
 

 

 

 

 

 

 

 

LINJI TA’ GWIDA GĦALL-UTENT 

 

 

 

Data:  29 ta’ Ottubru 2021 

 

 

Suġġett: Regolamenti dwar Kuntratti għal Kontenut Diġitali u Servizzi Diġitali, 2021 (ir-

Regolamenti) li jittrasponu u jimplimentaw id-Direttiva  (UE) 2019/770 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li 

jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u ta' servizzi 

diġitali  (id-Direttiva)  

 

 

 

 

 

Introduzzjoni 

 

It-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-Direttiva huma obbligi li jirriżultaw taħt il-Liġi tal-

UE li qed jiġu rispettati permezz tar-Regolamenti. 

 

Id-Direttiva qed tintroduċi drittijiet tal-konsumaturi ġodda fir-rigward ta’ kuntratti għall-

provvista ta' kontenut diġitali u ta' servizzi diġitali. 

 

 

Sfond 

 

Fir-rigward ta’ din id-Direttiva l-Kummissjoni Ewropea spjegat li:   

 

“Regoli armonizzati għall-prodotti ta’ kontenut diġitali se jnaqqsu l-ispejjeż għan-negozjanti 

u jħeġġuhom jespandu lil hinn mill-fruntieri. Dawn mhux se jkollhom aktar bżonn li jittrattaw 

id-differenzi tal-liġi kuntrattwali f’kull pajjiż tal-UE li jixtiequ jbigħu fih. Il-konsumaturi se 

jkunu jafu x’jistgħu jistennew meta jixtru kontenut diġitali online, u li jkollhom drittijiet jekk 

il-prodott ikun difettuż.” (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-

eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_mt  ) 

  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_mt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_mt


 

 

 

 

 

 

 

L-għan ta’ dawn ir-Regolamenti huwa li jittrasponu u jimplimentaw id-Direttiva illi 

tistabbilixxi regoli komuni dwar ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti bejn kummerċjanti u 

konsumaturi għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali, b'mod partikolari, 

regoli dwar:  

 

(i) il-konformità ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali mal-kuntratt, 

 

(ii) rimedji fil-każ ta' nuqqas ta' tali konformità jew nuqqas ta' provvista u l-

modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-rimedji, u  

 

(iii) il-modifika ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali. 

 

Skop 

 

Ir-Regolamenti ser japplikaw għal kwalunkwe kuntratt fejn il-konsumatur iħallas jew jimpenja 

ruħu li jħallas prezz; jew fejn il-konsumatur jipprovdi data personali lill-kummerċjant bi 

skambju għal servizz li jingħata mingħajr ħlas.   

      

Ir-Regolamenti jiddefinixxu ‘kontenut diġitali’ bħala data li tiġi prodotta u pprovduta f'forma 

diġitali; u ‘servizz diġitali’ bħala servizz li jippermetti lill-konsumatur joħloq, jipproċessa, 

jaħżen jew li jkollu aċċess għal data f'forma diġitali; jew servizz li jippermetti l-kondiviżjoni 

ta' data f'format diġitali jew il-kondiviżjoni magħha, li tkun imtellgħa jew maħluqa mill-

konsumatur jew utenti oħra ta' dak is-servizz. Dawn jinkludu firxa wiesgħa ta’ prodotti diġitali 

bħal vidjows, mużika, software, streaming ta’ avvenimenti diretti, applikazzjonijiet tac-chats  

u midja soċjali.   

 

Dawn ir-regolamenti ma japplikawx għal kuntratti li jirrigwardaw: 

 

(a) il-provvista ta' servizzi għajr servizzi diġitali, irrispettivament minn jekk jintużawx forom 

jew mezzi diġitali mill-kummerċjant biex jipproduċi l-output tas-servizz jew biex iwassal 

jew jittrażmettih lill-konsumatur; 

 

(b) servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tad-

Direttiva (UE) 2018/1972, bl-eċċezzjoni ta' servizzi ta' komunikazzjoni interpersonali 

indipendenti min-numru kif definit fil-punt (7) tal-Artikolu 2 ta’ dik id-Direttiva. 

