
RIFORMA 
FIL-QASAM TAR-RABA’ 

WHITE PAPER





1

RIFORMA 
FIL-QASAM TAR-RABA’ 

WHITE PAPER

MAĦRUĠA 
MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, 
IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI

Ottubru 2022



2

Indiċi

Daħla 4

L-Ambitu Internazzjonali 6
Id-dritt li tgawdi l-proprjetà tiegħek 
Il-ġlieda kontra l-ġuħ u l-faqar 
Ir-rispett tal-libertajiet fundamentali 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 7
Għodda dwar il-pussess u l-użu tar-raba’ 

Is-Sitwazzjoni F’malta 8
Il-pussess tar-raba’ mill-bdiewa 
Il-liġi tal-kiri tar-raba’ 9
Il-qafas ta’ politika nazzjonali 10

Żviluppi Ġuridiċi 12
Il-ksur tad-drittijiet ta’ sid il-kera 
Żbilanċ bejn l-interessi tas-sid u l-kerrej 
Skop leġittimu favur il-biedja 13
Il-bżonn ta’ proporzjon 

Motivazzjoni 14
Ir-rabta mal-biedja, l-ikel u l-ambjent 
Il-bżonn ta’ riforma 15



3

Proposti 16
01 Il-ħolqien ta’ Awtorità ġdida 17
02 L-istabbiliment ta’ żoni agrikoli 18
03 L-iżvilupp ta’ katast u reġistru tal-bejgħ 
04 Issir distinzjoni skont l-istatus tal-bidwi 19
05 Il-Ħarsien tal-ħtieġa li tinħadem  ir-raba’ 20
06 Pussess u bejgħ tar-raba’ 
07 Reġistrazzjoni tal-kiri tar-raba’ 21
08 L-Awtorità bħala intermedjarju 
09 Koerenza mal-politika dwar l-ippjanar tal-iżvilupp 22 
10 Art agrikola tal-Gvern 
11 Miżuri ta’ taxxa 23
12 Għajnuna finanzjarja

Proċess ta’ Konsultazzjoni 24 



4

Daħla

Il-Ħarsien tar-raba’ huwa fundamentali biex niggarantixxu 
s- sostenibbiltà tal-biedja, il-produzzjoni tal-ikel, u l-ħarsien 
tal-ambjent rurali. Huwa għalhekk li meta jkun hemm 
problemi f’dan il-qasam, dawn ma jolqtux biss lill-bdiewa, 
iżda għandhom impatt qawwi fuq il-provvista u s-sigurtà 
tal-ikel, u l-kwalità tal-ambjent li jista’ jitgawda mis-soċjetà. 
Meta r-raba’ b’mod jew ieħor ma jkunx imħares, jidħol ir-
riskju li tintilef l-art agrikola u l-għejxien tal-bdiewa. Jidħol 
ukoll ir-riskju li tintilef il-kapaċità tal-pajjiż biex jipproduċi 
l-ikel u jħares l-ambjent rurali.  
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Biex jintlaħqu l-miri li għandna f’moħħna, 
jenħtieġ riforma li, tkun ibbażata fuq 
viżjoni li tħares fit-tul u toffri direzzjoni 
għal dik li hija azzjoni meħtieġa, tkun 
taqbel mal-Kostituzzjoni ta’ Malta u mal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-
bniedem, tkun motivata minn raġunijiet li 
huma fl-interess tal-pubbliku inġenerali, u 
tkun tinvolvi lill-bdiewa. Huwa għalhekk li 
din il-White Paper tiġbor sett ta’ proposti 
maħsuba biex jindirizzaw il-kwistjonijiet 
li jistgħu jwasslu għat-telfien tar-raba’, u 
b’hekk jinħoloq qafas legali u sistemi ta’ 
kontroll li jissalvagwardjaw id-drittijiet 
soċjali tal-partijiet kollha, is-sigurtà tal-ikel, 
u l-ħarsien tal-ambjent. 

Il-pubbliku qed jiġi mistieden jissottometti 
kummenti dwar il-White Paper matul il-
perjodu ta’ konsultazzjoni.



L-Ambitu 
Internazzjonali

Id-dritt li tgawdi 
l-proprjetà tiegħek

Skont Artikolu 1 tal-Protokoll numru 1 
tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem persuna hija intitolata li 
tgawdi dak li tippossedi, u ħadd m’għandu 
jiġi mċaħħad mill-possedimenti tiegħu 
ħlief fl-interess pubbliku u soġġett 
għall-kundizzjonijiet previsti mil-liġi. 
Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet 
m’għandhom bl-ebda mod ifixklu d-dritt 
tal-Istat li jinforza liġijiet li jidhirlu huma 
meħtieġa biex jirregola l-użu tal-proprjetà 
skont l-interess ġenerali.

Il-ġlieda kontra 
l-ġuħ u l-faqar

Bħala membru tal-Għaqda Dinjija 
għall-Ikel u l-Agrikoltura (Food and 
Agriculture Organisation), Malta hija 
marbuta ssegwi l-Linji Gwida Volontarji 
dwar il-Governanza Responsabbli tal-
Pussess tal-Art. Dawn iservu bħala qafas 
ta’ referenza f’dan il-qasam, maħsuba 
propja bħala parti mill-ġlieda kontra l-ġuħ 
u l-faqar.

