1

ABBOZZ TA’ LIĠI
imsejjaħ
ATT biex ikunu jistgħu jinbdew proċedimenti kollettivi f’każijiet ta’
ksur tal-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar l-Affarijiet talKonsumatur.
1.	  It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att dwar Proċedimenti
Kollettivi.
2. F’dan l-Att kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx
teħtieġ xort’oħra:

Titolu fil-qosor.

Tifsir.

“azzjoni ta’ grupp” tfisser proċedimenti li jiġu
ppreżentati f’isem għadd ta’ membri ta’ klassi individwali u
li jkollhom rappreżentant ta’ klassi li tkun tissodisfa l-kriterji
msemmija fis-subartikolu (2) tal-artikolu 12;
“azzjoni rappreżentattiva” tfisser proċedimenti li jiġu
ppreżentati f’isem għadd ta’ membri ta’ klassi minn korp
rappreżentattiv;
“digriet tal-proċedimenti kollettivi” tfisser digriet li
jawtorizza li l-azzjoni titmexxa bħala proċediment kollettiv;
“għaqda ta’ konsumaturi reġistrata” tfisser għaqda ta’
konsumaturi reġistrata kif imfisser fl-Att dwar l-Affarijiet
tal-Konsumatur, kif ukoll kull għaqda ta’ konsumaturi oħra li
tkun ġiet uffiċjalment rikonoxxuta f’kull pajjiż ieħor;

Kap. 378.
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“kwistjonijiet komuni” tfisser –
(a) kwistjonijiet
komuni
neċessarjament identiċi fil-fatti, jew

iżda

mhux

(b) kwistjonijiet
komuni
iżda
mhux
neċessarjament identiċi fil-liġi li joriġinaw minn fatti
komuni iżda mhux neċessarjament identiċi;
“membru ta’ klassi” tfisser persuna li tkun taqa’ fil-klassi
speċifikata fid-digriet tal-proċedimenti kollettivi;
“persuna rappreżentata” tfisser membru ta’ klassi li jkun
għażel li jidħol fi proċedimenti kollettivi;
“proċedimenti kollettivi” tfisser proċedimenti li jiġu
ppreżentati minn rappreżentant ta’ klassi f’isem persuni li
t-talbiet tagħhom ikunu jinvolvu kwistjonijiet komuni u
li jistgħu jkunu istitwiti bħala azzjoni ta’ grupp jew azzjoni
rappreżentattiva;
“proċedimenti li jsiru b’għażla li tidħol” tfisser
proċedimenti kollettivi li jiġu ppreżentati f’isem membri ta’
klassi li jinnotifikaw lir-rappreżentant ta’ klassi kif hawn f’dan
l-Att li t-talba tagħhom għandha tiġi inkluża fil-proċedimenti
kollettivi;
“rappreżentant ta’ klassi” tfisser l-attur, jiġifieri, ilpersuna li tkun awtorizzata tippreżenta t-talbiet fi proċedimenti
kollettivi u tinkludi sotto-rappreżentant ta’ klassi;
“TFUE” tfisser Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-Unjoni
Ewropea.
Kif japplika l-Att.
Kap. 379.

Kap. 378.

