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X’tagħmel Meta 
Jkollok Problema
Il-konsumaturi jistgħu jiltaqgħu ma’ diversi problemi bil-prodotti jew servizzi 
mixtrija. Meta jiġri dan, tajjeb li jkunu infurmati sew dwar drittijiethom u jaraw  
humiex intitolati għal rimedju mingħar ħlas mill-bejjiegħ jew fornitur tas-servizz. Din 
l-informazzjoni għandha tinġabar qabel ma jsir ilment mal-bejjiegħ sabiex jiġu evitati 
sitwazzjonijiet fejn il-konsumatur jitlob aktar jew jaċċetta inqas minn dak li  jkun 
intitolat għalih.

Għall-assistenza u gwida dwar drittijiethom, il-konsumaturi jistgħu jikkuntattjaw 
l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur permezz tal-formola Contact Us li tinsab fuq 
is-sit elettroniku tal-Awtorità - https://mccaa.org.mt jew billi jċemplu fuq 80074400 
jew jibagħtu messaġġ fuq il-paġna tal-Facebook tal-MCCAA.

Kun Preparat
Qabel jilmentaw mall-bejjiegħ, il-konsumaturi għandhom jiġbru d-dokumenti kollha 
li  jkollhom marbuta max-xiri.  L-aktar dokument essenzjali huwa l-prova tax-xiri 
għaliex jipprovdi evidenza tax-xiri u huwa neċessarju meta konsumatur jagħmel talba 
għal rimedju jew kumpens. Dokumenti oħra bħall-garanzija kummerċjali u l-kuntratt 
tal-bejgħ huma importanti wkoll. Sabiex jagħmlu lment effettiv, il-konsumaturi 
għandhom  jispjegaw  sew lill-bejjiegħ x’inhi l-problema u t-tip ta’ soluzzjoni li qed 
jistennew.



Ilment mal-Bejjiegħ

Ilment bil-Miktub

Malli l-konsumaturi jindunaw bil-problema, huwa importanti li jinfurmaw lill-bejjiegħ 
minnufih. Jekk idumu ma jilmentaw jistgħu jitilfu d-drittijiet tagħhom. Meta jilmentaw, 
il-konsumaturi għandhom ikunu assertivi imma fl-istess ħin għandhom jevitaw li jkunu 
aggressivi għaliex b’hekk jikkumplikaw il-problema.  Il-bejjiegħa għandhom jingħataw 
żmien raġonevoli biex jivverifikaw in-nuqqas  u joffru rimedju xieraq, mingħajr ma 
joħolqu inkonvenjent sinifikanti lill-konsumatur.

F’każijiet meta wara li l-bejjiegħ ikun ġie infurmat bil-problema xorta ma jintlaħaqx 
ftehim, il-konsumaturi għandhom jagħmlu l-ilment tagħhom bil-miktub.  Din l-ittra 
għandha tintbagħat lill-bejjiegħ fi żmien xahrejn minn meta l-konsumatur jinduna 
bil-problema. Ikun aħjar li l-ittra tintbagħat permezz ta’ posta reġistrata u għandha 
tinkludi d-dettalji tal-prodott, tagħrif dwar il-problema u x’soluzzjoni qed jistenna 
l-konsumatur.  Jekk fi żmien ġimgħa minn meta tintbagħat l-ittra l-konsumatur ma 
jirċivix risposta jew ma jiġix offrut rimedju aċċettabbli, imbagħad il-konsumatur ikun 
jista’ jirreġistra ilment mal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur.



Kif Tirreġistra lment
Konsumaturi jistgħu jirreġistraw ilment billi:

• Iżuru l-uffiċċju tal-MCCAA li jinsab ‘Mizzi House’, Triq Nazzjonali, il-Blata l-Bajda 
jew l-uffiċċju fil-Belt Valletta ġewwa 47A, Triq Nofsinhar. Konsumaturi Għawdxin 
jistgħu jżuru l-uffiċċju tal-MCCAA fix-Xewkija fi Triq Sta Eliżabetta.