Ir-rispett tal-libertajiet 
fundamentali 

Skont it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, 
l-Istati Membri għandhom il-ġurisdizzjoni 
u d-diskrezzjoni biex jirregolaw is-swieq 
tal-art tagħhom. Madankollu għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji bażiċi tat-Trattat, 
jirrispettaw il-libertajiet fundamentali, u 
jaraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni 
fuq il-bażi tan-nazzjonalità. Id-dritt li 
wieħed jakkwista, juża jew jiddisponi minn 
raba’ jaqa’ taħt il-prinċipji tal-moviment 
ħieles tal-kapital stabbiliti fl-Artikoli 63 et 
seq. tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Miżuri nazzjonali li jistgħu jfixklu d-dritt 
tal-libertajiet fundamentali jistgħu jiġu 
permessi biss jekk jiġu sodisfatti għadd 
ta’ kundizzjonijiet. Il-miżuri introdotti 
m’għandhomx ikunu diskriminatorji, 
għandhom ikunu ġġustifikati minn 
interess pubbliku superjuri, iridu jkunu 
adattati biex jintlaħaq l-għan imfittex u ma 
jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ, 
u ma jkunux sostitwiti b’mezzi alternattivi 
inqas restrittivi. Barra minn hekk, il-miżuri 
nazzjonali għandhom jikkonformaw ma’ 
prinċipji ġenerali oħra tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea bħaċ-ċertezza legali.
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F’diversi okkażjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea saħqet li l-għanijiet 
ta’ dawn il-miżuri għandhom ikunu 
konsistenti mal-għanijiet tal-Politika 
Agrarja Komuni taħt l-Artikolu 39 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, li jistabilixxi 
l-provvista u s-sigurtà tal-ikel bħala għan.

Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew

Fis-27 ta’ April tal-2017, il-Parlament Ewropew 
adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fir-
rigward tar-raba’ fil-pajjiżi membri tal-Unjoni 
Ewropea, u kif jista’ jiġi faċilitat l-aċċess għall-
pussess mill-bdiewa. Il-Parlament irrikonoxxa 
li l-art hija minn naħa proprjetà, filwaqt li min-
naħa l-oħra hija waħda mill-assi pubbliċi li 
hija suġġetta għal obbligi soċjali. Ir-riżoluzzjoni 
tagħmel referenza għar-raba’ bħala 
riżorsa li dejjem qed issir aktar skarsa, ma 
tiġġeddidx, u hija bżonn bażiku għad-dritt 
fundamentali tal-bniedem li jkollu ikel tajjeb 
u biżżejjed għas-saħħa, u ta’ ħafna servizzi 
tal-ekosistema vitali għas-sopravivenza, u 
għalhekk m’għandhiex tiġi ttrattata bħala 
oġġett ordinarju ta’ merkanzija. 

Din ir-riżoluzzjoni tirrikonoxxi li l-art taf tkun 
sors ta’ kunflitt marbut, mhux biss madwar 
l-użu, iżda wkoll b’riżultat ta’ rivalità bejn 
l-investituri fil-biedja u dawk li mhumiex. 
Dan iwassal għall-għoli fil-prezzijiet tar-
raba’ u l-kirjiet għal livelli li jinkoraġġixxu 
spekulazzjoni finanzjarja, sitwazzjoni li 
tagħmilha impossibbli għal ħafna rziezet li 
jżommu art mikrija jew li jakkwistaw iktar 
art biex ikunu jistgħu jżommu ażjendi żgħar 

u ta’ daqs medju vijabbli. Dan minħabba li 
f’ħafna Stati Membri, il-prezzijiet tal-bejgħ u, 
f’xi każijiet, il-kirjiet tar-raba’, ġew distakkati 
mill-valur tad-dħul li jista’ jinkiseb mill-
produzzjoni tal-ikel.

Għodda dwar il-pussess u 
l-użu tar-raba’

Il-Parlament Ewropew jappella lill-Istati 
Membri biex jiffokaw il-politika tagħhom 
dwar l-użu tar-raba’ fuq għodda bħat-
tassazzjoni u skemi ta’ għajnuna u 
finanzjament tal-Politika Agrarja Komuni 
biex jinżamm il-mudell imsejjes fuq l-ażjendi 
żgħar u mmexxija mill-familja. L-Istati 
Membri huma mistiedna jfasslu l-politika 
tagħhom dwar is-suq tar-raba’ b’tali mod li 
jippermettu aċċess għal sjieda jew pussess 
taħt kundizzjonijiet finanzjarji xierqa għall-
biedja. Huma mistiedna wkoll iżommu taħt 
monitoraġġ il-prezzijiet tax-xiri tar-raba’ u 
tal-kirjiet. Barra minn hekk it-tranżazzjonijiet 
fuq ir-raba’ għandhom ikunu soġġetti għall-
proċeduri ta’ verifika sabiex tiġi ċċekkjata 
konformità mal-liġi.