3.	  Jistgħu jiġu istitwiti proċedimenti kollettivi meta ksur (a) tal-Att dwar il-Kompetizzjoni, u, jew tal-artikoli
101 jew 102 tat-TFEU, jew
(b) tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u, jew ta’
dawk l-Atti msemmija fl-artikolu 111 tal-Att dwar l-Affarijiet
tal-Konsumatur,
jiġi allegat li seħħ jew meta deċiżjoni li kien hemm ksur
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tgħaddi f’ġudikat:
Iżda dawk il-proċedimenti jistgħu jiġu wkoll istitwiti
meta investigazzjoni jew proċedimenti jkunu għadhom pendenti
quddiem l-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni jew l-Uffiċċju għallAffarijiet tal-Konsumatur jew taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru. 1/2003 jew meta proċedimenti jkunu għadhom pendenti
quddiem xi tribunal jew qorti ta’ ġurisdizzjoni ċivili.
4.
Meta r-rappreżentant ta’ klassi jippreżenta talba għal
danni li joriġinaw minn ksur tal-Att dwar il-Kompetizzjoni u,
jew l-Artikoli 101 jew 102 tal-TFUE, għandhom jiġu applikati
d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27A tal-Att dwar il-Kompetizzjoni.
5. (1) Il-proċedimenti kollettivi għandhom jiġu istitwiti
b’rikors ġuramentat fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew fil-Qorti
tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha jew
b’rikors fil-Qrati Inferjuri:
Iżda l-artikolu 56A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili għandu jkun japplika wkoll.
(2) L-attur għandu jitlob fir-rikors li l-Qorti tiddikjara
li l-proċedura dwar proċedimenti kollettivi hi l-aktar proċedura
xierqa fiċ-ċirkostanzi.
(3) Ir-rikors għandu –
(a) ikun fih l-isem tar-rappreżentant ta’ klassi;
(b) ikun fih l-isem tal-konvenut;
(ċ) jagħti deskrizzjoni tal-klassi;
(d) jiddiskrivi l-kwistjonijiet komuni għat-talbiet li
r-rappreżentant ta’ klassi ikun ippreżenta fil-proċedimenti
kollettivi;
(e) jiddikjara t-talba jew talbiet li tkun qegħda tiġi
vantata u, meta dan ikun japplika, jehmeż rendikont talammonti relattivi dovuti lill-membri ta’ klassi;
(f) jipprovdi kull prova li l-attur ikun bi ħsiebu
jserraħ fuqha biex jissodisfa l-kriterji għal dikjarazzjoni u
approvazzjoni kif hemm fl-artikoli 9 u 12 tal-Att; u

Preżentata ta’
proċedimenti kollettivi
għal ksur tal-Att dwar
il-Kompetizzjoni.
Kap. 379.
X’għandu jkun fih
ir-rikors.

Kap. 12.
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(g) jipprovdi, meta dan ikun japplika, ftehim dwar
proċedimenti kollettivi li jkun juri li l-membri ta’ klassi jkunu
taw il-kunsens tagħhom biex jiġu inklużi fil-proċedimenti
kollettivi u għall-ħatra tar-rappreżentant ta’ klassi:
Iżda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 156 tal-Kodiċi
ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom, meta
dan ikun japplika, jkunu wkoll japplikaw għar-rikors
ġuramentat fi proċedimenti kollettivi:
Iżda wkoll il-Qorti għandha tordna li r-rikors jiġi
emendat meta membri oħra ta’ klassi jmexxu b’għażla
li jidħlu fil-perjodu msemmi fl-artikolu 7(2) jew wara li
jkollhom il-permess tal-Qorti kif hemm fl-artikolu 8(1).
Seduta preliminari
tal-kawża.

6.

Il-Qorti għandha żżomm seduta preliminari tal-kawża u —

(a) jew tagħti digriet li jkun jordna t-tkomplija talproċedimenti flimkien ma’ kull ordni oħra li tista’ tqis xierqa,
(b) jew tagħti digriet biex tissospendi l-proċedimenti
jekk il-partijiet jaqblu, matul dik is-seduta, li jippruvaw
jittransiġu l-kawża permezz ta’ riżolviment alternattiv tattilwimiet jew b’mezzi oħra.
Digriet li jordna
t-tkomplija ta’
proċedimenti.

