożizzjoni	u	l-Partit	Nazzjonalista	aktar	u	aktar	meta	jissemmew,	
fil-konklużżjonijiet	pubblikati	persuni	politiċi	li	dwarhom	għad	hemm	inkjesti	magisterjali	
pendenti.	Għalhekk	huwa	impellenti	aktar	minn	qatt	qabel	li	l-Kap	tal-Oppożizzjoni	u	l-Kap	
tal-Partit	Nazzjonalista	jkollu	kopja	tal-atti	ta’	din	l-inkjesta	fl-intier	tagħha.	
	
13.	 Illi	 l-Erbgħa	25	 ta’	Lulju,	2018,	 l-Avukat	Ġenerali	permezz	 ta’	 stqarrija	 rilaxxjata	mid-
Dipartiment	 tal-Informazzjoni	 nforma	 lill-Kap	 tal-Oppożizzjoni	 li	 huwa	ma	 jqisx	 li	 kellhu	
jbiddel	fehmtu	dwar	il-pubblikazzjoni	u	l-aċċess	għar-rapport	tal-Inkjesta	f’dan	l-istadju	u	
dan	għall-istess	 raġunijiet	 indikati	 fl-istqarrija	 tat-22	 ta’	 Lulju	 2018,	 imfissra	 ukoll	
f’komunikazzjoni	mal-Kap	tal-Oppożizzjoni.	L-istess	Avukat	Ġenerali	qal	ukoll	li	minħabba	
l-element	ta’	interess	pubbliku	u	l-impatt	fuq	il-ħajja	pubblika	fil-pajjiż,	b’mod	eċċezzjonali	
huwa	 kien	 ippubblika	 l-konklużjonijiet	 ewlenin	 tal-Inkjesta	 li	 jindirizzaw	 bis-sħiħ	 id-
domandi	 magħmula	 lill-Maġistrat	 Inkwirenti.	 Konsegwentement,	 l-Avukat	 Ġenerali	 ma	
laqax	 it-talba	 tal-Kap	 tal-Oppożizzjoni	 għall-pubblikazzjoni	 tal-atti	 ta’	 l-inkjesta	 fl-intier	
tagħha	(Stqarrija	Numru:	PR181653).	
	
14.	 Illi	 sa	 issa	 l-atti	 tal-inkjesta	 fl-intier	 tagħhom	 għadhom	 ma	 ingħatawx	 lill-Kap	 tal-
Opożizzjoni	 mill-Avukat	 Ġenerali.	 Dan	 peress	 li	 skont	 il-liġi	 d-diskrezzjoni	 ta’	 jekk	
jingħatawx	 il-proċessi	 verbali	 u	 kull	 xhieda	 u	 dokumenti	mdaħħalin	magħhom	 hija	 ta’	 l-
Avukat	Ġenerali.	
	
15.	 Illi	 hija	 l-fehma	 tal-Kap	 tal-Opożizzjoni	 u	 tal-Kap	 tal-Partit	 Nazzjonalista	 li	 l-Avukat	
Ġenerali	ma	huwiex	 juża	din	 id-diskrezzjoni	b’mod	 tajjeb	u	xieraq	u	 li	d-deċiżjoni	 li	 l-atti	
tal-inkjesta,	 flimkien	max-xhieda	u	dokumenti	kollha	 fl-intier	tagħhom	ma	jingħatawx	lilu	
jew	 li	 ma	 jiġux	 ippubblikati	 ma	 hijiex	 legalment	 ġustifikata	 u	 tmur	 kontra	 l-interess	
nazzjonali	 u	 pubbliku,	 inkluż	 ukoll	 kontra	 l-interessi	 tal-Oppożizzjoni	 u	 tal-Partit	
Nazzjonalista.	Dan	apparti	li	jmorru	ukoll	kontra	r-reġoli	tat-Trasparenza.	
	
GĦALDAQSTANT	 filwaqt	 li	 l-Kap	 tal-Oppożizzjoni	u	 l-Kap	 tal-Partit	Nazzjonalista	qiegħed	
iġib	 dan	 kollu	 a	 formali	 konjizzjoni	 tal-Avukat	 Ġenerali	 qiegħed	 jinterpellah	 sabiex	
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immedjatament	 u	mhux	 aktar	 tard	mil-lum	 jgħaddilu	 kopja	 tal-atti	 ta’	 l-inkjesta	 flimkien	
max-xhieda	 u	 mad-dokumentazzjoni	 kollha	 fl-intier	 tagħhom	 u	 fin-nuqqas	 qiegħed	
jirriżerva	d-dritt	tiegħu	li	jipproċedi	ulterjorment	kontrih,	inkluż	li	jitlob	li	din	id-deċiżjoni	
tiegħu	li	ma	jippubblikax	l-atti	ta’	l-inkjesta	fl-intier	tagħha	tiġi	riveduta	mill-Qorti	skont	il-
liġi.	
	
	
	
	
Av.	Vincent	Galea	
373,	Fleur-de-Lys	Road,	Birkirkara	
	
	
Protestat:	 Dar	Ċentrali,	Partit	Nazzjonalista,	Triq	Herbert	Ganado,	Pieta	
	
Protestant:	 L-Uffiċju	ta’	l-Avukat	Ġenerali,	Il-Palazz,	Valletta	


