1. X’inhi t-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili?
Qabel l-Att XIII tas-sena 2007, il-Kodiëi êivili (Kap. 16 tal-Liāijiet ta’ Malta) kien jirregola biss persuni
fiŜiëi u mhux persuni āuridiëi. Għalkemm il-persuni āuridiëi ilhom rrikonoxxuti għal Ŝmien twil
f’Malta, qatt ma kien hemm liāi speëifika li ttratathom b’mod komprensiv u olistiku.
Bis-saħħa tal-imsemmi Att XIII, il-Kodiëi êivili issa għandu t-Tieni Skeda li tirregola r-reāistrazzjoni
ta’ organizazzjonijiet āuridiëi kemm dawk Maltin jew barranin u internazzjonali (liema
organizazzjonijiet jistgħu jkollhom personalità āuridika jew le u huma soāāetti għall-liāi tal-post tattwaqqif tagħhom) u tagħti wkoll personlità āuridika lil dawn l-organizazzjonijiet Maltin li huma kapaëi
jakkwistaw din il-personalità skont r-rekwiŜiti stabbiliti fl-imsemmi Att.
L-Att XIII tas-sena 2007 emenda wkoll u ëëara lit-tifsira tat-terminu ‘persuna’ fl-Att dwar lInterpretazzjoni (Kap. 249) li kienet qajjmet xi mistoqsijiet fl-interpretazzjoni u kienet wasslet għal
sentenzi konfliāāenti f’dan ir-rigward.
L-Att XIII hija liāi komprensiva li tapplika għall-persuni āuridiëi kollha, li wħud minnhom jistgħu jkunu
rregolati minn liāijiet speëjali minbarra t-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili. Fil-āerarkija tal-liāijiet, il-liāijiet
speëjali jieħdu preëedenza fuq it-Tieni Skeda. Jekk kwistjoni hija rregolata mit-Tieni Skeda imma
mhix regolata minn liāijiet speëjali jew minn dispoŜizzjonijiet tal-Kodiëi êivili, tapplika t-Tieni Skeda.
Jekk ikun hemm kunflitt bejn it-Tieni Skeda u l-liāi speëjali, il-liāi speëjali tirbaħ fuq it-Tieni Skeda. Ittitlu dwar is-Soëjetajiet êivili fil-Kodiëi êivili hija kkunsidrata bħala liāi speëjali fiha nnifisha u
għalhekk tirbaħ fuq it-Tieni Skeda.
L-organizazzjonijiet li m’humiex irregolati minn liāijiet speëjali huma rregolati mit-Tieni Skeda talKodiëi êivili. Għalhekk it-Tieni Skeda tirregola l-assoëjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet billi m'hemmx liāi
speëjali li tirregolahom. L-assoëjazzjonijiet m’humiex obbligati jirreāistraw skont it-Tieni Skeda iŜda
l-fondazzjonijiet huma obbligati jagħmlu dan.1 M’hemmx bŜonn li l-fondazzjonijiet piji u l-legati taŜŜwieā jiāu rreāistrati. Qabel qabel l-Att XIII tas-sena 2007, il-fondazzjonijiet ma kellhomx qafas
legali definit b’mod ëar biex joperaw u għalhekk kien biss permezz tad-dħul fis-seħħ tal-Att li lfondazzjoni āiet definita bil-liāi.
Bis-saħħa ta’ miŜura amministrattiva adottata reëentement, organizazzjonijiet āuridiëi li huma
rreāistrati fir-Reāistru Pubbliku mar-Reāistratur ta’ Persuni Āuridiëi skont din l-Iskeda jew huma
rreāistrati f'xi Reāistru ieħor skont liāi speëjali fejn jakkwistaw personalità āuridika huma eleāibbli
sabiex japplikaw għall-ħruā ta’ Identità Elettronika (e-ID) għall-Organizzazzjoni tagħhom. IŜjed
informazzjoni rigward l-e-ID tista’ tinkiseb mill-Portal myGov:- www.myGov.mt jew billi tikkuntattja lUffiëëju Reāistrazzjoni e-ID permezz l-e-mail: idmo.mitc@gov.mt jew tel.: 356 21226627/8.
2 . Fejn għandhom ikunu rreāistrati l-organizazzjonijiet āuridiëi?