7. (1) Il-Qorti għandha tagħti digriet dwar it-tkomplija ta’
proċedimenti jekk —
(a) hija tiddikjara li l-proċeduri jkunu xierqa għal
proċedimenti kollettivi kif hemm fl-artikolu 9;
(b) hija tapprova li l-attur jaġixxi bħala r-rappreżentant
ta’ klassi kif hemm fl-artikolu 12; u
(ċ) hija tkun sodisfatta li t-talbiet ikunu konformi malartikolu 3 tal-Att.
(2) Id-digriet għandu jinkludi (a) l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant ta’ klassi;
(b) l-isem tal-konvenut;
(ċ) deskrizzjoni tal-klassi;
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(d) il-kwistjonijiet
komuni
għat-talbiet
li
r-rappreżentant ta’ klassi ikun ippreżenta fil-proċedimenti
kollettivi;
(e) it-talbiet li jkunu qegħdin isiru; u
(f) l-effetti legali ta’ sentenza mogħtija abbażi ta’
proċedimenti kollettivi:
Iżda d-digriet jista’ jkun fih ukoll dawk il-kundizzjonijiet
li l-Qorti tista’ tqis li jkunu xierqa, u l-Qorti għandha wkoll tordna
li dak id-digriet jiġi pubblikat fil-Gazzetta u f’ġurnal lokali blIngliż u bil-Malti u f’kull mezz ieħor ta’ komunikazzjoni jekk ilQorti jkun jidhrilha li jkun hekk xieraq, u għandu jkun fih li t-terzi
persuni kollha li jkunu jridu jidħlu bħala membri ta’ klassi, jistgħu
jagħmlu dan sad-data speċifikata li ma tkunx iżjed minn tliet
xhur mid-data tad-digriet, billi jirreġistraw it-talba tagħhom marrappreżentant ta’ klassi.
8. (1) Membru ta’ klassi li ma jmexxix b’għażla li jidħol
kif hemm fl-artikolu 7 ma jistax imexxi b’dan il-mod wara d-data
speċifikata, ħlief bil-permess tal-Qorti. Il-Qorti tista’ tagħti dak ilpermess jekk tkun sodisfatta li d-dewmien ma kienx kaġunat bi
ħtija tal-membru ta’ klassi u li l-konvenut ma jkunx ser ibati xi
preġudizzju sostanzjali li kellu jingħata l-permess.
(2) Membru ta’ klassi li jkun diġà ppreżenta kawża li
tinvolvi l-kwistjonijiet komuni indikati fid-digriet tal-proċedimenti
kollettivi ma jistax ikun persuna rappreżentata kemm-il darba,
qabel is-seduta preliminari tal-kawża, il-membru ta’ klassi ma
jċedix jew jagħmel rikors biex jissospendi dik il-kawza.
(3) Membru ta’ klassi ma jistax ikun persuna
rappreżentata meta:
(a) jkun diġà wasal għal transazzjoni barra l-qorti, fuq
il-kwistjonijiet komuni msemmija fid-digriet tal-procedimenti
kollettivi, mal-konvenut; jew
(b) ikun diġà ngħata deċiżjoni f’arbitraġġ bejn ilmembru ta’ klassi u l-konvenut dwar ir-rimedji li l-membru
ta’ klassi ried jikseb; jew
(ċ) deċiżjoni dwar il-kwistjonijiet komuni msemmija
fid-digriet tal-proċedimenti kollettivi li tkun diġà għaddiet

Membri ta’ klassi.
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f’ġudikat qabel ma xi tribunal jew qorti ta’ ġurisdizzjoni
ċivili u dak it-tribunal jew qorti jkunu diġà iddeċidew dwar irrimedji li l-membru ta’ klassi ried jikseb.
Dikjarazzjoni
li proċedimenti
jkunu xierqa bħala
proċedimenti
kollettivi.

9. (1) Il-Qorti għandha tiddikjara fid-digriet tagħha li
l-proċedimenti jkunu xierqa bħala proċedimenti kollettivi meta (a) hija tiġi sodisfatta mir-rappreżentant ta’ klassi li
t-talbiet fil-proċedimenti—
(i) jkunu qegħdin jiġu ppreżentati f’isem klassi
identifikata ta’ żewġ persuni jew aktar; u
(ii)

jinvolvu kwistjonijiet komuni; u

(b) hija tiġi sodisfatta mir-rappreżentant ta’ klassi
li l-proċedimenti kollettivi huma l-aktar mezz xieraq għal
riżolviment ġust u effiċjenti ta’ kwistjonijiet komuni.
(2) Meta tkun qegħda tiddeċiedi jekk il-proċedimenti
kollettivi humiex l-aktar mezz xieraq għal riżolviment ġust u
effiċjenti ta’ kwistjonijiet komuni għall-finijiet tas-subartikolu (1)
(b), il-Qorti għandha tieħu kont, fost affarijiet oħra —
(a) tal-benefiċċji tal-proċedimenti kollettivi proposti; u
(b) x-xorta tal-klassi.
Ċerti affarijiet
m’għandhomx
iżommu milli jingħata
digriet.

