
433. L-Onor. Jason Azzopardi, l-Onor. Claudio Grech u l-Onor. Kristy Debono, 

jipproponu: 

 

Billi l-Onor. Ministru għall-Ġustizzja fil-5 ta’ Diċembru 2016 qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

l-Avviż Legali 404 tal-2016 li introduċa, fost oħrajn, ir-revoka b’mezzi elettroniċi tal-prokuri 

u mandati; 

 

Billi filwaqt li l-għan wara tali Avviż Legali hu wieħed tajjeb u li hu mmirat biex jiffaċilita 

l-ħajja ta’ dawk li jagħmlu prokuri fil-ħajja ta’ kuljum, anke billi jkun hemm reġistru 

elettroniku li jelenka t-terminazzjoni tal-mandati, peress li dan l-Avviż Legali sar mingħajr 

għaqal u ħsieb u mingħajr konsultazzjoni effettiva ma’ kull min jifhem fis-suġġett, irriżulta li 

tali Avviż Legali jmur direttament kontra Liġi oħra bilpubbliku innoċenti jbati konsegwenzi; 

 

Billi minn qari meqjus tal-Att dwar il-Kummerċ Elettroniku (Kap. 426) hu ċar li din il-Liġi ma 

tipprovdix għal, u tipprojbixxi, ir-revoka tal-prokuri u mandati b’mezzi elettroniċi u dan biex 

il-pubbliku jkun imħares minn sitwazzjonijiet li jesponuh għal danni, li jaf ikunu kbar, u għal 

tbatija bla bżonn; 

 

Billi hu fatt issa magħruf li wara l-pubblikazzjoni ta’ tali Avviż Legali, il-Malta IT Law 

Association fil-5 ta’ Diċembru 2016, proprju dakinhar tal-pubblikazzjoni talAvviż Legali, 

kitbet lill-Onor. Ministru għall-Ġustizzja, u xandret pubblikament tali ittra ta’ tħassib serju 

tagħha peress li filwaqt li r-revoka elettronika tal-prokuri hija eskluża mil-Liġi li tirregola 

1-kummerċ elettroniku, issa nħolqot anomalija fejn terzi persuni jkunu jistgħu jattakkaw 

il-validità legali ta’ revoka ta’ mandat jew prokura li tkun saret b’mod elettroniku, 

irrispettivament minn dak li issa qed jipprovdi l-Avviż Legali; 

 

Billi l-għan ta’ kull liġi għandu jkun li jagħmel il-ħajja tan-nies iktar faċli u mhux biex jinbtu 

nases li jonsbu, jew ħofor li fihom jaqgħu, nies innoċenti b’konsegwenzi xejn sbieħ fuq 

ġidhom; 

 

Għal dawn ir-raġunijiet prinċipali jeħtieġ għalhekk illi l-Avviż Legali 404 tal-2016 ikun 

emendat u għalhekk din il-Kamra tirriżolvi u tiddeċiedi li l-Avviż Legali 404 tal-2016 ikun 

emendat biex fir-Regolament 3(2) tiegħu wara l-kliem "inklużi l-formoli ta’ applikazzjoni 

sottomessi b’mod elettroniku" jitħassru, u jiddaħlu l-kliem "sakemm tali applikazzjoni tkun  

ibbażata fuq livell għoli ta’ awtentikazzjoni li tkun tinkorpora firma elettronika avvanzata skont 

Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 

dwar l-identifikazzjoni elettronika u sservizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq 

intern u li jħassar Direttiva 1999/93/KE" u dan fl-interess uniku tal-pubbliku innoċenti biex ma 

jkunx espost għal danni jew ħsara bla bżonn. 

 

29.12.16 

 

 

 

Il-mozzjoni m’għaddietx fis-Seduta 489 tal-Erbgħa, 1 ta’ Marzu 2017. 

 

 