Il-Parlament Ewropew jappella wkoll biex 
ir-raba’ jingħata protezzjoni speċjali bil-
ħsieb li l-Istati Membri, f’kordinazzjoni mal-
awtoritajiet lokali u mal-organizzazzjonijiet 
tal-bdiewa, ikunu jistgħu jirregolaw il-bejgħ 
u l-użu u l-kiri tar-raba’. Dan sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-ikel f’konformità mat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-
pussess tal-art u l-aċċess għall-art, kif ukoll 
fir-rigward tal-erba’ libertajiet fundamentali 
Ewropej u tal-interess pubbliku.



Is-Sitwazzjoni 
f’Malta

Il-pussess tar-raba’ 
mill-bdiewa

Il-parti l-kbira tal-bdiewa f’Malta 
m’għandhomx ir-raba’ bħala proprjetà 
privata tagħhom. L-istatistika dwar 
l-agrikoltura maħruġa mil-Uffiċċju 
Nazzjonali tal-Istatistika turi li madwar 50% 
tar-raba’ huwa proprjetà tal-Gvern, 28% 
huwa proprjetà privata fil-pussess tas-sid, 
filwaqt li 23% huwa proprjetà tal-privat u 
mikri lill-bdiewa. Dan ifisser li l-parti l-kbira 
tar-raba’ tinħadem minn bdiewa li r-raba’ 
kisbuh permezz ta’ ftehim ta’ kiri. 

Il-kontroll tal-pussess tar-raba’ f’Malta 
jmur lura għal żmien il-Kavallieri, fejn 
naraw li, biex itejbu l-provvista tal-ikel, 
kienu joffru oqsma ta’ art b’sigurtà ta’ 
pussess taħt arranġament ta’ kiri fit-tul 
b’kiri nominali fuq perjodu ta’ 99 sena lil 
bdiewa prospettivi. Dat-tip ta’ kirjiet, fit-
tul u b’rati baxxi, ġew imħaddma wkoll fi 
żmien l-Ingliżi fil-bidu tas-seklu 19. 

Jeżistu diversi tipi ta’ arranġamenti bejn 
is-sid u l-kerrej li ilhom fis-seħħ mis-
seklu 15. Il-kirja fit-tul, jew hekk imsejħa 
enfitewsi, saret popolari qabel is-seklu 17 
u baqgħet hekk sa ftit ilu. Is-sullukazzjoni 
kienet issir taħt is-sistema ta’ mezzadrija. 
Madankollu, il-kirja ordinarja hija l-aktar 
komuni. Taħt din it-tip ta’ kirja, is-sid tal-art 
iżomm id-drittijiet sħaħ tal-proprjetà u 
jċedi biss id-dritt personali tal-użu tiegħu 
lill-kerrej. 

Illum il-ġurnata, il-pussess tar-raba’ huwa 
rregolat mill-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ 
Raba’ (Kapitlu 199 tal-Liġijiet ta’ Malta) 
li jittratta dwar il-kiri mill-ġdid tar-raba’ 
u joffri qafas għall-proċeduri f’dan ir-
rigward. Il-ġestjoni tal-proprjetà tal-Gvern 
hija rregolata minn Kapitlu 573 Att dwar 
Artijiet tal-Gvern u regolamenti sussidjarji 
prinċipalment LS 573.01 u LS 573.06 fir-
rigward tar-raba’.
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Il-wirt tal-art bi qbiela jgħaddi mill-missier 
għall-ulied u mhux bejn l-aħwa. Fl-2017, 
permezz ta’ bidla fir-regolamenti tat-
trasferiment tal-art tal-Gvern (Avviż Legali 
159 tal-2017, riferut bħala r-Regolament 
dwar Artijiet Agrikoli, tal-2017) sar possibbli 
li r-raba’ jiġi trasferit lill-bdiewa bona fide, 
dejjem jekk dan jiġi approvat mill-Bord 
tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet. Din il-
liġi taħseb ukoll għall-istudenti tal-biedja 
billi tipprovdi raba’ b’kiri b’rata favorevoli 
għall-ewwel ħames (5) snin. Barra minn 
hekk, permezz tal-Avviż Legali 438 tal-2018, 
ġew introdotti regolamenti ġodda, imsejħa 
r-Regolamenti dwar Art Agrikola Propjetà 
tal-Gvern (SL 573.06), biex ikun issimplifikat 
aktar it-trasferiment tad-drittijiet ta’ qbiela 
bejn il-bdiewa.

Il-liġi tal-kiri 
tar-raba’

Il-kirjiet tar-raba’ f’Malta huma regolati 
mill-Att dwar il-Tiġdid tal-Kiri tar-Raba’ 
(Kapitlu 199 tal-Liġijiet ta’ Malta). L-Att 
jipprovdi definizzjonijiet legali u jistipula 
d-drittijiet ta’ sid il-kera biex dan jerġa’ 
jikseb l-art tiegħu, id-drittijiet tal-kerrej li 
jżomm l-użu tal-art, kumpens lill-kerrej 
f’każ ta’ żgombru u kriterji biex jiġi ffissat 
il-kumpens, u t-twaqqif tal-Bord dwar il-
Kontroll tal-Kiri tar-Raba’. Il-Bord għandu 
s-setgħat mogħtija mill-Prim’Awla tal-Qorti 
Ċivili u jżomm is-seduti tiegħu fil-Qrati 
Superjuri ta’ Malta jew il-Qorti tal-Maġistrati 
f’Għawdex.