10. Il-Qorti m’għandhiex tiċħad milli tagħti digriet dwar xi
proċedimenti bħala proċedimenti kollettivi unikament minħabba xi
waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:
(a) it-talba tkun teħtieġ valutazzjoni individwali wara
li jiġu deċiżi l-kwistjonijiet komuni;
(b) it-talba jkollha x’taqsam ma’ kuntratti separati li
jkunu jinvolvu membri ta’ klassi differenti;
(ċ) l-ammont u x-xorta tad-danni mitluba jvarjaw fost
il-membri ta’ klassi differenti.

Meta Qorti
tagħti digriet li
proċedimenti ma
jkunux proċedimenti
kollettivi.

11. Meta l-Qorti tagħti digriet li l-proċedimenti ma jkunux
proċedimenti kollettivi, il-Qorti tista’ tħalli li l-proċedimenti
jitkomplew bħala proċediment wieħed jew aktar proċedimenti bejn
partijiet differenti u, għal dak l-għan, il-Qorti tista’ -
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(a) tordna ż-żieda, tħassir jew sostituzzjoni talpartijiet;
(b) tordna li jsiru emendi fir-rikors; u
(ċ) tagħmel kull ordni ieħor li tqis li jkun xieraq.
12.

(1)

F’azzjoni rappreżentattiva, il-Qorti għandha -

(a) tapprova għaqda ta’ konsumaturi reġistrata biex din
taġixxi bħala rappreżentant ta’ klassi;

Approvazzjoni li
attur jaġixxi bħala
rappreżentant ta’
klassi.

(b) tapprova korp kostitwit rikonoxxut bil-liġi biex dan
jaġixxi bħala rappreżentant ta’ klassi:
Iżda r-rappreżentant ta’ klassi għandu jkun jissodisfa
l-Qorti li huwa jkun ser jaġixxi ġustament u adegwatament flinteressi tal-membri ta’ klassi u li ma jkollu, għar-rigward talkwistjonijiet komuni għall-membri ta’ klassi, ebda interess
materjali li jkun kunfliġġenti mal-interessi tal-membri ta’ klassi.
(2) F’azzjoni ta’ grupp, il-Qorti tista’ tapprova li l-attur
jaġixxi bħala r-rappreżentant ta’ klassi jekk l-attur jissodisfaha li
huwa (a) għandu talba li tinkwadra fi ħdan il-proċedimenti
kollettivi proposti;
(b) jkun ser jaġixxi ġustament u adegwatament flinteressi tal-membri ta’ klassi;
(ċ) ma jkollu, għar-rigward tal-kwistjonijiet komuni
għall-membri ta’ klassi, ebda interess materjali li jkun
kunfliġġenti mal-interessi tal-membri ta’ klassi; u
(d) jkun jista’ jħallas l-ispejjeż kollha li l-konvenut
ikun jista’ jiġbor jekk huwa jiġi ordnat jagħmel dan.
13. (1) Ir-rappreżentant ta’ klassi għandu jaġixxi fl-aħjar
interessi tal-membri ta’ klassi.
(2) Ir-rappreżentant ta’ klassi għandu jispjega lillmembri ta’ klassi x-xorta tal-proċedimenti kollettivi u għandu
wkoll iżommhom infurmati bil-progress tal-proċedimenti inkluża
kull sentenza jew digriet li jorbot lil dawk il-membri ta’ klassi jew
membri ta’ sotto-klassi.

Dmirijiet ta’
rappreżentant ta’
klassi.
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(3) Ir-rappreżentant ta’ klassi għandu jżomm u jieħu
ħsieb reġistru fejn iniżżel l-identità u t-talbiet ta’ dawk il-membri
ta’ klassi li jkunu jikkostitwixxu parti mill-proċedimenti kollettivi
u għandu, wara li ssirlu talba, jagħmel dak ir-reġistru disponibbli
lill-konvenut.
Sostituzzjoni.