 

(c) il-kura tas-saħħa kif definita fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Kura tas-Saħħa 

Transkonfinali    

 

https://legislation.mt/eli/sl/528.3/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/sl/528.3/mlt/pdf


 

 

 

 

(d) is-servizzi tal-logħob tal-azzard, jiġifieri, servizzi li jinvolvu mħatri għal flus f'logħob ta' 

fortuna, inkluż dawk b'element ta' ħila, bħal-lotteriji, il-logħob fil-każinò, il-logħob tal-

poker u tranżazzjonijiet li jikkostitwixxu mħatri, b'mezzi elettroniċi jew bi kwalunkwe 

teknoloġija oħra li tiffaċilita l-komunikazzjoni u fuq it-talba individwali ta' benefiċjarju 

ta' tali servizzi; 

 

(e) servizzi finanzjarji kif definiti fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Distance Selling 

(Retail Financial Services);    

 

(f) softwer offrut mill-kummerċjant taħt liċenzja ħielsa u b'sors miftuħ, fejn il-konsumatur 

ma jħallasx prezz u d-data personali pprovduta mill-konsumatur tiġi pproċessata 

esklussivament mill-kummerċjant għall-iskop tat-titjib tas-sigurtà, il-kompatibbiltà jew 

l-interoperabbiltà ta’ dak is-softwer speċifiku; 

 

(g) il-provvista ta' kontenut diġitali fejn il-kontenut diġitali jkun magħmul disponibbli lill-

pubbliku inġenerali għajr permezz tat-trażmissjoni ta' sinjali bħala parti minn spettaklu 

jew avveniment, bħal proġezzjonijiet ċinematografiċi diġitali;  

 

(h) kontenut diġitali previst f'konformità mal-Att Dwar l-Użu mill-Ġdid tal-Informazzjoni 

tas-Settur Pubbliku    

 

Ir-Regolamenti jinkludu dispożizzjonijiet fuq:   

 

(i) l-obbligazzjoni fuq il-kummerċjant li jipprovdi kontenut diġitali jew servizz diġitali 

mingħajr dewmien  żejjed, bil-kundizzjoni li dan għandu jkun disponibbli jew 

aċċessibli għall-konsumatur jew għal faċilità fiżika jew virtwali magħżula mill-

konsumatur għal dak l-iskop; 

 

(ii) rekwiżiti soġġettivi għall-konformità li jipprovdi li sabiex jikkonforma mal-kuntratt, il-

kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu, b'mod partikolari:   

 

• ikun tad-deskrizzjoni, il-kwantità u l-kwalità, u għandu jkollu funzjonalità, 

kompatibbiltà, interoperabbiltà u karatteristiċi oħra, kif jirrikjedi l-kuntratt; 

 

• ikun tajjeb għal kull skop partikolari li għalih jeħtieġu l-konsumatur;  

 

• ikun ipprovdut mal-aċċessorji kollha, istruzzjonijiet, inkluża l-installazzjoni, u 

l-assistenza lill-klijent kif jirrikjedi l-kuntratt; u 

 

• ikun aġġornat kif stipulat mill-kuntratt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislation.mt/eli/sl/330.7/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/sl/330.7/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/cap/546/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/cap/546/mlt/pdf


 

 

 

 

 

 

(iii) rekwiżiti oġġettivi għall-konformità, li huma addizzjonali għar-rekwiżiti suġġettivi, u 

jipprovdu li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu: 

  

• jkun adatt għall-iskopijiet, u jkun ta' kwantità u jkollu l-kwalitajiet u l-

karatteristiċi ta' prestazzjoni, inkluż fir-rigward tal-funzjonalità, il-

kompatibbiltà, l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-sigurtà, li huwa normali   għal 

kontenut/servizz  tal-istess tip u li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna; 

