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Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u 

Karatteristiċi tas-Sess 
 

     #GIGESC 
 

 

KONSULTAZZJONI PUBBLIKA 

 

 

1. Progress sa issa 

 
 

Fl-2013, wara bidla fil-Gvern, il-Gvern Malti laħaq ftehim barra mill-qrati ma’ Joanne Cassar 

li sa dak iż-żmien ma kellhiex għażla oħra ħlief dik li tiġġieled ġlieda legali, mill-qrati lokali 

sal-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem sabiex id-dritt taż-żwieġ tagħha jkun irrispettat 

(Applikazzjoni Nru. 36982/11). Sussegwentement, permezz tal-Kodiċi Ċivili (Emenda) Att, 

2013 (Att Nru. VII tal-2013), il-Gvern Malti emenda l-Kodiċi Ċivili sabiex persuni trans 

ikunu rikonoxxuti fis-sess affermat u jkunu jistgħu jiżżewġu persuni tas-sess oppost. 

 

Matul l-2014, il-Gvern Malti adotta tliet liġijiet ġodda li b’mod dirett itejjbu l-protezzjoni 

legali  mogħtija lil persuni trans. Dawn huma: 

 

 L-introduzzjoni tal-identità tal-ġeneru fil-lista tal-bażijiet ta’ non-diskriminazzjoni, li 

tinsab fil-Kostituzzjoni permezz tal-addozzjoni ta’ Kostituzzjoni ta’ Malta (Emenda) Att, 

2014 (Att Nru. X tal-2004); 

 

 L-inklużjoni tal-identità tal-ġeneru fid-definizzjoni ta’ gruppi soċjali partikolari għal 

raġunijiet ta’ ażil permezz tar-Regolamenti tal-2014 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-

Istandards ta’ Proċedura fl-Eżami tal-Applikazzjonjiet għal Status ta’ Refuġjat (A.L. 161 

tal-2014); 

 

 L-inklużjoni tal-identità tal-ġeneru bħala bażi għal raġunijiet ta’ leave ta’ mard u drittijiet 

oħra, bħala protezzjoni taħt l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali parmezz 

tar-Regolamenti tal-2014 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Trattament Ugwali fl-

Impjiegi (A.L. 274 tal-2014).  

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111018
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25178&l=2
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26025&l=2
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26067&l=2
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26067&l=2
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26271&l=2


2. Dan l-Abbozz 
 

Il-Programm tal-Gvern juri b’mod ċar li l-Gvern għandu l-intenzjoni li jdaħħal liġi li tagħti 

lok li persuni trans ikollhom l-identità magħżula minnhom rispettata bil-liġi. Il-Programm 

jenfasizza wkoll li l-Gvern irid jintroduċi politika kontra d-diskriminazzjoni fis-Settur 

Pubbliku kollu.  

 

Dan l-Abbozz ġie żviluppat mill-Kunsill Konsultattiv LGBTI sabiex jintlaħaq dan il-għan. 

Fil-proċess saru bosta konsultazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet lokali u internazzjonali, u ma’ 

organizzazzjonijiet oħra sabiex ikun assigurat li l-liġi tilħaq l-istandards u tipproteġi persuni 

trans, genderqueer u intersex kontra d-diskriminazzjoni. 

 

Din il-proposta fil-qosor: 

 

 Tagħti d-dritt tal-identità tal-ġeneru lill-persuni kollha; 

 

 Tirregola l-proċedura għall-bdil tal-ġeneru, u din issir l-istess kemm għall-minuri kif 

ukoll għall-adulti; 

 

 Tirrikonoxxi deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-identità tal-ġeneru minn qrati kompetenti jew 

awtoritajiet responsabbli barranin; 

 

 Tagħti lok għal emendi tal-karatteristiċi tal-ġeneru fuq id-dokumenti kollha uffiċjali 

(bħall-karta tal-identità jew il-passaport) jew ċertifikati; 

 

 Tipprovdi l-privatezza meħtieġa lil dawk li jagħmlu tibdil dwar il-ġeneru tagħhom fuq 

dokumenti uffiċjali; 

 

 Iddaħħal obbligu pożittiv fuq l-entitajiet kollha tal-gvern sabiex jagħmlu ċert li s-servizzi 

mogħtija jilħqu l-għanijiet ta’ dan l-Att; 

 

 Tipprovdi l-possibbiltà lill-ġenituri sabiex jipposponu milli jniżżlu l-ġeneru tat-tarbija 

tagħhom fuq iċ-ċertifikat tat-twelid; 

 

 Tintroduċi d-dritt għall-integrità u awtonomija fiżika għall-persuni kollha; 

 

 Tpoġġi kontra l-liġi kull intervent mhux medikament neċessarju fuq il-karatteristiċi tas-

sess tal-persuna mingħajr il-kunsens infurmat tagħha; 

 

 Tipprovdi għal pariri psikosoċjali, appoġġ u interventi mediċi relatati mas-sess u/jew il-

ġeneru; 

 

 Tipprovdi għal reviżjoni tal-protokoll li jirregola t-trattament tal-assenjazzjoni tas-sess 

u/jew interventi kirurġiċi fuq il-karatteristiċi tas-sess tal-persuna; 

 

 Tintroduċi l-‘espressjoni tal-ġeneru’ u l-‘karatteristiċi tas-sess’ fil-lista ta’ bażijiet għal 

ċirkostanzi aggravati taħt il-Kodiċi Kriminali; u 

 



 Tintroduċi l-‘espressjoni tal-ġeneru’ u l-‘karatteristiċi tas-sess’ fl-ambitu tal-Att għall-

Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa. 

 

 

3. Sottomossjonijiet 
 

 

Sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu permezz ta’: 

 

Formola onlajn: www.msdc.gov.mt/GIGESC  

 

Imejl: integration@gov.mt 

 

Bil-posta: Konsultazzjoni GIGESC  

                          Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili 

 Xatt il-Barriera, 

 Il-Belt Valletta, VLT 1971 

 

 #GIGESC 

 

 

Is-sottomossjonijiet kollha dwar din il-konsultazzjoni għandhom jaslu sal-Ħadd 30 ta’ 

Novembru 2014. 

 

 

Grazzi bil-quddiem għas-sottomissjoni tiegħek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk jogħġbok kun infurmat li s-sottomissjonijiet jistgħu ikunu ppublikati fuq is-sit ta’ din il-

konsultazzjoni. 

 

http://www.msdc.gov.mt/GIGESC
mailto:integration@gov.mt