Jekk l-organizazzjoni mhix regolata minn liāi speëjali li jkun fiha dispozizzjonijiet għar-reāistrazzjoni
tagħha u għall-għoti ta’ personalità āuridika, din l-organizazzjoni tista' tkun irreāistrata fir-Reāistru
Pubbliku mir-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi u skont id-dispoŜizzjonijiet tat-Tieni Skeda tal-Kodiëi
êivili u Regolamenti maħruāa taħtu.
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il-Liāijiet speëjali huma Atti tal-Parlament jew parti mill-Kodiëi êivili li jirregolaw forma partikolari legali jew forma ta’
organizazzjonijiet legali.

Fejn organizazzjoni tista’ takkwista personalità āuridika bir-reāistrazzjoni taħt liāi oħra li hija
applikabbli għall-forma tal-organizazzjoni, din l-organizazzjoni ma tistax tkun irreāistrata skont iddispoŜizzjonijiet tat-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili u hija l-liāi speëjali li tieħu preëedent fuq l-imsemmija
Skeda.
Jekk il-liāi speëjali tagħti personalità āuridika lil organizazzjoni mingħajr ma tipprovdi għarreāistrazzjoni u għal Reāistru, tapplika t-Tieni Skeda bħala l-unika liāi applikabbli.
3. Liema organizazzjonijiet āuridiëi huma rreāistrati taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili ?
L-organizazzjonijiet li āejjin huma rreāistrati skont din l-Iskeda:
1. Organizazzjonijiet pubbliëi - meta jiāu ffurmati bħala fondazzjonijiet - iŜda mhux aāenziji pubbliëi
jew korporazzjonijiet regolati minn liāijiet speëjali.
L-organizazzjonijiet pubbliëi huma
organizazzjonijiet fejn il-Gvern għandu d-dritt jinnomina jew ineħħi maāāoranza talamministraturi u m’għandhomx ikunu konfuŜi ma’ organizazzjonijiet bi skop pubbliku li jkollhom
għan soëjali.2
2. Organizazzjoni internazzjonali;
3. Organizazzjonijiet barranin;
4. Fondazzjonijiet privati;
5. Fondazzjonijiet b'għan;
6. Assoëjazjonijiet li ma jieħdux forma āuridika li tista’ tkunu irreāistrata taħt liāi oħra, per eŜemju
kumpanniji jew soëjetajiet kummerëjali. Il-kumpanniji u s-soëjetajiet kummerëjali huma rregolati
mill-Att dwar il-Kumpanniji u ma jistgħux ikunu rreāistrati fir-Registru tal-Persuni Āuridiëi.
4. Il-Kummissarju għal Organizazzjonijiet Volontarji jifforma parti mir-Registru Pubbliku?
Le. Il-Kummissarju għal Organizazzjonijiet Volontarji (KOV) huwa rregolat mill-Att dwar lOrganizazzjonijiet Volontarji (Kap. 492).
L-Uffiëëju tal-Kummissarju għall-Organizazzjonijiet Volontarji jinsab:
Blokk ê, Beltissebħ
Furjana FRN 1700
Tel: (+356) 25687261
indirizz elettroniku: vo@gov.mt
Ir-Reāistru għal Persuni Āuridiëi huwa rregolat mit-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili (Kap. 16).
L-Uffiëëju tar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi jinsab:
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Il-parti l-kbira tal-organizazzjonijiet huma wkoll organizazzjonijiet volontarji.

“Casa Bolino”,
116 Triq il-Punent,
Valletta. VLT 1535
Nru. Tel: (+356) 21239777
Indirizz elettroniku: legalpersonsregister.info@gov.mt
L-uffiëëju jiftaħ mit-Tnejn sal-Āimgħa fis-siegħat li āejjin:
Fix-xitwa (1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Āunju): 8.00 sas-1:00 ta’ wara nofsinhar
Fis-sajf (16 ta’ Āunju sat-30 ta’ Settembru): 8.00 sal-11.30 ta’ filghodu
5. L-Organizazzjonijiet Volontarji jistgħu jkunu reāistrati wkoll mar-Reāistratur għal
Persuni Āuridiëi fir-Reāistru Pubbliku ?
