
 

 

 
 

Proposti tal-Kummissarju għall-Ambjent u l-

Ippjanar għall-abbozz li jemenda l-liġi sussidjarja 

msejjħa ‘Regolamenti dwar l-evitar ta’ ħsara lil 

proprjetà ta’ terzi persuni’ 

   
1. Għandu jinħoloq uffiċċju wieħed tal-Gvern bħala ONE-STOP-SHOP li jilqa’ kull 

ilment dwar kull ħaġa relatata mal-ambjent, kemm jekk huwa ambjent mibni u kif ukoll 

jekk huwa ambjent mhux mibni.  Iċ-ċittadin qed jaħli ħafna żmien ifittex għand liema 

entità tal-Gvern għandu jirreferi l-ilment tiegħu b’konsegwenzi serji meta każijiet ikunu 

ta’ natura urġenti.  Taħt dan il-one-stop-shop ikunu miġbura d-direttorati tal-infurzar ta’ 

kull entità tal-Gvern sabiex l-infurzar ikun aktar effiċjenti u effettiv.  Eżempju ċar: jekk xi 

ħadd jilmenta li qed isir unvjar mingħajr il-harness fuq faċċata qadima proprjetà tal-

Gvern ma jintbagħtux ħames enforcement officers, wieħed tal-Awtorità tal-Ippjanar, 

ieħor tal-Building Regulation Office, ieħor tal-Awtorità tas-Saħħa fuq il-post tax-xogħol, 

ieħor tas-Sovraintendenza tal-Wirt Kulturali u ieħor tal-Awtorità tal-Artijiet imma 

jintbagħat enforcement officer wieħed u l-erbgħa l-oħra jintbagħtu fuq lantijiet tax-

xogħol oħra fejn ikun hemm bżonn.  Anke jekk enforcement officer ikun jinsab fuq biċċa 

xogħol f’lokalità u jidħol ilment dwar proprjetà oħra ftit passi l-bogħod, l-enforcement 

officer ikun jista’ jispezzjona fl-iqsar żmien mingħajr l-ebda skariġġ żejjed ta’ trasport. 

 

2. Dan il-ONE-STOP-SHOP (Government Authorities, Departments and Entities 

Related to the Environment Networking Group) ikollu l-kompitu li: 

 

i. jwassal immedjatament l-ilment lill-enforcement officer li jkun fil-lokalità; 

ii. jżomm lill-entità/jiet ikkonċernati informati dwar l-istess ilment; 

iii. jżomm arkivju diġitali ċentrali tad-dokumenti kollha li jidħlu għand l-entitajiet tal-

Gvern (u forsi ’l quddiem anke d-dokumenti strutturali mħejjija mill-Perit u r-

riżultati tat-testijiet li jsiru) għad-dispożizzjoni kemm tal-istess entitajiet u kif 

ukoll tal-pubbliku ġenerali u mhux b’inqas għall-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Dan l-

arkivju jkun jixbaħ il-pjattaforma eżistenti tal-Awtorità tal-Ippjanar; 





iv. jirċievi l-commencement notice għal kull proġett; 

v. jservi ta’ kollettur tal-multi mposti; u 

vi. jservi ta’ sede ċentrali fejn l-entitajiet tal-Gvern jiddiskutu kwistjonijiet ta’ 

bejniethom billi f’każijiet fejn ikun hemm disgwid bejn entità tal-Gvern u oħra, l-

impożizzjoni ta’ multa kontra l-istess entità ma tħallix l-effett mistenni billi tista 

titqies biss bħala tranżazzjoni finanzjarja interna. 

 

3. Sakemm ma tidħolx fis-seħħ immedjatament pjattaforma on-line li tilqa’ dawn 

id-dokumenti, għandhom isiru l-arranġamenti neċessarji sabiex il-website eżistenti tal-

Awtorità tal-Ippjanar tintuża bħala pjattaforma għal dan il-għan.  Dan għandu l-vantaġġi 

li: 

 

i. d-dokumenti relattivi jkunu disponibbli immedjatament on-line; 

ii. mill-geoserver tal-istess Awtorità tal-Ippjanar wieħed ikun jista’ jsib faċilment 

dawn id-dokumenti mis-site plan tas-sit; u 

iii. dawn id-dokumenti jkunu disponibbli għall-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-azzjoni 

meta jsiru allegazzjonijiet li l-Awtorità m’aġixxietx, ħalli jiġi evitat dewmien meta 

l-Uffiċċju tal-Ombudsman joqgħod kull darba jitlob l-istess informazzjoni 

mingħand l-istess entità.  

 

4. Minbarra l-commencement notice eżistenti li hawnhekk qed tissejjaħ il-‘building 

commencement notice’ u li tinkludi l-firma tal-bennej, l-iżviluppatur, is-site manager u l-

Perit, għandha tiġi sottomessa wkoll ‘prebuilding commencement notice’ li tinkorpora 

wkoll il-firma tal-kuntrattur tat-twaqqiegħ u tat-tħaffir.  B’hekk, il-one-stop shop ikollu 

wkoll l-informazzjoni neċessarja li tindikalu wkoll meta sit jitħalla mħaffer għal tul ta’ 

żmien sakemm jinbeda x-xogħol tal-bini.  F’każ li t-tħaffir u l-bini jsiru 

kontemporanjament, m’hemm xejn xi jżomm milli jiddaħħlu ż-żewġ commencement 

notices f’daqqa. 

