
Amenda għal Mozzjoni Nru. 179 ippreżentata mill-On. Godfrey Farrugia: 
 
Din il-Kamra tirriżolvi li l-Mozzjoni Nru. 179 tiġi amendata b’dan il-mod: 
 
Illi l-kliem kollu minn “Peress” fl-ewwel linja sa “Kamra” fl-aħħar linja (inkluż) għandu jiġi ngassat 
u minflok jiddaħħal: 
 
“Peress li nhar it-28 ta’ Diċembru 1977 inqatlet Karen Grech b’ittra bomba li kienet indirizzata lil 
missierha Prof Edwin Grech, liema ittra bomba ntbagħtet matul l-istrajk tat-tobba u liema delitt 
ġie deskritt mill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien, Mikiel Gonzi, bħala l-ewwel attakk terroristiku f’Malta; 
 
Peress li fil-5 ta’ Diċembru 1986 nqatel Raymond Caruana wara drive by shooting fuq il-każin 
tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja u li dan id-delitt seħħ matul perjodu ta’ taqlib politiku kbir f’Malta; 
 
Peress li nhar it-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017 ġiet assassinata bl-aktar mod brutali l-ġurnalista 
Daphne Caruana Galizia u dan huwa minnu nnifsu theddida mill-aktar gravi għad-dritt ta’ kull 
ċittadin għal-libertà ta’ espressjoni, għal-libertà tal-istampa, għall-protezzjoni tal-ġurnalisti u 
għat-tħaddim tas-saltna tad-dritt f’pajjiżna; 
 
Peress li f’kull wieħed minn dawn it-tlett każijiet jidher ċar li l-awtoritajiet kienu fid-dmir li 
jipproteġu ħajjet kull vittma, dan skond artiklu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani, 
liema Konvenzjoni Malta hi firmatarja tagħha; 
 
Illi għandha tinħatar kummissjoni verament independenti mill-politika, l-gvern, l-oppożizzjoni u 
l-pulizija Maltija, liema kummissjoni għandha ġġib l-isem ta’ Kummissjoni Verita’ u Ġustizzja u 
titwaqqaf; 

 
Illi l-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandha: 
 

1. tinvestiga ċ-ċirkostanzi tal-assassinju ta’ Karen Grech, Raymond Caruana u Daphne 
Caruana Galizia; 
 

2. tiddetermina jekk l-awtoritajiet ta’ pajjiżna kenux jafu, jew kellhomx ikunu konxji ta’ riskju 
reali u immedjat għal ħajjet Prof Edwin Grech u familtu, Raymond Caruana u l-ġurnalista 
Daphne Caruana Galizia u jekk il-miżuri li ħadu l-awtoritajiet f’kull wieħed minn dawn 
il-każijiet kienux adegwati biex jipproteġu ħajjet il-vittmi u qrabathom; 
 

3. teżamina jekk kienx hemm responsabilta’ tal-istat (kemm jekk intenzjonata kif ukoll jekk 
b’negliġenza) li jevita dawn id-delitti u jipproteġi ħajjet il-vittmi; 
 

4. tikunsidra jekk id-drittijiet umani tal-vittmi ta’ dawn id-delitti u qrabathom ġewx miċħuda; u 
 



5. tagħmel rakkomandazzjonijiet għal miżuri sabiex issaħħaħ l-ambjent politiku Malti u 
l-liberta’ tal-espressjoni, inkluż il-protezzjoni ġurnalistika, fosthom, policies, liġijiet u 
regolamenti u b’hekk jiġi impedit li jinqatlu aktar ċittadini. 

 
Illi l-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandha tkun preseduta minn president permanenti, 
liema president għandha tkun l-istess persuna li tokkupa l-kariga ta’ Kummissarju tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. 
 
Illi l-president tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu jkollu s-setgħa jwaqqaf bord jew 
bordijiet ta’ inkjesta li jaħdmu sabiex jilħqu l-għanijiet tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja, 
liema bordijiet għandhom ikunu komposti minn individwi li huma ta’ esperjeza ppruvata 
fil-qasam tad-drittijiet umani u li ma jkollhom ebda konnessjoni mal-gvern kurrenti jew dawk 
preċedenti, l-politika Matija u l-pulizija Maltija; 
 
Illi l-presdident tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu jfassal terms of reference 
għall-operat tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja, liema terms of reference għandhom 
jitfasslu wara konsultazzjoni mal-kumitat li jirrappreżenta l-interessi tal-vittmi, kompost minn 
rappreżentanti tal-qraba ta’ kull vittma (tliet rappreżentanti b’kollox) u kumitat legali kompost 
minn tliet membri li jkunu l-Prim Imħallef u ż-żewġ l-aktar imħallfin anzjani. 
 