(4) Jekk f’xi waqt wara li l-Qorti tkun tat id-digriet tagħha
li jkun jordna t-tkomplija ta’ proċedimenti, il-Qorti jkun jidhrilha
li r-rappreżentant ta’ klassi ma jkunx qiegħed ġustament jew
adegwatament jirrappreżenta l-interessi tal-persuni rappreżentati,
il-Qorti tista’, jew fuq inizjattiva tagħha stess jew wara li jsirilha
rikors minn membru ta’ klassi —
(a) tissostitwixxi r-rappreżentant ta’ klassi b’persuna
oħra li tissodisfa l-kriterji ta’ approvazzjoni fl-artikolu 12
bħala r-rappreżentant ta’ klassi;
(b) tagħti kull ordni oħra li tqis li tkun xieraq.

Irtirar.

(5) Rappreżentant ta’ klassi jista’ biss jirtira bħala
parti fil-proċedimenti kollettivi jekk jingħata permess mill-Qorti li
jirtira. Il-Qorti tagħti biss permess għall-irtirar jekk hi sodisfatta li
r-rappreżentant ta’ klassi –
(a) jkun innotifika r-rikors lill-membri ta’ klassi b’mod
u manjiera approvati mill-Qorti; u
(b) jipprovdi dawk il-kundizzjonijiet dwar l-ispejjeż li
l-Qorti tqis li jkunu ġusti.
(6) Jekk il-Qorti tagħti permess lir-rappreżentant ta’
klassi biex dan jirtira mill-proċedimenti u ma jiġi approvat ebda
rappreżentant ta’ klassi sostitut, il-Qorti għandha tagħti ordnijiet
dwar kif għandhom jitmexxew il-proċedimenti aktar ’il quddiem
u dan jista’ jinkludi provvediment li l-proċedimenti għandhom
ikomplu bħala proċediment wieħed jew aktar proċedimenti bejn
partijiet differenti.

Sotto-klassijiet.

14. Jekk il-persuni rappreżentati jkunu jinkludu sottoklassi ta’ persuni li t-talbiet tagħhom jagħtu lok għal kwistjonijiet
komuni li ma jkunux maqsuma mal-persuni rappreżentati kollha,
il-Qorti għandha tapprova persuna li tkun tissodisfa l-kriterji ta’
approvazzjoni fl-artikolu 12 biex taġixxi bħala r-rappreżentant ta’
klassi għal dik is-sotto-klassi.
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15. (1)
kollettivi -

Bla ħsara għall-artikolu 16, fi proċedimenti

Stadji ta’ proċedimenti
kollettivi.

(a) kwistjonijiet komuni għal klassi għandhom jiġu
deċiżi flimkien;
(b) kwistjonijiet komuni għal sotto-klassi għandhom
jiġu deċiżi flimkien; u
(ċ) kwistjonijiet li jkunu rilevanti biss għal ċertu
persuni rappreżentati individwali (“kwistjonijiet individwali”)
għandhom jiġu deċiżi matul seduti ulterjuri.
(2) Jekk il-Qorti tordna li tkun meħtieġa
l-parteċipazzjoni ta’ persuni rappreżentati individwali sabiex
jiġu deċiżi kwistjonijiet individwali, ir-rappreżentant ta’ klassi
għandu jinnotifika, b’dawk is-seduti ulterjuri, lil dawk il-persuni
rappreżentati individwali hekk kif jiġi ordnat mill-Qorti.
(3) Il-Qorti tista’ tagħti ordnijiet dwar il-proċeduri li
għandhom jiġu segwiti fis-seduti ulterjuri msemmija fis-subartikolu
(1)(ċ) inkluż li jiġu stabbiliti termini li fihom persuni rappreżentati
individwali jistgħu jagħmlu talbiet dwar kwistjonijiet individwali.
(4) Il-Qorti tista’ tagħti sentenza dwar kwistjonijiet
komuni u sentenzi separati dwar kull kwistjoni oħra.
16. Il-Qorti, fuq rikors ta’ xi parti jew membru ta’
klassi, tista’ tagħti kull digriet li tqis xieraq dwar it-tmexxija ta’
proċedimenti kollettivi biex tiżgura li tingħata deċiżjoni ġusta u
spedittiva u, għal dan l-għan, tista’ timponi dawk il-kundizzjonijiet
fuq il-partijiet li l-Qorti tqis li jkunu xierqa.
17. Il-Qorti, minn jeddha jew fuq rikors ta’ xi parti jew
membru ta’ klassi, tista’ twaqqaf kull proċediment li jkollu
x’jaqsam mal-proċedimenti kollettivi quddiemha, b’dawk ilkundizzjonijiet li l-Qorti tqis li jkunu xierqa.
18. (1) Aktar mid-dispożizzjonijiet tat-Tielet Ktieb, Titolu
I, Sub-Titolu III tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili,
il-Qorti tista’ tagħti dawk l-ordnijiet li tista’ tqis li jkunu xierqa
biex tiżgura li dokument li jkun fih sigrieti kummerċjali jew xi
informazzjoni kunfidenzjali li tappartjeni lil dik l-intrapriża li
tkun qegħda tipproduċi dak id-dokument, jinżamm issiġillat taħt
l-awtorità tagħha.