 

5. Id-distanza preskritta fl-Artikolu 439 tal-Kodiċi Ċivili għandha tiġi nfurzata mid-

Direttur fejn kull dokument sottomess għandu jirrispetta l-liġi u fin-nuqqas dan għandu 

jiġi riġettat ħlief meta: i) jiġi preżentat rapport ta’ Perit li fuq in-naħa l-oħra tal-ħajt 

diviżorju hemm bitħa fonda aktar minn 76cm u t-terzi kontigwi aċċettaw permezz ta’ 

skrittura li dan il-ħajt diviżorju jitwaqqa’; ii) meta fuq in-naħa l-oħra tal-ħajt diviżorju 

hemm proprjetà tal-istess sid; jew iii) meta l-ħajt diviżorju jinżel f’fond aktar mill-wiċċ 

eżistenti tas-sit li ser jiġi mħaffer però dan għandu jgħodd biss sal-fond tal-istess ħajt 

diviżorju.  Il-Qrati tagħna stabbilew li dan l-Artikolu tal-liġi huwa ntiż sabiex tiġi evitata 

ħsara lil proprjetà ta’ terzi (ara Sentenza Ċitazzjoni Numru 946/05 tal-25/05/2016) u 



għalhekk huwa importanti li dan l-Artikolu għandu jiġi nfurzat fis-sħiħ f’dawn ir-

regolamenti.  L-argumenti li meta wieħed iżomm id-distanza l-ixkaffa ma tkunx tiflaħ il-

bini l-ġdid jew li l-bini tal-ġar mhux mibni skont il-prattiċi ma jreġux billi f’tal-ewwel, il-

liġi ma teskludix li tinżamm distanza aktar minn 76cm filwaqt li dwar it-tieni, taħt il-

prinċipju tal-“missier tajjeb tal-familja” wieħed għandu jieħu aktar prekawzjonijiet mill-

minimu rikjesti mill-liġi f’każ li l-binja tal-ġar hija deffiċjenti. 

 

6. Il-proġetti li għadhom fil-prebuilding stage fejn il-permess tal-Awtorità tal-

Ippjanar juri tħaffir fid-distanza preskritta mill-liġi għandhom jiġu emendati mill-Perit tal-

proġett sabiex jiġu skont il-liġi.  Eżenzjoni minn din il-miżura tista’ tingħata biss fit-tlett 

każijiet imsemmija fil-paragrafu preċedenti. 

 

7. Meta t-tħaffir fuq sit ikun diġà mibdi, qabel ma jsir kwalunkwe xogħol ieħor ta’ 

tħaffir, dik il-parti mal-ħajt diviżorju mħaffra fid-distanza preskritta mill-liġi għandha tiġi 

rimpjazzata permezz ta’ ħajt mimli bil-konkos jew bi struttura oħra simili skont ma 

jordna l-Perit. 

 

8. Kwalunkwe ftehim privat li jippermetti l-ksur tal-Artikolu 439 tal-Kodiċi Ċivili 

għandu jiġi iddikjarat null u bla effett. 

 

9. Aktar milli l-Perit u s-site manager għandhom ikunu fuq il-post meta jittieħdu 

deċiżjonijiet importanti, l-Perit u s-site manager għandhom, fi żmien tnax-il siegħa minn 

meta jittieħdu tali deċiżjonijiet, jissottomettu lill-one-stop-shop dawn l-ordnijiet bil-

miktub u pjanta flimkien ma’ prova li dawn l-ordnijiet bil-miktub u pjanta ġew 

mgħoddija lill-kuntrattur. 

 

10. Dan l-abbozz neħħa l-obbligu tal-qtugħ tal-kanal li r-regolamenti eżistenti 

jistabbilixxu li huwa neċessarju sabiex jitnaqqsu l-vibrazzjonijiet.  Għalkemm wieħed 

jista’ jasal li jaqbel li dan il-kanal jista’ jkollu konsegwenzi negattivi meta jsir bit-trencher, 

jekk dan il-kanal jitħaffer bis-sega (u mhux bit-trencher) hemm ċertu vantaġġi billi 

minbarra t-tnaqqis tal-vibrazzjonijiet, ikun jista’ jiġi ikkontrollat aħjar it-tħaffir fid-

distanza ordnata mill-Perit.  Meta wieħed jaqta’ trinka żgħira f’ħajt ukoll juża sega jew 

diska sabiex jimminimizza ċ-ċaqlieq fl-istess ħajt, aħseb u ara f’xogħlijiet ta’ dan il-kobor.  