Illi ll-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu jkollha dawk il-mezzi, ir-riżorsi u s-sostenn 
loġistiku li filfehma tal-istess Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja jkunu meħtieġa sabiex 
twettaq l-inkarigu mogħti lilha. 
 
Illi l-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu jkollha s-setgħa li tordna li xhieda jixhdu 
quddiem il-bordijiet imwaqqfa minnha. 
 
Illi l-Kummizzjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandha tipprepara rapport diferenti fuq kull vittma 
dwar is-sejbien tagħha dwar il-vittma rilevanti. 
 
Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżovi li: 
 

1. Ittenni l-kundanna tagħha għall-qtil ta’ Karen Grech, Raymond Caruana u Daphne 
Caruana Galizia; 
 

2. Tibda l-preparamenti neċessarji sabiex titwaqqaf il-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja; 
 



3. Tagħti l-permess li jitressaq abbozz ta’ liġi sabiex isiru l-emendi hawn annessi fl-Att Dwar 
l-Inkjesti (Kap 273 tal-Liġijiet ta’ Malta) skond kif anness ma’ din il-mozzjoni; u 
 

4. Tqis li tali abbozz ta’ liġi għandu jiġi kkunsidrat bħala ta’ natura urġenti u speċjali, 
għalhekk għandu jitqies f’seduta waħda. 
 

  



Anness - Forma ta’ Abbozz ta’ Liġi għal amendi fl-Att dwar l-Inkjesti Kap 273 tal-Liġijiet ta’ 
Malta 
 
Att li jemenda l-Att dwar l-Inkjesti, Kap 273 tal-Liġijiet ta’ Malta. 
 
1. It-titlu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att tal-2018 li jemenda l-Att dwar l-Injesti u għandu 
jinqara u jinftiehem ħaġa waħda mal-Att dwar l-Inkjesti, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejjaħ 
“l-Att prinċipali”. 

 
2. Id-definizzjoni ta’ “Bord” f’artiklu 2 ta’ l-Att prinċipali għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej: 

 
““Bord” tinkludi kull kummissjoni, kumitat jew korp ieħor ta’ persuni u tinkludi wkoll 
persona li taġixxi bħala Bord jew awtorita bħal dak u l-Kummissjoni għall-Verita u 
Ġustizzja mwaqqfa skond l-artiklu 4A ta’ dan l-Att.” 

 
3. Minnufieh wara artiklu 3(ċ) għandu jiżdied dan li ġej: 
 

(d) limitatement għall-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja mwaqqfa 
permezz ta’ artiklu 4A ta’ dan l-Att, iċ-ċirkostanzi tal-qtil ta’ Karen Grech, 
Raymond Caruana u Daphne Caruana Galizia, skond l-għanijiet tal-Kummissjoni 
għall-Verita’ u Ġustizzja msemmija f’dan l-Att u skond terms of reference 
determinati skond dan l-Att mill-president permanenti tal-Kummissjoni 
għall-Verita’ u Ġustizzja. 

 
4. F’artiklu 4 tal-Att prinċipali għandu jiżdied dan is-sub-artiklu immedjatament wara 
s-sub-artiklu 4(4): 
 

“(5) il-provvedimenti ta’ artikli 4(1) sa 4(3) (inklużi) ma japplikawx 
għall-Kummissjoni tal-Verita’ u Ġustizzja u l-bordijiet imwaqqfa minnha taħt artiklu 4A ta’ 
dan l-Att.” 

 
5. Minnufieh wara artiklu 4 għandu jiżdied bħala artiklu 4A dan li ġej: 

 
“4A. (1) Għandha titwaqqaf kummissjoni speċjali sabiex tinvestiga ċ-ċirkostanzi 
tad-delitti ta’ Karen Grech, Raymond Caruana u Daphne Caruana Galizia, liema 
kummissjoni għandha tissejjaħ “Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja”. 

 
(2) Il-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja mwaqqfa skond artiklu 4A(1) ta’ dan l-Att 
għandha: 
 

(a) tinvestiga ċ-ċirkostanzi tal-assassinju ta’ Karen Grech, Raymond Caruana 
u Daphne Caruana Galizia; 
 



(b) tiddetermina jekk l-awtoritajiet ta’ pajjiżna kenux jafu, jew kellhomx ikunu 
konxji ta’ riskju reali u immedjat għal ħajjet Prof Edwin Grech u qrabatu, 
Raymond Caruana u qrabathu u Daphne Caruana Galizia u qrabatha u jekk 
il-miżuri li ħadu l-awtoritajiet f’kull wieħed minn dawn il-każijiet kienux adegwati 
biex jipproteġu ħajjet il-vittmi u qrabathom; 
 