Sentenzi separati.

Il-Qorti tista’
tiddeċiedi dwar kif
tmexxi l-proċedimenti.

Il-Qorti tista’ twaqqaf
kull proċedimenti
oħra.

Provi.
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(2) Fi proċedimenti kollettivi għal danni li joriġinaw
minn ksur tal-artikolu 5 tal-Att dwar il-Kompetizzjoni u, jew
tal-artikolu 101 tat-TFUE, meta l-konvenut ikun ippreżenta
rikors għall-klemenza quddiem l-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni
jew il-Kummissjoni Ewropea jew lil awtoritajiet oħra li jkunu
responsabbli għal affarijiet li jirrigwardaw il-kompetizzjoni u
meta r-rappreżentant ta’ klassi jkun talab li jinġiebu dokumenti
li jkollhom x’jaqsmu mal-proċedura ta’ klemenza, il-Qorti tkun
meħtieġa tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom għandu jkun
permess jew miċħud dak l-aċċess bill tqis x’ikunu l-interessi
mħarsa mil-liġi.
Sentenzi u digrieti.

19. (1) Sentenza dwar kwistjonijiet komuni għall-persuni
rappreżentati jew sotto-klassi ta’ persuni rappreżentati tkun torbot
lill-persuni rappreżentati, jew lil dawk fis-sotto-klassi, kif ikun ilkaż.
(2) Ir-rappreżentant ta’ klassi għandu jinnotifika kull
sentenza jew digriet lil dawk il-persuni rappreżentati li jkunu
marbutin bihom b’mod u manjiera approvati mill-Qorti.

Transazzjoni jew
ċessjoni.

20. (1) Rappreżentant ta’ klassi ma jistax jidħol
f’transazzjoni jew ċessjoni ta’ xi talba jew parti minnha fi
proċedimenti kollettivi mingħajr il-permess tal-Qorti.
għandu —

(2) Ir-rikors għal permess li jsir taħt is-subartikolu (1)