Kapitlu 199 jiddefinixxi “kiri” bħala ftehim 
għal perjodu ta’ mhux aktar minn 16-il 
sena għal kera fi flus jew konsiderazzjoni 
oħra pagabbli kull sena f’pagament 
wieħed jew aktar. Il-kirja tiġġedded 
awtomatikament minn sena għal sena 
jew inkella b’deċiżjoni tal-Bord dwar 
il-Kontroll tal-Kiri ta’ Raba’. Madankollu, 
teskludi enfitewsi jew ftehim li bis-
saħħa tiegħu l-prodott agrikolu jkun b’xi 
mod maqsum mas-sid jew mal-kerrej 
(mezzadrija).

L-Att jipprovdi protezzjoni adegwata lill-
bidwi peress li huwa pjuttost diffiċli għal 
sid l-art li jerġa’ jikseb kontroll sħiħ fuq 
raba’ mikri. Għalkemm, kif għedna, il-kirja 
tiġġedded kull sena, l-Att jippermetti lis-sid 
li jibdel il-kundizzjoni tal-kirja malli jiskadi 
t-terminu bi ftehim bil-miktub mal-kerrej 
jew b’applikazzjoni lill-Bord. Il-liġi tagħti 
sitt raġunijiet meta hu ġustifikat li s-sid 
japplika mal-Bord biex jerġa’ jieħu l-art 
tiegħu. Il-kerrej (f’dan il-każ il-bidwi) huwa 
salvagwardjat milli jitlef ir-raba’ jekk ikun 
kapaċi juri lill-Bord, b’mod sodisfaċenti, li 
hu jkun qed isofri iktar mis-sid jekk jiġri 
dan. Jekk il-Bord jiddeċiedi favur is-sid, 
il-kerrej huwa intitolat għall-kumpens 
mingħand sid il-kera.
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Il-qafas ta’ politika 
nazzjonali

Waħda mill-miri strateġiċi tal-Politika 
Nazzjonali Dwar Is-Settur Tal-Biedja 
Għal Malta1 hija marbuta mal-bżonn li tiġi 
indirizzata l-konsolidazzjoni tar-raba’. 

Sabiex l-investiment fis-settur tal-ikel li 
ġej mill-biedja jkun iktar kompetittiv u 
reżiljenti għall-isfidi tal-lum permezz ta’ 
fondi tal-Unjoni Ewropeja fl-isfont tal-
Politika Agrarja Komuni, Malta fasslet il-
pjan strateġiku għal Malta għas-snin 2023 
sal-2027. Dan il-pjan jagħraf ukoll il-ħtieġa 
li titjieb il-pożizzjoni tal-bdiewa, anke 
permezz ta’ għodod li jirregolaw is-swieq 
u li jservu bħala inċentivi għal produzzjoni 
iktar sostennibbli. 

Il-Politika dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp 
fiż-Żoni Rurali2 toffri qafas ta’ prinċipji biex 
tassigura żvilupp leġittimu rurali.

1 National Agricultural Policy for the Maltese Islands 2018–2028.
2 Rural Policy and Design Guidance (PA, 2014).
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Żviluppi 
Ġuridiċi

Matul dawn l-aħħar xhur, il-Qrati ta’ Malta taw deċiżjonijiet3 
b’impatt sinifikanti, li wrew il-bżonn ta’ riforma fil-qasam 
tal-akkwist u pussess tar-raba’ li tkun imsejsa fuq prinċipji u 
realtajiet aġġornati. 

Il-ksur tad-drittijiet 
ta’ sid il-kera

Fil-każ J & C Properties Ltd vs Nazzareno 
u Antonia Pulis u l-Avukat Ġenerali (133/18 
JZM), il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat li 
d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3, 4 u 14 tal-
Att dwar il-Kiri tar-Raba’ jmorru kontra 
l-prinċipju fundamentali tad-drittijiet ta’ 
sid il-kera li huma mħarsa taħt Artikolu 
39 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, Artikolu 6 
tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali u Artikolu 1 tal-Ewwel 
Protokoll tal-Konvenzjoni.

Żbilanċ bejn l-interessi 
tas-sid u l-kerrej

Fil-każ Baldacchino Holdings Ltd vs 
l-Avukat Ġenerali u Carmelo Spiteri (72/2016 
MH), il-Qorti rrikonoxxiet li għalkemm 
l-istess liġi toffri qafas tajjeb, ma tibqax 
toffri bilanċ bejn l-interessi tas-sid u tal-
kerrej, u fil-fatt, inħoloq sproporzjon u 
żvantaġġ qawwi kontra sid il-kera. 

3 J & C Properties Ltd vs Nazzareno u Antonia Pulis u l-Avukat Ġenerali (133/18 JZM). 
   Baldacchino Holdings Ltd vs l-Avukat Ġenerali u Carmelo Spiteri (72/2016 MH).
   Maria Stella Azzopardi Vella vs l-Avukat tal-Istat u John Buttiġieġ (313/20 JVC).
   Vincenza Magro vs l-Avukat tal-Istat u Annalisa Schembri u Liberata Schembri (224/2019 LM).
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Il-qorti nnutat ukoll li r-rata tal-kera li 
r-rikorrent u l-antenati tiegħu setgħu 
jipperċepixxu skont il-liġi meta mqabbla 
mal-kera li tista’ titħallas fis-suq ħieles 
kienet baxxa u li dan kien qed jiġi 
pruvat permezz tal-osservazzjonijiet u 
l-konklużjonijiet tal-perit tekniku. 