• Jiktbu ittra lid-Direttur, Ilmenti u Konċiljazzjoni, MCCAA, Mizzi House, Triq 
Nazzjonali, il-Blata l-Bajda, HMR 9010.

• Permezz tal-formola onlajn - https://mccaa.org.mt/home/complaint jew tal-app 
tal-mowbajl ‘Konsumatur’.

Evalwazzjoni tal-Ilment u 
l-Proċess ta’ Konċiljazzjoni

L-ilmenti kollha rreġistrati jiġu evalwati 
u wara jgħaddu għand uffiċjal għall-
ilmenti sabiex jibda l-proċess ta’ 
konċiljazzjoni. 

F’dan l-istadju l-uffiċjal jista’ jitlob aktar 
tagħrif u dokumentazzjoni mingħand 
il-konsumatur. Matul il-proċess tal-
konċiljazzjoni, l-uffiċjal  jikkomunika mal-
bejjiegħ u jinfurmah bl-ilment kontra 
tiegħu. 

L-għan prinċipali tal-konċiljazzjoni huwa 
li jintlaħaq ftehim bejn il-konsumatur u 
l-bejjiegħ.  Madanakollu, l-irwol tal-
uffiċjal  huwa limitat għal konċiljazzjoni 
u r-riżultat tal-proċess ħafna drabi 
jiddependi fuq ir-rieda tajba tal-partijiet 
involuti.

Il-proċess ta’ konċiljazzjoni jista’ jieħu sa 
15-il ġurnata ta’ xogħol imma jista’ jiġi 
estiż fuq it-talba tal-konsumatur.



Meta l-konċiljazzjoni ma tirnexxix, il-konsumaturi għandhom dawn l-għażliet:

• Jirtiraw l-ilment; jew
• Iressqu l-ilment quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi.                   

X’jiġri Meta Ma 
Jintlaħaqx Ftehim? 

It-Tribunal  għal Talbiet 
tal-Konsumaturi
Dan it-Tribunal jista’ jisma’ u jiddeċiedi talbiet ta’ konsumaturi kontra bejjiegħa.

Meta konsumaturi jġarrbu ħsara, deni, ansjetà u inkonvenjenza, dan it-Tribunal jista’ 
jagħti sa mhux  aktar minn €500 għal danni morali. Barra minn hekk, jekk l-arbitru 
jikkunsidra li l-ilment preżentat huwa vessatorju jew frivolu, il-parti ħatja tista’ tiġi 
ordnata li tħallas lill-parti l-oħra multa ta’ mhux iktar minn €120. 

Iż-żewġ naħat għandhom jattendu għas-smigħ tas-seduta u għandhom jippreżentaw 
l-evidenza li jkollha x’taqsam mal-każ. Jistgħu wkoll jittellgħu xhieda. Min mill-
partijiet ma jattendix għas-seduta mingħajr raġuni valida u mingħajr ma tiġi avżata 
s-segretarja tat-Tribunal, dan jista’ jirriżulta li l-każ jinqata’ kontra l-parti  li ma tkunx 
preżenti. Meta d-deċiżjonijiet tat-Tribunal ma jiġux osservati, dawn jistgħu jiġu 
infurzati bħal deċiżjoni tal-Qorti. Min jitlef il-kawża jista’ jappella fi żmien għoxrin 
ġurnata mid-data tad-deċiżjoni.  Għal aktar informazzjoni dwar it-Tribunal għal Talbiet 
tal-Konsumaturi, tista’ tiġi kkuntattjata s-segretarja tat-Tribunal fuq 2122 7070.

Meta ssir talba quddiem dan it-Tribunal, il-konsumaturi jridu jimlew formola u 
jibgħatuha lis-segretarja tat-Tribunal li tinsab: 47A, Triq Nofsinhar, il-Belt Valletta. 
La darba każ jiġi referut it-Tribunal, l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur ma jistax 
jintervjeni għaliex il-proċess tat-Tribunal huwa indipendenti.