Iva, jekk il-forma āuridika tagħhom tippermetti din ir-reāistrazzjoni. Per eŜempju, it-trusts li
jistgħu ikunu organizazzjonijiet volontarji ma jistgħux jirreāistraw bħala persuni āuridiëi.
L-Att dwar l-Organizazzjonijiet Volontarji jirregola l-iskop ta’ organizazzjoni mentri t-Tieni
Skeda tal-Kodiëi êivili tirregola l-forma āuridika ta’ organizazzjoni.
L-Organizazzjonijiet volontarji m'għandhomx bŜonn ta’ personalità āuridika sabiex jiksbu lgħan tagħhom u għalhekk jistgħu xorta waħda jkunu rikonoxxuti mill-liāi u jinkitbu malKummissarju għall-Organizazzjonijiet Volontarji.
Madankollu, sabiex jakkwistaw personalità āuridika, għandhom ikunu rreāistrati marReāistratur għal Persuni Āuridiëi skont it-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili.
L-Organizazzjonijiet Volontarji li għandhom forma āuridika ta’ fondazzjoni huma obbligati
jirreāistraw mar-Reāistratur għall-Persuni Āuridiëi għax dawn jieħdu forma legali li hija
soāāetta għal reāistrazzjoni obbligatorja.
6. X’inhi personalità āuridika?

IIl-personalità āuridika hija l-istat mogħti mill-liāi lil organizazzjoni li hija stabbilita għal skop
legali ddikjarat bil-miktub fi strument kostitwenti. L-organizazzjoni jkollha patrimoju ta’ assi u
djun, separat u distint minn dik ta’ kwalunkwe persuna oħra. Għandha l-poteri āuridiëi sabiex
tilħaq l-iskop tagħha permezz tal-amministrazzjoni tal-korp tat-tmexxija tagħha.
Fost il-karatteristiëi prinëipali ta' persuna āuridika hemm ir-rekwiŜit li jkollha rappreŜentant
āuridiku u āudizzjali minħabba li kuntratti, ordnijiet tal-qrati u sentenzi jibbenefikaw, itaqqlu,
jillimitaw jew jorbtu fuq l-organizazzjoni stess u mhux fuq l-individwi. Il-persuna āuridika
għandha wkoll tkunu irreāistrata f’Malta u jkollha indirizz f’Malta.

Sabiex tkun rikonoxxuta bħala persuna āuridika, l-organizazzjoni għandha tikkonforma malformalitajiet applikabbli għall-forma āuridika magħŜula għat-twaqqif u r-reāistrazzjoni tagħha
jew permezz tat-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili jew skont liāi speëjali li tagħti personalità āuridika.
7. X’inhuma l-vantaāāi tar-reāistrazzjoni ta’ organizazzjoni mar-Reāistratur għallPersuni Āuridiëi u l-akkwist tal-personalità āuridika?
Ir-reāistrazzjoni taffettwa r-responsabbiltà (liability) f’ëerti kaŜi u taffettwa wkoll ir-rivelazzjonjiet
li jistgħu jkunu meħtieāa li jsiru pubbliëi. Tista’, jekk tkun tixtieq, tikkuntattja lill-avukat tiegħek
għal parir. Fil-kaŜ ta’ fondazzjoni jkollok bŜonn is-serviŜŜi ta’ Nutar Pubbliku sabiex jippubblika
l-att relattiv.
Ir-Reāistratur huwa kkonëernat biss mill-proëess ta’ reāistrazzjoni ta’
applikazzjoni.