Il-Qorti saħqet li d-dritt tal-Istat li 
jikkontrolla l-użu tal-proprjetà permezz 
tal-liġi mhuwiex ikkontestat sakemm dan 
ikun fl-interess pubbliku. Fl-istess ħin, 
iżda, l-Istat huwa obbligat li jiżgura bilanċ 
u proporzjonalità bejn l-interess ġenerali u 
dak privat. Saret referenza wkoll għall-fatt 
li l-Istat baqa’ passiv għall-ħtieġa ta’ liġi 
effettiva sabiex jinstab bilanċ proporzjonat 
bejn il-piżijiet u d-drittijiet tas-sidien tal-art.

Skop leġittimu 
favur il-biedja

L-aħħar sentenza (224/2019 LM) fil-każ 
Vincenza Magro vs l-Avukat Ġenerali 
u Analisa u Liberata Schembri, il-Qorti 
ddikjarat li m’hemm l-ebda diskussjoni 
dwar il-fatt li dak iż-żmien il-miżuri li ġew 
imħaddma permezz ta’ Kapitlu 199 kienu 
maħsuba biex jikkontrollaw l-użu tar-
raba’, u l-iskop ta’ din il-liġi kien wieħed 
leġittimu. 

Dan għaliex il-Qorti tirrikonoxxi li l-Istat 
għandu d-dmir li jiżgura li jkun hemm 
prodott ta’ ikel suffiċjenti u adegwat li 
ġej mill-biedja. B’hekk il-pajjiż jassigura 
l-provvista tal-ikel u għalhekk l-Istat 
għandu diskrezzjoni wiesgħa ħafna biex 
jiżgura li s-settur tal-biedja ma jkunx 
f’riskju li jfalli fl-ebda ħin. 

Il-Qorti rrikonoxxiet li l-liġi saret bil-għan 
li tipproteġi s-settur tal-biedja. Il-liġi 
tassigura li l-bidwi ma jiġix imċaħħad 
faċilment mill-art li ilu jaħdem għal 
għexieren ta’ snin, anke billi timponi fuqu 
żieda fil-kera li ma tippermettilux ikompli 
jikkultiva dik l-art, u ma jkunx jista’ jkabbar 
il-prodotti tiegħu b’mod ekonomiku, u li 
jkun jista’ jkollu dħul suffiċjenti u adegwat 
biex jassigura stil ta’ ħajja deċenti u 
rispettabbli għalih u għall-familja tiegħu.

Il-bżonn 
ta’ proporzjon 

Madankollu, il-Qorti qalet ukoll li l-Istat 
m’għandu l-ebda dritt assolut li jindaħal 
lill-proprjetarju tal-art fit-tgawdija tal-
proprjetà tiegħu u kull intervent għandu 
jirrispetta l-prinċipju ta’ proporzjonalità. 

Il-Qorti sostniet ukoll li l-valutazzjoni tar-
raba’ abbażi tal-valur li l-art iġġib fis-suq 
miftuħ mhijiex riflessjoni xierqa tal-prezz 
ta’ art li qed tintuża biss għal skop ta’ 
biedja, iżda tirrifletti minflok valutazzjoni li 
ssir f’kuntesti oħra fejn l-art tinbiegħ jew 
tinkera għal skopijiet differenti, inklużi 
skopijiet ta’ rikreazzjoni.



Motivazzjoni

Ir-rabta mal-biedja, 
l-ikel u l-ambjent

Minkejja li bħala settur, il-biedja għandha 
biss 1.4% tal-Valur Miżjud Gross, huwa 
fatt magħruf li għandha rwol importanti 
ħafna kemm f’dik li hi provvista tal-ikel 
frisk, kif ukoll fit-tiswir tal-pajsaġġ rurali 
u l-provvista ta’ beni pubbliċi fil-qasam 
tal-ambjent, tal-bijodiversità u tat-tibdil 
fil-klima. 

Il-pandemija tal-COVID-19 tefgħet dawl 
qawwi kemm fuq l-isfidi li għandna fis-
sistema tal-ikel, fosthom li minħabba 
diversi fatturi, il-vijabbiltà tal-biedja dejjem 
qed tonqos u s-settur mhux qed jipprovdi 
opportunitajiet biżżejjed lil żgħażagħ u 
intraprendituri, kif ukoll kemm hu kruċjali 
li, apparti li niddependu fuq ikel impurtat, 
nagħmlu minn kollox biex nassiguraw li 
l-provvista ta’ ikel mis-settur tal-biedja ma 
tiqafx. 