Dan il-qtugħ bis-sega għandu jsir għal fond ta’ metru w nofs mal-perimetru kollu tas-sit 

ħlief fejn jiġi iċċertifikat li l-magna ma tilħaqx jew fejn ikun hemm riperkussjonijiet 

negattivi skont ma jawtorizza d-Direttur.  F’dan il-każ ma jistax isir tħaffir f’distanza tal-

inqas metru u nofs mill-ħajt diviżorju ħlief b’makkinarju tal-id. 

 



11. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti jirreferi għal ħsara lil proprjetà ta’ terzi persuni 

meta fil-fatt qed jindirizza wkoll is-sigurtà kemm tal-istess terzi persuni u kif ukoll tal-

pubbliku in ġenerali li jkun għaddej mit-triq billi s-siti ta’ kostruzzjoni jmissu mhux biss 

ma’ proprjetà ta’ terzi imma wkoll ma’ toroq jew wesgħat pubbliċi.  Għalhekk, 

kwalunkwe referenza għal proprjetà ta’ terzi għandha tirreferi wkoll għas-sigurtà ta’ 

terzi, inkluż il-pubbliku u kif ukoll għal ħsarat fit-toroq jew wesgħat pubbliċi fejn it-titolu 

b’hekk jinbidel għal ‘Regolamenti dwar is-Sigurtà f’xogħlijiet ta’ twaqqiegħ, tħaffir u 

kostruzzjoni’. 

  

12. F’każ li l-ġar jinnota konsenturi li m’humiex hairline cracks, għandu jibgħat 

rapport dettaljat ta’ Perit lill-Perit tal-proġett, lis-site manager u lill-one-stop-shop li min-

naħa tagħhom għandhom iwaqqfu x-xogħlijiet immedjatament sakemm jingħataw 

direzzjonijiet mod ieħor mid-Direttur.  Dan għandu japplika kemm fil-fażi tal-prebuilding 

u kif ukoll fil-fażi tal-building. 

 

13. Jekk fil-każ tal-aħħar ix-xogħlijiet jibqgħu għaddejjin xorta waħda, l-Perit, is-site 

manager u l-kuntrattur għandhom iwieġbu għal multi drastiċi kif ikkontemplat fil-liġi, 

liema multi għandhom ukoll japplikaw relattivament għal kull ġurnata sakemm ix-xogħol 

jieqaf definittivament.  B’hekk min jieqaf mill-ewwel jeħel inqas multa daqs min jagħmel 

ta’ rasu u jieqaf żmien wara. 

 

14. Minħabba l-urġenza f’dawn is-sitwazzjonijiet, notifika fl-email addresses imniżżla 

fil-commencement notices għandha sservi bħala notifika skont il-liġi. 

 

15. Għandhom jiġu ċċarati Proċeduri Kriminali taħt pieni serji in sostenn għal dawn 

il-miżuri taħt il-prinċipju li ħadd ma jista’ jpoġġi l-ħajja ta’ ħadd f’periklu ċar, 

partikularment il-ħajja tal-ġirien u tal-pubbliku li jkun għaddej mit-triq. 

 

16. L-Artikolu tranżitorju 26(1) ma jistax jiġi applikat billi fid-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ 

dawn ir-regolamenti ma jistax jiġi stabbilit b’ċertezza liema proġetti ser ikunu lesti fi 

żmien xahar mill-istess data.  Ikun aħjar li dan l-Artikolu jinbidel sabiex jaqra li dawn ir-

regolamenti ma japplikawx għal dawk il-proġetti li jinsabu fil-fażi fejn is-saqaf ta’ qabel 

tal-aħħar tlesta.  F’dak il-każ jibqgħu japplikaw ir-regolamenti eżistenti. 

 

17. Dwar it-tħaffir mibdi u li għad irid jitkompla: 

 

i. Kull tħaffir li fadal isir għandu jiġi reġistrat permezz ta’ sottomissjoni ta’ 

prebuilding commencement notice. 



ii. Dak it-tħaffir li jinsab iżolat, eżempju barra miż-żoni ta’ żvilupp, u li ma jmissx ma 

bini jista’ jitkompla. 

iii. Kwalunkwe tħaffir ieħor għandu jiġi dettaljat l-istat li jinsab fih permezz ta’ 

rapport mill-Perit tal-proġett li jkun sostnut b’ritratti. 

iv. In segwitu għal din tal-aħħar għandhom jattivaw il-miżuri li jiġu adottati permezz 

ta’ dawn ir-regolamenti l-ġodda. 

 

Definizzjonijiet: 

 

a) Tħaffir 

 

Kwalunkwe tħaffir li jirrikjedi tkissir, tifrik, qtugħ, tħammil u titqib fil-materjal 

indipendentement jekk ikunx loose material, ħamrija, blat, turbazz jew materjal ieħor kif 

tgħallem il-ġurisprudenza (Sentenza Ċitazzjoni Numru 118/04 tas-16/05/2013). 

 

b) Makkinarju tal-id 

 

Jigger, jack hammer bil-kumpressur, spnanar, handheld chainsaw, chaser, skalpell. 

 

ċ) Hairline cracks 

 

Qsim li jkun isegwi l-fili jew il-ġonot bejn l-elementi strutturali jew dawk ta’ finitura u 

servizzi u li ma jkunx eħxen minn millimetru. 
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