8. X’għandu wieħed jagħmel sabiex jirreāistra fondazzjoni b'għan?
Dan jirrikjedi att pubbliku li għandu jkun miktub minn Nutar. Jkollok bŜonn tissottometti ddokumenti li āejjin mar-Reāistratur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Il-Formola ta’ applikazzjoni (Formula A skont l-AvviŜ Legali 97/2008);
Kopja awtentikata tal-att kostitwenti;
Il-formola ta’ kunsens tal-amministraturi bil-firma oriāinali tagħhom;
RiŜoluzzjoni tal-Bord tal-Amministraturi fejn jiāi deëiŜ li l-organizazzjoni tkun irreāistrata
mar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi;
Fotokopja ëertifikata tal-irëevuta/êertifikat ta’ reāistrazzjoni mal-KOV jekk applikabbli;
Fotokopja ëerifikata tal-karta tal-identità tal-amministraturi kurrenti kollha u tal-persuna
tikkunsinna/tiffirma l-formola tal-applikazzjoni/formoli oħra, u/jew fotokopja ëertifikata
tal-karta tal-identità tal-avukat/nutar jekk jippreŜentaw u jiffirmaw l-applikazzjoni;
Kwalunkwe forma oħra li tista’ tkun applikabbli permezz tal-AvviŜ Legali 97/2008;
Il-ħlas għar-reāistrazzjoni skont l-AvviŜ Legali 96/008 (liema ħlas ser jitnaqqas bid-90% fuq
preŜentazzjoni taë-êertifikat KOV tar-reāistrazzjoni mar-Reāistratur għall-Persuni Āuridiëi).

Tista’ tirreferi għall-Artikolu 29 tat-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili li tistabbilixxi r-rekwiŜiti li l-Istatut
tal-Fondazzjoni għandu jkun fih biex ikun validu. Artikoli relevanti oħra huma l-Artikoli 32A, lArtikolu 32 [4] u l-Artikolu 35 (2).
9. X’għandu wieħed jagħmel sabiex jirreāistra fondazzjoni privata?
Flimkien mad-dokumenti hawn fuq imsemmija jekk u fejn applikabbli, trid tippreŜenta:
1. a Nota ta’ reāistrazzjoni rigward l-fondazzjoni privata;3
2. l-awtorizazzjoni maħruga mill-MFSA li tippermetti amministratur jaāixxi bħala amministratur
ta’ fondazzjoni privata;
3. fotokopja ëertifikata tal-karta tal-identità tal-amministratur/i/diretturi.
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In-Nota m’għandhiex tiāi konfuŜa man-Nota li tiāi rreāistrata mad-Direttur tar-Reāistru Pubbliku skont lArtikolu 50(1)(m) tal-Att dwar il-Professjoni Notarili u l-Arkivji Notarili (Kap. 55) sakemm ma tapplikax leŜenjoni fis-subartikolu (9) tal-imsemmi Artikolu 50.

10. X’għandu wieħed jagħmel sabiex jirreāistra assoëjazzjoni?
Mhux meħtieā att pubbliku miktub minn Nutar. Id-dokumenti li āejjin għandhom jiāu sottomessi
mar-Reāistratur:
1.
Il-formula tal-applikazzjoni – Formula A skont l-AvviŜ Legali 97/2008;
2.
Kopja awtentika tal-ftehim tal-assoëjazzjoni/statut;
3.
Il-formula tal-kunsens tal-amministraturi bil-firma oriāinali tagħhom;
4.
RiŜoluzzjoni tal-Bord tal-Amministraturi fejn jiāi maqbul li tkun irreāistrata
organizazzjoni mar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi;
5.
Fotokopja ëertifikata tal-irëevuta/êertifikat ta’ reāistrazzjoni mal-KOV jekk
applikabbli;
6.
Fotokopja ëertifikata tal-karta tal-identità u tal-amministraturi kurrenti u talpersuna li tagħti/tiffirma l-formola tal-applikazzjoni/formoli oħra, u/jew fotokopja ëertifikata
tal-karta tal-identità tal-avukat/nutar jekk dawn jippreŜentaw u jiffirmaw l-applikazzjoni;
7.
Kwalunkwe formula oħra li tista’ tapplika skont l-AvviŜ Legali 97/2008;
8.
Il-ħlas ta’ reāistrazzjoni skont l-AvviŜ Legali 96/2008 (liema ħlas ikun imnaqqas
b’90% fuq preŜentazzjoni taë-êertifikat KOV tar-reāistrazzjoni mar-Reāistratur għallPersuni Āuridiëi);
9.
Dikjarazzjoni minn amministratur dwar l-assi tal-assoëjazzjoni.
Tista’ tirreferi għall-Artikolu 49 tat-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili li jistabbilixxi r-rekwiŜiti li l-Istatut
relattiv tal-assoëjazzjoni għandu jkollu biex ikun validu. Artikoli relattivi oħra fost oħrajn huma
b’mod partikolari l-Artikolu 53(2) u l-Artikolu 56(3).