Apparti miżuri temporanji u ta’ 
emerġenza, sabiex ma tiġix imfixkla 
l-produzzjoni tal-ikel, irid ikun hemm 
sistemi b’saħħithom li jħarsu r-raba’, 
u jsostnu l-produzzjoni tal-ikel. Huwa 
għalhekk li l-protezzjoni tar-raba’ hu 
wieħed mill-elementi fundamentali fil-
firxa ta’ mezzi favur is-sostenn tal-biedja 
u l-provvista tal-ikel, u jagħmel parti minn 
dak li għandu jiġi mħares fl-interess 
pubbliku. 
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Il-bżonn 
ta’ riforma

Wara s-sentenza riċenti tal-Qorti li fiha 
ġie ddikjarat li Kapitlu 199 imur kontra 
l-kostituzzjoni, il-Gvern ħass il-ħtiega li 
jintervjeni f’dan il-qasam tal-governanza 
dwar il-pussess tar-raba’. Dan il-bżonn 
joħroġ ukoll mill-Istrateġija Nazzjonali 
Għal Wara l-Pandemija4 li titkellem ċar 
ħafna dwar is-sinifikat tal-iżviluppi ġuridiċi 
riċenti u l-periklu li dawn ikomplu jheddu 
r-reżiljenza tas-settur tal-biedja u l-funzjoni 
tiegħu fir-rigward tal-provvista u s-sigurtà 
tal-ikel.  

Kien għalhekk li għal dawn l-aħħar xhur, il-
Gvern, permezz tal-Ministeru responsabbli 
mill-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-
Annimali, mexxa ħidma biex isseħħ riforma 
fil-qafas legali biex tiġi mħarsa r-raba’. Din 
ir-riforma tqis il-kuntest internazzjonali u 
dak lokali, u tirrispetta l-liġijiet relevanti, 
fosthom, Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni ta’ 
Malta dwar il-ħtieġa li wieħed ma jiġix 
imċaħħad mill-proprjetà u Artikolu 1 tal-
Protokoll 1 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem li jirrigwardja 
d-dritt għall-proprjetà.

L-għan tar-riforma hu li jiġi mħares ir-raba’ 
fl-interess pubbliku b’mod leġittimu u 
proporzjonat biex b’hekk issir ġustizzja mal-
partijiet kollha inkluż mas-sid, titnaqqas 
l-ispekulazzjoni żejda, jitħarsu ż-żoni rurali, 
u, fuq kollox, jingħata sostenn għall-biedja 
fl-isfond tal-importanza tagħha fil-provvista 
tal-ikel. Diġà tressqu emendi leġiżlattivi 
għal Kapitlu 199 maħsuba li jilħqu 
l-għanijiet prinċipali ta’ din ir-riforma.

4 National Post Pandemic Strategy, 2021. 
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Proposti

Abbażi tal-qafas legali li jorbot lil Malta kemm fil-kuntest 
internazzjonali, kif ukoll dak lokali, u fid-dawl ta’ żviluppi 
riċenti ġuridiċi u fis-suq tar-raba’, flimkien mal-emendi 
leġiżlattivi mressqa quddiem il-Parlament, il-Gvern qiegħed 
jipproponi numru ta’ miżuri addizzjonali maħsuba li jħarsu 
l-art agrikola f’Malta. 
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01
Awtorità responsabbli  
għar-raba’ 

Qed tiġi proposta li titwaqqaf Awtorità li 
tħares ir-raba’ privata u l-pussess tiegħu. 
Din l-Awtorità hija maħsuba li tkun 
tagħmel parti mill-portafoll tal-Ministeru 
responsabbli għall-Agrikoltura u li tkun 
vestita b’erba’ responsabbiltajiet ewlenin:

i. Iżżomm reġistru tal-bejgħ, kiri u 
l-użu tal-art agrikola privata fil-gżejjer 
Maltin.

ii. Tassigura l-ħtieġa li r-raba’ jibqa’ 
jinħadem għall-iskop agrikolu tiegħu, 
mingħajr ma jiġu mxekkla drittijiet 
li joħorġu minn politika tal-ippjanar 
eżistenti.

iii. Tinċentiva l-akkwist ta’ raba’ tal-privat 
minn bdiewa ġenwini li għandhom art 
agrikola mikrija lilhom, billi jingħataw 
dritt ta’ preferenza kemm-il darba s-sid 
jagħżel illi jbigħ l-art.

iv. Takkwista permezz ta’ dritt mogħti 
lilha raba’ offruta għall-bejgħ mis-
sidien tagħha, biex din imbagħad tiġi 
allokata biex tinħadem minn bdiewa 
ġenwini.

Hu propost li l-Awtorità jkollha bord 
magħmul minn numru ta’ esperti f’oqsma 
differenti, rappreżentanti ta’ awtoritajiet 
kompetenti, kif ukoll partijiet oħra li 
għandhom interess. 
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02
L-istabbiliment ta’ 
żoni agrikoli 

Huwa propost li l-Awtorità tkun 
responsabbli li tħares ir-raba’ fil-konfini 
stabbiliti skont iż-Żoni Rurali hekk kif 
imfassla abbażi ta’ artijiet ta’ valur agrikolu 
li ġew identifikati fil-Pjanijiet Lokali tal-
2006 u li jiġu aġġornati skont ir-reġistru 
tar-raba’ minn żmien għal żmien. 