(ċ) teżamina jekk kienx hemm responsabilta’ tal-istat (kemm jekk 
intenzjonata kif ukoll jekk b’negliġenza) li jevita dawn id-delitti u jipproteġi ħajjet 
il-vittmi u qrabathom; 
 
(d) tikunsidra jekk id-drittijiet umani tal-vittmi ta’ dawn id-delitti u qrabathom 
ġewx miċħuda;  
 
(e) tagħmel rakkomandazzjonijiet għal miżuri sabiex issaħħaħ l-ambjent 
politiku Malti u l-liberta’ tal-espressjoni, inkluż il-protezzjoni ġurnalistika, fosthom, 
liġijiet u regolamenti ġodda u b’hekk jiġi impedit li jinqatlu aktar ċittadini. 

 
(3) (a) Il-persuna li tokkupa l-kariga ta’ Kummissarju tad-Drittijiet Umani 
tal-Kunsill tal-Ewropa għandha tinħatar bħala president permanenti tal-Kummissjoni 
għall-Verita’ u Ġustizzja. 
 

(b) Il-president permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja ma jista’ 
jitneħħa għall-ebda raġuni. 

 
(4) Għandu jitwaqqaf kumitat legali kompost mill-Prim Imħallef u ż-żewġ imħallfin 
l-aktar anzjani dak iż-żmien (apparti l-Prim Imħallef) bl-iskop li jagħti pariri legali 
lill-president permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja. 

 
(5) Għandu jitwaqqaf kumitat konsultattiv kompost minn rappreżentant tal-qraba ta’ 
Karen Grech, rappreżentant tal-qraba ta’ Raymond Caruana u rappreżentant tal-qraba 
ta’ Daphne Caruana Galizia bl-iskop li jirrappreżenta l-interessi tal-vittmi tad-delitti 
fil-proċedimenti kollha rilevanti qabel l-istess Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja.  

 
(6) (a) Il-president permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġusizzja għandu 

jfassal it-terms of reference u l-proċeduri ta’ kif għandha taħdem il-Kummissjoni 
għall-Verita’ u Ġustizza wara konsultazzjoni mal-kumitat legali mwaqqaf permezz 
ta’ artiklu 4A(4) u l-kumitat tar-rappreżentanti tal-qraba tal-vittmi mwaqqaf 
permezz ta’ artiklu 4A(5). 

 
(b) It-terms of reference imfassla skond artiklu 4A(6) għandhom ikunu 
mfassla sabiex jliħqu l-għanijiet tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja f’artiklu 
4A(2) u għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għal regolamenti magħmula minn 
ministru li jitqegħdu fil-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti, salv li ma ajjplikawx 



l-ebda diżpożizzjonijiet tal-liġi għal dibattiti parlamentari jew emendi parlamentari 
dwar liġijiet sussidjarji u regolamenti.  
 
(ċ) Proċedimenti ġudizzjarji dwar it-tfassil tat-terms of reference imsemmija 
f’artiklu 4A(6)(a) jistgħu jinfetħu biss direttament qabel il-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tad-Drittijiet tal-Bniedem minn persuni naturali u fuq allegat ksur 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u LIbertajiet Fundamentali. 
 

(7) (a) Il-president permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu 
s-setgħa li jwaqqaf bordijiet bħla parti mill-kummisjoni. 

 
(b) kull membru ta’ bord imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja 
għandu jintagħżel mill-president permanenti tal-kummissjoni skond kriterji 
stabbiliti mill-istess president permanent tal-kummissjoni fit-terms of reference 
msemmija f’artiklu 4A(6). 
 
(ċ) l-ebda membru tal-Kummissjoni għall-Verita u Ġustizzja (inluż membru ta’ 
bord tal-kummissjoni) ma jista’ jkun uffiċjal pubbliku, membru tal-Kamra 
tad-Deputati jew eks membru tal-Kamra tad-Deputati jew b’xi mod ikun qarib jew 
sħab kummerċjali jew ikollu kunflitt ta’ interess bi kwalunkwe mod (kemm dirett kif 
ukoll indirett) ma’ membru tal-Kamra tad-Deputati, uffiċjal pubbliku, jew membru 
tal-korp tal-pulizija jew l-armata ta’ Malta. 
 
(d) l-ebda membru tal-ebda bord tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja ma 
jista’ jitneħħa għajr skond il-proċeduri stabiliti u għar-raġunijiet mogħtija taħt 
artiklu 97 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta. 
 
(e) l-ebda deċiżjoni ta’ l-ebda bord imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita’ u 
Ġustizzja ma tista’ tiġi appellata għajr lill-president permanenti tal-Kummissjoni 
għall-Verita u Ġustizzja jew bord tal-appell imqabbad minnu, dejjem skond 
it-terms of reference u l-proċeduri determinati mill-president permanenti 
tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja. 
 