 

• fejn applikabbli, jiġi pprovdut flimkien ma' kwalunkwe aċċessorju u 

istruzzjoni li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna li jirċievi; u   

 

• jikkonforma ma' kwalunkwe verżjoni ta' prova jew wirja minn qabel tal-

kontenut/servizz magħmul disponibbli mill-kummerċjant qabel il-konklużjoni 

tal-kuntratt;  

 

Rekwiżiti oġġettivi oħra jirreferu għall-obbligazzjoni tal-kummerċjant li jiżgura li  l-

konsumatur jiġi nfurmat dwar aġġornamenti u jiġi pprovdut bihom, inklużi 

aġġornamenti tas-sigurtà li huma meħtieġa biex il-kontenut/servizz jinżamm 

f'konformità għall-perjodu ta’ żmien, inkluż meta l-kuntratt jipprevedi provvista 

kontinwa ta’ kontenut/servizz;   

  

(iv) integrazzjoni inkorretta tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li għandha titqies 

bħala nuqqas ta’  konformità  jekk kien integrat mill-kummerċjant,  jew mill-

konsumatur li jkun mexa fuq l-istruzzjonijiet għall-integrazzjoni provduta mill-

kummerċjant;  

 

(v) ir-responsabbilta’ tal-kummerċjant għal kwalunkwe nuqqas ta' provvista tal-kontenut 

diġitali jew tas-servizz diġitali, li jipprovdi li l-kummerċjant ikun responsabbli biss għal 

nuqqas ta' konformità li jsir apparenti fi żmien sentejn mill-mument tal-provvista, ħlief 

meta l-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien fejn għal dawn 

il-kuntratti l-kummerċjant għandu jkun responsabbli fil-perjodu ta’ żmien li matulu l-

kontenut/servizz għandu jiġi pprovdut skont il-kuntratt;   

 

(vi) l-oneru tal-prova li  għandu jkun fuq il-kummerċjant għal nuqqas ta' konformità li jsir 

apparenti fi żmien perjodu ta' sena mill-mument meta l-kontenut/is-servizz ikun ġie 

pprovdut, ħlief meta l-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa matul perjodu ta’ żmien, 

fejn għal dawn il-kuntratti l-oneru tal-prova għandu jkun fuq il-kummerċjant għal 

nuqqas ta' konformità li jsir apparenti matul dak il-perjodu; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(vii) ir-rimedji f’każ ta’ nuqqas ta' provvista, jew minħabba nuqqas ta’ konformità u l-

modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawn ir-rimedji; fejn f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità  l-

konsumatur għandu jkun intitolat li:   

 

• jkollu l-kontenut/servizz  miġjub f'konformità,  

 

• jirċievi tnaqqis proporzjonat fil-prezz, jew 

 

• jittermina l-kuntratt; 

 

(viii) fir-rigward tad- data personali tal-konsumatur, il-kummerċjant għandu jikkonforma 

mal-obbligi li japplikaw taħt ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u 

għandu jżomm lura milli juża kwalunkwe kontenut għajr data personali, li ġiet 

ipprovduta jew maħluqa mill-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz 

diġitali (b’numru ta’ eċċezzjonijiet kif provdut fir-regolament); 

 

(ix) il-modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali f’każijiet meta l-kuntratt 

jipprevedi li l-kontenut/servizz għandu jiġi pprovdut jew magħmul aċċessibbli lill-

konsumatur għal perjodu ta' żmien, u l-kummerċjant jista' jimmodifika l-

kontenut/servizz lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex il-kontenut diġitali jew is-

servizz diġitali jinżamm f'konformità kif previst f’dawn ir-Regolamenti; u 

  

(x) id-dritt tar-rimedju f’każijiet fejn il-kummerċjant ikun responsabbli lejn il-konsumatur 

minħabba xi nuqqas li jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, jew minħabba 

nuqqas ta' konformità mal-kuntratt li jirriżulta minn att jew ommissjoni minn persuna 

fi stadji preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet, il-kummerċjant għandu jkun intitolat 

li jfittex rimedji kontra l-persuna jew il-persuni responsabbli fil-katina ta' 

tranżazzjonijiet kummerċjali.   