03
L-iżvilupp ta’ katast u 
reġistru tal-bejgħ

Huwa propost li jkun hemm katast 
tar-raba’. Il-katast huwa sistema ta’ 
informazzjoni dwar il-pussess u l-użu 
tal-art, u għaldaqstant huwa għodda 
siewja għall-amministrazzjoni, il-
monitoraġġ u l-ħarsien tar-raba’, u allura 
għall-implimentazzjoni tal-politika dwar 
ir-raba’ mill-awtorità nnifisha. Huwa 
propost li l-katast jiġi żviluppat abbażi 
ta’ reġistri li diġà jeżistu u li jiġi aġġornat 
b’informazzjoni ġdida dwar il-pussess 
permezz ta’ bejgħ jew trasferiment ta’ kiri 
tar-raba’.
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04
Issir distinzjoni skont 
l-istatus tal-bidwi

Fl-isfond tar-riforma dwar il-pussess u 
l-kontroll tar-raba’, huwa ferm importanti 
li jiġi definit l-istatus tal-bidwi, u li ssir 
distinzjoni bejn bdiewa attivi, bdiewa tal-
passatemp, u dawk ġodda li għadhom 
deħlin jew qed jippruvaw jidħlu fis-settur. 
Dan sabiex naraw li l-ġestjoni tar-raba’ 
tkun f’idejn bdiewa ġenwini, xi ħaġa li 
toħroġ b’mod ċar ħafna wkoll mill-politika 
nazzjonali dwar il-biedja. Fin-nuqqas ta’ 
sistema bħal din, jidħol ir-riskju li jkun 
hemm abbuż ta’ benefiċċji li għandhom 
ikunu riservati għal min hu impenjat fis-
settur bi sforz u b’serjetà. 

Il-prinċipju li qed inħaddnu f’din ir-riforma, 
li ssir distinzjoni abbażi tal-istatus tal-bidwi 
u l-attività fil-biedja, huwa mnaqqax sew 
fir-regolamenti l-ġodda dwar it-tħaddim 
tal-Politika Agrikola Komuni. Dan sabiex, 
kif diġà semmejna, l-għajnuna għad-dħul 
tkun qed tingħata lill-bdiewa li huma attivi 
u għalhekk jitjiebu r-riżultati li jinkisbu 
permezz ta’ din il-politika. 

Sabiex tinħoloq din id-distinzjoni, se jkun 
hemm kategoriji differenti bbażati fuq 
il-valur tal-prodott li joħroġ mill-għalqa 
jew mir-razzett fuq perjodu ta’ sena (1) 
(dak li jissejjaħ Standard Output). L-istatus 
tal-bidwi u r-rabta mal-attività fil-biedja 
se jkunu kriterji li jagħtu preferenza lil min 
jibbenefika mill-benefiċċji ta’ din ir-riforma. 
Kif mistenni, ikun hemm ukoll kriterji għal 
dawk ta’ età żgħira li jixtiequ jidħlu fis-
settur għall-ewwel darba. 
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05
Il-Ħarsien tal-ħtieġa li 
tinħadem  ir-raba’ 

L-Awtorità għandha tistabbilixxi miżuri 
biex tħares u tiżgura l-ħtieġa li art agrikola 
tinħadem għall-iskop agrikolu tagħha. 

06
Pussess u bejgħ 
tar-raba’ 

B’żieda mal-mekkaniżmu prospettat 
fl-emendi leġiżlattivi mressqa quddiem 
il-Parlament, qed jiġi propost illi sabiex 
ikun hemm ħarsien effettiv tal-ħtieġa li 
raba’ jinħadem għall-iskop agrikolu tiegħu, 
l-Awtorità trid tkun notifikata bil-konvenju 
u l-eventwali bejgħ tar-raba’ privata. Is-
sidien li jkollhom ħsieb ibigħu l-art agrikola 
tagħhom jistgħu jagħżlu li joffru r-raba’ 
għall-bejgħ lill-Awtorità.  
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07
Reġistrazzjoni 
tal-kiri tar-raba’

Filwaqt li għall-kirjiet eżistenti, fejn 
hemm qbil bejn is-sid u l-kerrej, dawn 
ikollhom l-għażla li jirreġistraw il-kirja mal-
Awtorità. Il-kirjiet kollha riveduti mill-Bord 
dwar il-Kontroll tal-Kiri ta’ Raba’ skont 
l-emendi leġiżlattivi mressqa quddiem 
il-Parlament, ikunu meħtieġa li jkunu 
reġistrati mal-Awtorità. Hekk kif propost 
fl-emendi leġiżlattivi, għandu jkun hemm 
regolamenti li jistabbilixxu l-prezz ġust 
tar-raba’, li jinkludu l-proċedura, l-metodu 
u l-kriterji li għandhom jiġu mħarsa jew 
iservu ta’ linji gwida għal kull stima ta’ valur 
ta’ raba’.

Il-prezz ġust tal-kirja għandu jqis il-valur 
tar-raba’ stmata bħala art agrikola għall-
użu agrikolu li jista’ jinkiseb minn fuq is-suq 
miftuħ, il-mezzi tal-kerrej, iċ-ċirkostanzi u 
l-kundizzjoni tar-raba’ u kwalunkwe piż li 
jista’ jkun proporzjonat għal sid il-kera. 