(a) jistabbilixxi l-mod u manjiera kif ir-rappreżentant
ta’ klassi jkun qed jipproponi li jinnotifika lill-persuni
rappreżentati bil-ħsieb li jkollu li jidħol f’transazzjoni
jew ċessjoni ta’ xi talba jew parti minnha fi proċedimenti
kollettivi; u
(b) fil-każ ta’ rikors biex jidħol f’transazzjoni,
jistabbilixxi l-pattijiet tat-transazzjoni proposta.
(3) Meta l-Qorti jaslilha rikors magħmul taħt issubartikolu (1), hija għandha —
(a) tistabbilixxi data għal seduta biex tiddeċiedi jekk
għandhiex tapprova t-transazzjoni jew ċessjoni; u
(b) tagħti digriet dwar in-notifika msemmija fissubartikolu (2)(a).
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21. (1) Persuna rappreżenta li toġġezzjona għattransazzjoni tista’, bil-permess tal-Qorti, titħalla barra mittransazzjoni.
(2) Fis-seduta li fiha jiġi deċiż dwar ir-rikors għal
permess għat-transazzjoni jew għaċ-ċessjoni l-Qorti tista’ —
(a) tapprova t-transazzjoni jew iċ-ċessjoni b’dawk ilpattijiet li tqis li jkunu xierqa;
(b) tiċħad li tapprova t-transazzjoni ħlief jekk ittransazzjoni ma tkunx jipprovdi opportunità għal persuni
rappreżentati biex javżaw lir-rappreżentant ta’ klassi li huma
għandhom jitħallew barra minnha u tistabbilixxi l-mod u t-terminu
sa meta tkun tista’ ssir dik in-notifika; jew
(ċ) tordna li persuni rappreżentati jingħataw
l-opportunità li javżaw lir-rappreżentant ta’ klassi li huma
għandhom jitħallew barra mit-transazzjoni u l-mod u t-terminu sa
meta għandha ssir dik in-notifika.
(3) Transazzjoni approvata mill-Qorti tkun torbot lil
kull persuna rappreżentata, jew lil kull persuna rappreżenta fissotto-klassi, kif ikun il-każ, ħlief —
(a) lil dawk li jkunu kisbu permess tal-Qorti taħt issubartikolu (1) biex jitħallew barra minnu; u
(b) lil dawk li jkunu avżaw lir-rappreżentant ta’ klassi,
kif hemm fis-subartikolu 2(b) jew (ċ), li huma għandhom
jitħallew barra minnu.
(4) Jekk il-Qorti tapprova t-transazzjoni jew iċċessjoni, ir-rappreżentant ta’ klassi għandu javża bl-approvazzjoni
tagħhom lill-persuni rappreżentati, b’mod u manjiera approvata
mill-Qorti.
(5) Jekk xi persuna waħda jew aktar persuni
rappreżentati jkunu ser jitħallew barra mit-transazzjoni, il-Qorti
tista’ tħalli l-proċedimenti jkomplu bħala talba waħda jew aktar
talbiet bejn partijiet differenti u, għal dak l-għan —
(a) tordna ż-żjieda, it-tneħħija jew is-sostituzzjoni talpartijiet;

Is-seduta biex jiġi
deċiż l-approvazzjoni
ta’ transazzjoni jew
ċessjoni.
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(b) tordna li r-rikors jiġi emendat; jew
(ċ) tagħmel kull ordni oħra li tkun tqis xierqa.
Appelli.

22. (1) Parti tista’ tappella quddiem il-Qorti ta’ l-Appell
minn digriet li jiċħad milli jiddikjara il-proċedimenti bħala
proċedimenti kollettivi u minn digriet li jiddikjara l-proċedimenti
bħala li m’għadhomx aktar proċedimenti kollettivi.
(2) Parti tista’ tappella quddiem il-Qorti ta’ l-Appell
minn digriet li jiddikjara l-proċedimenti bħala proċedimenti
kollettivi biss bil-permess tal-Qorti.
(3) Appell minn sentenza li jkollha x’taqsam malkwistjonijiet komuni għal klassi jew sotto-klassi jista’ jsir biss
minn rappreżentant ta’ klassi jew minn konvenut.
(4) Jekk rappreżentant ta’ klassi ma jappellax jew ma
jitlobx permess biex jappella kif jista’ jagħmel bis-subartikolu
(1) jew (2), jew jekk rappreżentant ta’ klassi jabbanduna appell
preżentat taħt subartikolu (1) jew (2), kull membru ta’ klassi jista’
jippreżenta rikors fil-Qorti ta’ l-Appell biex jitħalla jaġixxi bħala
r-rappreżentant ta’ klassi għall-finijiet tas-subartikolu rilevanti.
(5) Jekk rappreżentant ta’ klassi ma jappellax kif
imħolli jagħmel bis-subartikolu (3), jew jekk rappreżentant ta’
klassi jabbanduna appell taħt is-subartikolu (4), kull membru ta’
klassi jista’ jagħmel rikors fil-Qorti ta’ l-Appell biex jitħalla jaġixxi
bħala r-rappreżentant ta’ klassi għall-finijiet tas-subartikolu (3):
Iżda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 229 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom ikunu japplikaw
meta jkun il-każ.