 

  

 

Natura Obbligatorja 

 

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f’dawn ir-regolamenti, kwalunkwe klawżola kuntrattwali 

li, għad-detriment tal-konsumatur, teskludi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-

regolamenti, tidderoga minnhom jew tvarja l-effetti tagħhom qabel ma n-nuqqas ta' provvista 

jew in-nuqqas ta' konformità jinġieb għall-attenzjoni tal-kummerċjant mill-konsumatur jew 

qabel ma l-modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, f'konformità mar-regolament 

18 tinġieb għall-attenzjoni tal-konsumatur mill-kummerċjant, ma għandhiex tkun vinkolanti 

fuq il-konsumatur. 

 

Dawn ir-regolament ma għandhomx jipprevjenu lill-kummerċjant milli joffri lill-konsumatur 

arranġamenti kuntrattwali li jmorru lil hinn mill-protezzjoni prevista f'dawn ir-regolamenti. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Applikabilita’ 

 

Dawn ir-Regolamenti għandhom japplikaw għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi 

diġitali li sseħħ mill-1 ta' Jannar 2022 bl-eċċezzjonijiet tar-regolamenti 18 u 19 rigward il-

modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u d-dritt tar-rimedju (puntini (viii) u (ix) 

hawn fuq), li għandhom japplikaw biss għal kuntratti konklużi minn dik id-data.  

  

  

 

Penali u dritt ta’ appell 

 

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Att dwar proċeduri ġudizzjarji istitwiti mid-Direttur 

Ġenerali wara s-sejbien ta' ksur prima facie, il-Qorti Ċivili għandha timponi pieni ta' mhux 

inqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux aktar minn sebgħa u erbgħin elf euro (€47,000) fuq 

kull persuna li tonqos milli timxi skont kull disposizzjoni ta' dawn ir-regolamenti. 

  

Kull persuna li tħossha aggravata b'sentenza, ordni, penali jew miżura mogħtija mill-Qorti 

Ċivili, tista' tappella quddiem il-Qorti tal-Appell fuq kwalunkwe punt ta’ dritt u, jew fatt, billi 

tippreżenta rikors fir-reġistru tal-Qorti tal-Appell fi żmien għoxrin jum mid-data tas-sentenza 

tal-Qorti Ċivili: 

 

Iżda l-Qorti tal-Appell għandha tappunta l-każ għas-smigħ sa mhux aktar tard minn sitt xhur 

mid-data tas-sentenza tal-Qorti Ċivili. 

  

 

 

Disclaimer 

 

Billi dawn huma linji gwida għall-utent, dawn jipprovdu biss sommarju tal-istrument 

legali (ir-Regolamenti) u tal-obbligi li jinsabu fih.  Għalhekk dawn il-linji gwida għall-

utenti bl-ebda mod ma jipprovdu sostituzzjoni tal-istrument legali nnifsu. Barra minn 

hekk, kwalunkwe sorveljanza, żball jew ommissjoni f'dawn il-linji gwida għall-utenti ma 

jeżentawx lill-utenti mill-obbligi legali tagħhom, inklużi obbligi ta' konformità, kif 

meħtieġ u stabbilit fl-istrument legali ppubblikat (ir-Regolamenti). 

 

 

Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur fi ħdan l-Awtorità ta’ Malta għall-

Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur: 

 

F’każ ta’ mistoqsijiet jew aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja l-Uffiċċju għall-

Affarijiet tal-Konsumatur fi ħdan l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet 

tal-Konsumatur fuq il-CONTACT  US FORM jew in-numru tat-telefon 2395 2000. 

https://mccaa.org.mt/