Kuntratti ta’ kirjiet għandhom ikunu għal 
perjodu ta’ mhux inqas minn tmien (8) snin 
u mhux iktar minn sittax (16)-il sena. Dan 
għandu jservi sabiex il-kirjiet ikunu stabbli 
u l-bidwi jkollu serħan il-moħħ, u għalhekk 
ma jkunx imfixkel l-investiment fis-settur.  

08
L-Awtorità bħala 
intermedjarju 

Hu maħsub li l-Awtorità sservi ta’ 
intermedjarju billi tressaq lejn xulxin 
bdiewa żgħażagħ jew bdiewa ġenwini 
li qed ifittxu r-raba’, bdiewa li waslu 
biex jirtiraw u li huma lesti li jgħaddu bi 
trasferiment il-qasam tagħhom, jew sidien 
privati li lesti jikru jew ibigħu l-art tagħhom.
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09
Koerenza mal-politika 
dwar l-ippjanar 
tal-iżvilupp

Il-politika dwar l-ippjanar għall-iżvilupp 
tal-art hija opportunità biex inkomplu 
nsaħħu qafas ta’ kontroll fuq ir-raba’ u biex 
nilqgħu għall-ispekulazzjoni u t-telf tar-
raba’. Hawnhekk qed nipproponu sistemi 
ta’ protezzjoni aktar stretti li jagħmluha 
aktar diffiċli li jinbidel l-użu fejn dan ma 
jkunx permess skont il-politiki tal-ippjanar 
fis-seħħ.

Hu maħsub li jkun hemm kordinazzjoni 
sħiħa bejn l-Awtorità responsabbli għar-
raba’  u l-Awtorità tal-Ippjanar li jsaħħaħ 
il-kontroll fuq l-akkwist u l-pussess tar-
raba’ u jwassal għal titjib fis-sistemi li 
jissalvagwardjaw ir-raba’ minn żvilupp 
mhux mixtieq. 

10
Art agrikola 
tal-Gvern

L-Awtorità tal-Artijiet ser tibda eżerċizzju 
sabiex meta toħroġ sejħa għall-offerti 
għall-kirjiet ġodda ta’ art agrikola għal 
skop agrikolu, il-valur tal-kirja għandu jiġi 
maħdum fuq il-kunċett tal-prezz ġust 
b’tali mod li jagħmel sens ekonomiku 
għall-biedja. Sabiex l-attività agrikola tkun 
żgurata, ser tingħata preferenza lill-bdiewa 
ġenwini. 
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11
Miżuri 
ta’ taxxa

Mal-miżuri ta’ taxxa eżistenti, nistgħu 
nħarsu lejn oħrajn li jkunu mmirati sabiex 
joħolqu inċentiv fir-rigward tal-pussess u 
l-akkwist tar-raba’, u dawn jistgħu jinkludu:

- eżenzjonijiet mit-taxxa tas-suċċessjoni 
jekk l-art tinkera lill-bidwi;

- inċentivi fiskali lis-sidien tal-art li jikru 
l-art tagħhom lill-bdiewa; u

- taxxa fuq art agrikola meħtieġa li 
tinħadem, meta din ma tkunx qed 
tintuża għall-iskop ta’ attivitajiet tal-
biedja.

12
Għajnuna 
finanzjarja

Huwa magħruf li l-inċentivi finanzjarji 
jinkoraġġixxu l-attività u l-investiment 
fil-biedja. Bħala parti mir-riforma qegħdin 
naraw kif, permezz ta’ fondi nazzjonali, 
inżidu mal-għajnuniet li diġà jeżistu fil-
qafas tal-pjan strateġiku li joħroġ mill-
Politika Agrarja Komuni, biex ninċentivaw 
miżuri bħalm’huma l-irtirar kmieni u 
l-konsolidazzjoni tar-raba’. Miżuri oħra 
maħsuba huma skemi ta’ garanziji lill-
bdiewa li jippermettulhom jiksbu self b’rati 
ta’ mgħaxx baxx biex jixtru raba’ mikri 
lilhom.

Hawnhekk ta’ min ifakkar li l-finanzjament 
li joħroġ mill-Politika Agrarja Komuni, 
inkluż dawk imsejħa ħlasijiet diretti, huwa 
bbażat fuq il-prinċipju li dawn l-għajnuniet 
qed jingħataw, fost raġunijiet oħra, biex 
jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa, 
u biex il-bdiewa jiġu ppremjati għal beni 
pubbliċi li mhumiex normalment imħallsa 
mis-suq, inkluż servizzi favur l-ambjent. 
Il-Gvern ser ikun qed iħares lejn żieda 
f’dan il-fond sabiex ikompli jsostni l-attività 
agrikola. 
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PROĊESS TA’ 
KONSULTAZZJONI

Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal- Annimali qiegħed jitlob lill-pubbliku 
sabiex jirrifletti fuq il-proposti mressqa f’din il- White Paper.          

Kulħadd huwa mistieden jibgħat is-sottomissjonijiet tiegħu permezz tas-segwenti:

Bl-imejl:   publicconsultation.mafa@gov.mt

Bil-posta:  Agriculture Land Reform White Paper,
   Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights
 Agriculture Directorate 
 Agriculture research and Innovation Hub
 Ingiered Road, Marsa
 MRS 3300

Is-sottomissjonijiet għandom jaslu sat-8 ta’ Novembru 2022.

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.