Preskrizzjoni.

23. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni li japplika għal talba
għal danni jiġi sospiż favur membru ta’ klassi meta jinbdew ilproċedimenti kollettivi u jerġa’ jibda għaddej kontra l-membru
ta’ klassi meta dan ma jibqax jifforma parti mill-proċedimenti
kollettivi.

Spejjeż.

24. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), l-ispejjeż jistgħu
jinqatgħu favur jew kontra r-rappreżentant ta’ klassi, iżda ma
jistgħux jinqatgħu favur jew kontra persuna rappreżentata li ma
jkunx ir-rappreżentant ta’ klassi.
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(2) Jekk il-Qorti tkun approvat il-ħatra ta’
rappreżentant ta’ klassi għal sotto-klassi, l-ispejjeż li jkollhom
x’jaqsmu mad-deċiżjoni tal-kwistjonijiet komuni għas-sotto-klassi
jistgħu jinqatgħu favur jew kontra dik il-persuna, u mhux kontra
r-rappreżentant ta’ klassi għall-klassi kollha.
(3) Jekk il-Qorti tibdel id-digriet tal-proċedimenti
kollettivi biex hekk tissostitwixxi lir-rappreżentant ta’ klassi
b’persuna oħra, l-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu mal-proċedimenti
kollettivi mġarrab qabel id-data ta’ sostituzzjoni ma jistgħux
jinqatgħu favur jew kontra dik il-persuna, ħlief jekk il-Qorti ma
tordnax xort’oħra.
(4) L-ispejjeż li jkollhom x’jaqsmu mad-deċiżjoni
dwar kwistjonijiet individwali kif hemm fl-artikolu 15 jistgħu
jinqatgħu favur jew kontra l-persuni rappreżentati individwali
rilevanti.
(5) Għaqda ta’ konsumaturi reġistrata hija eżenti millħlas ta’ drittijiet tar-reġistru tal-Qorti kif hemm fi Skeda A, Tariffa
A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili mal-preżentata
tal-proċedimenti kollettivi.
(6) Fil-każ li l-Qorti tiddeċiedi kontra r-rappreżentant
ta’ klassi li jkun għaqda ta’ konsumaturi reġistrata, il-Qorti għandha
tnaqqas l-ispejjeż kontra r-rappreżentant ta’ klassi b’ammont ta’
bejn wieħed minn għaxra u n-nofs l-ispejjeż li soltu jkunu dovuti,
wara li jittieħed kont tal-pożizzjoni finanzjarja tar-rappreżentant
ta’ klassi u l-motivi legali għaliex il-qorti tkun iddeċidiet kontra
r-rappreżentant ta’ klassi.
(7) Meta l-Qorti jirriżultalha li l-proċedimenti
kollettivi jkunu frivoli jew vessatorji, il-Qorti tista’ tiddeċiedi li
r-rappreżentant ta’ klassi jħallas spejjeż doppji:
Iżda meta r-rappreżentant ta’ klassi jkun għaqda ta’
konsumaturi reġistrata, dan ikun jista’ jiġi biss ordnat iħallas
l-ispejjeż kollha.
(8) Il-konvenut għandu, f’kull każ, huwa marbut
bid-dispożizzjonijiet ta’ Skeda A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili.
25. Il-Prim Ministru jista’ minn żmien għal żmien jagħmel
regolamenti għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u
jista’, partikolarment -

Setgħa li jsiru
regolamenti.
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(a) jestendi l-applikazzjoni ta’ dan l-Att għal liġijiet
oħra; u
(b) jestendi l-applikazzjoni tal-artikolu 12(1) għal
korpi oħra li jirrappreżentaw l-interessi ta’ konsumaturi jew
intrapriżi taħt dawk il-kundizzjonijiet li huwa jqis li jkunu
xierqa.

