
   

 

BirdLife Malta se tirrapporta l-opinjoni 
infondata tal-Maġistrat Mifsud lill-Kummissjoni 

għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja 
Il-kummenti li għadda llum il-Maġistrat Joe Mifsud b’rabta 
ma’ każ ta’ nsib illegali huma kompletament mhux xierqa  

 
Il-Maġistrat Joe Mifsud illum għażel li jmur lil hinn mill-għoti ta’ sentenza f’każ ta’ 
nsib illegali u ħareġ b’opinjoni infondata b’rabta mad-daqs tax-xbieki li jintużaw 
għall-insib. L-Onor. Clint Camilleri riċentement qal fil-Parlament li d-daqs tax-
xbieki ġie maqbul bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea. 
 
Wieħed irid iżomm f’moħħu li Malta tidderoga mid-Direttiva Ewropea tal-Għasafar 
sabiex tippermetti eluf ta’ nassaba biex jaqbdu l-għasafar. BirdLife Malta tibqa’ 
konsistenti fil-pożizzjoni tagħha kontra kull forma ta’ nsib għall-għasafar selvaġġi, 
fl-istess linja tad-Direttiva dwar l-Għasafar. 
 
Waqt li r-rwol importanti tal-qrati fis-soċjetà jibqa’ dak li jisimgħu l-kawżi bl-aktar 
mod ġust u jiġġudikaw skont il-fatti li jiġu pprovduti, dejjem għandhom iżommu ’l 
bogħod minn kwistjonijiet kontroversjali u possibbilment politiċi. 
 
Il-Maġistrat Mifsud naqas milli jagħmel dan u pperikola l-pożizzjoni tiegħu li jibqa’ 
jiġi meqjus bħala persuna ta’ integrità kif għandu jkun fil-każ ta’ kull membru tal-
ġudikatura. 
 
Agħar minn hekk hija l-opinjoni tiegħu b’rabta mal-istudju xjentifiku tal-għasafar, 
magħruf bħala bird ringing. BirdLife Malta ilha aktar minn 50 sena parti minn dan l-
istudju xjentifiku mifrux mal-Ewropa kollha li jsir taħt il-kappa tal-istituzzjoni 
rikonoxxuta internazzjonalment magħrufa bħala EURING. Il-kaċċaturi u n-nassaba 
ilhom, għal numru ta’ snin, jippruvaw jagħmlu pressjoni biex jitħallew jagħmlu l-
bird ringing huma wkoll. BirdLife Malta m’għandhiex għalfejn tispjega r-raġunijiet 
ovvji għalfejn dan qatt ma jista’ jkun aċċettabbli. Kull bird ringer f’Malta jingħata 
taħriġ għal aktar minn sentejn u jikseb liċenzja speċjali biex jipparteċipa f’dan l-
istudju. 
 
F’dan il-każ, il-Maġistrat Mifsud mhux biss daħal f’kontroversja li tmur lil hinn mill-
għoti ta’ sentenza f’każ ta’ nsib illegali, imma żeffen fin-nofs suġġett li m’għandux 
x’jaqsam mal-każ innifsu. Dan iwassal lil BirdLife Malta biex issaħħaħ is-suspetti 
tagħha dwar ir-raġunijiet veri wara din l-opinjoni li ġiet ikkomunikata.  
 



   

Waqt li huwa ċar li f’dan il-pajjiż il-politiċi qed jagħmlu minn kollox biex 
jaġevolaw il-lobby tal-kaċċaturi u n-nassaba, il-qrati u l-membri tal-ġudikatura 
għandhom dejjem jibqgħu imparzjali biex jiżguraw li l-pubbliku u s-soċjetà ċivili 
jibqgħu jkollhom fiduċja sħiħa li kull min jikser il-liġi jiffaċċja l-ġustizzja u l-
konsegwenzi adegwati. 
 
Fid-dawl ta’ dan kollu, BirdLife Malta se tkun qed tqajjem dan il-każ mal-
Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. 
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