(8) (a) Il-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandha s-setgħa tiddetermina 
l-proċedura tagħha, inkluż meta l-proċedimenti qabel wieħed mill-bordijiet 
għandhom jinstemgħu bil-magħluq, jekk: 

 
(i)  tali bord jidhirlhu li s-smigħ ta’ evidenza fil-miftuħ tista’ tkun ta’ 
ħsara għall-finijiet tal-ġustizzja; jew 

 
(ii) l-Avukat Ġenerali jagħmel applikazzjoni qabel il-president 
permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja billi jagħmel intervent 



fil-proċedimenti qabel l-istess bord u l-bord fuq raġunijiet li s-smigħ ta’ tali 
xhieda jkun ta’ ħsara għall-finijiet tal-ġustizzja. 
 

(b) Id-deċiżjonijiet ta’ bord dwar smigħ ta’ xhieda huma finali u mhumiex 
appellabbli qabel l-ebda tribunal jew qorti. 
 
(ċ) Bord stabbilit mill-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu s-setgħa 
jsejjaħ xhieda f’isem il-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja skond artiklu 6 ta’ 
dan l-Att. 
 
(d) Bord stabbilit mill-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja għandu s-setgħa 
jitlob parir mill-kumitat legali stabbilit taħt artiklu 4A(4) jekk għandhiex tingħata 
maħfra presidenzjali lil xhud jew xhieda għall-interessi tal-ġustizzja. 
 
(e) Il-president permanenti tal-Kummissjoni għall-Verita u Ġustizzja għandu 
s-setgħa jijtlob maħfra presidenzjali lil xhud jew xhieda dejjem jekk il-parir 
tal-kumitat legali msemmi f’artiklu 4A(8)(e) jkun wieħed pożittiv. 
 
(f) (i) il-kumitat tal-vittmi mwaqqaf skond artiklu 4A(5) ta’ dan l-Att 

għandu s-setgħa jsegwi u jintervjeni fil-proċedimenti kollha ta’ kull bord 
imwaqqaf mill-Kummisjoni għall-Verita’ u Ġustizzja billi jagħmel 
mistoqsijiet kemm lill-istess bord kif ukoll lix-xhieda. 

 
(ii) id-diżpozzjonijiet ta’ artikli 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, u 14A tal-Att 
dwar il-Vittmi tal-Kriminalita’ għandhom japplikaw għar-relazzjonijiet bejn 
il-kumitat tal-vittmi u l-Kummissjoniji għall-Verita u Ġustizzja kull bord 
imwaqqaf minn tali kummissjoni. 

 
(9) (a) Kull bord imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita u Ġustizzja għandu 

jipprepara rappport wara li temm l-inkjesta dwar id-delitt partikolari li jaqa’ taħt 
ir-responsabbilta tiegħu. 

 
(b) Ir-rapport preparat minn bord imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita’ 
uĠustizzja għandu jagħti rendikont ta’ xogħol l-istess bord inkluż is-sejbiet 
tal-bord u jissuġġreixxi rimedji, inkluż proċedimenti ta’ natura ċivili jew kriminali, 
abbozzi ta’ liġijiet ġodda u miżuri oħra li għandhom jittieħdu sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-Kummissjoni Għall-Verita u Ġustizzja. 
 
(ċ) Il-kumitat tal-vittmi mwaqqaf skond artiklu 4A(5) ta’ dan l-Att għandu 
s-setgħa jaqra u jikkummenta dwar rapport mikutb minn bord mwaqqaf 
mill-Kummisjoni għall-Verita’ u Ġustizzja qabel dan ir-rapport jiġi ppubblikat. Kull 
kumment għandu jiġi ppubblikat flimkien mar-rapport tal-istess bord. 
 



(d) Il-vittmi u persuni oħra b’interess ġuridiku għandhom id-dritt jiftħu 
proċeduri ċivili inkluż proċeduri għal danni fuq is-saħħa tar-rapport finali ta’ bord 
imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita’ u Ġustizzja. 
 
(e) Il-pulizija eżekuttiva u l-Avukat Ġenerali għandhom is-setgħa jwaqqfu 
proċeduri kriminali skond il-Kodiċi Kriminali fil-konfront ta’ individwi u entitajiet 
msemmija f’rapport finali ta’ bord imwaqqaf mill-Kummissjoni għall-Verita’ u 
Ġustizzja, salv li ma jistgħux jinfetħu proċeduri kriminali fil-konfront ta’ individwi li 
tkun ingħatat lilhom il-maħfra presidenzjali skond dan l-artiklu 4A.  