11. X’għandu jagħmel wieħed sabiex jirreāistra organizazzjoni barranija?
Jkollok bŜonn tissottometti d-dokumenti li āejjin mar-Reāistratur:
1.
Formula ta’ applikazzjoni – Il-Formula B skont l-AvviŜ Legali 97/2008;
2.
Traduzzjoni awtentikata bil-Malti jew bl-IngliŜ tal-att kostitutwenti/Statut4;
3.
Il-formola tal-kunsens tal-amministraturi li turi l-firma oriāinali;
4.
RiŜoluzzjoni tal-Bord tal-Amministraturi fejn jiāi deëiŜ li tiāi rreāistrata lorganizazzjoni mar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi f’Malta;
5.
Fotokopja ëertifikata tal-karta tal-identità tal-amministraturi kurrenti kollha u talpersuna/rappreŜentant lokali li jikkunsinna/jiffirma l-formola tal-applikazzjoni/formoli oħra
u/jew fotokopja ëertifikata tal-karta tal-identità tal-avukat/nutar/rappreŜentat lokali jekk
jippreŜentaw u jiffirmaw l-applikazzjoni;
6.
Il-Formula H u kwalunkwe formola oħra li tista’ tkun applikabbli skont l-AvviŜ
Legali 97/2008;
7.
Il-ħlas għar-reāistrazzjoni skont l-AvviŜ Legali 96/2008;
8.
Dikjarazzjoni minn amministratur dwar l-assi tal-organizzazzjoni.
Tista’ jekk trid tirreferi għall-Artikolu 2; l-Artikolu 12(5); l-Artikolu 29(4) (h); l-Artikolu 49(2)(i) tatTieni Skeda tal-Kodiëi êivili.
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L-att konstitutiv/statut għandu jkun miktub u awtentikat skont il-liāi barranija applikabbli.

12. Tista’ fondazzjoni timpjega l-fundatur/i?
Il-fundatur kemm ta’ fondazzjoni privata u kif ukoll fondazzjoni b’għan jista’ jkun impjegat malfondazzjoni. Il-fondazzjoni hija persuna āuridika separata u għalhekk tista’ tidħol f’kuntratti ta’
dan it-tip ma’ kwalunkwe persuna inkluŜi l-fundatur/i. Ir-restrizzjonijiet li jeŜistu jikkonëernaw ilKummissarju għal Organizazzjonijiet Volontarji u ma jikkostitwixxux impediment għarreāistrazzjoni ta’ fondazzjoni bħala persuna āuridika.
13. Tista’ kumpannija tistabbilixxi fondazzjoni?
Iva.
14. Tista' assoëjazzjoni ta' sidien kostitwita skont l-Att dwar il-Kondomija tapplika għal
reāistrazzjoni mar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi sabiex takkwista personalità
āuridika?
Iva. Ir-reāistrazzjoni taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili m'għandhiex l-istess effett bħal
reāistrazzjoni taħt l-Att dwar il-Kondominja. Ta min jinnota li r-reāistrazzjoni mar-Reāistratur
għal Persuni Āuridiëi ma tissodisfax id-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 15 tal-Att dwar l-Kondomija
fejn l-amministratur huwa obbligat li jinforma r-Reāistratur tal-Artijiet dwar il-ħatra tiegħu.
15. Skola tista’ tapplika għar-reāistrazzjoni mar-Reāistratur għal Persuni Āuridiëi?
Iva, jekk għandha liëenzja sabiex topera li tagħtiha personalità āuridika u m’hemmx reāistru
ieħor fejn tista’ tkun irreāistrata.
16. Tista’ organizazzjoni tibbenifika taħt testment jew donazzjoni?
Iva. Madankollu għandha tkun irreāistrata bħala persuna āuridika. DispoŜizzjonijiet
testamentarji magħmula favur organizazzjoni mhux irreāistrata ma’ jkunux effettivi sakemm lapplikazzjoni għar-reāistrazzjoni tal-organizazzjoni ma ssirx fi Ŝmien sena mid-data tal-ftuħ
tas-suëëessjoni.
Donazzjonijiet magħmula lil organizazzjoni huma meqjusa li āew magħmula fuq il-premessa li
l-organizazzjoni hija rreāistrata jew se tiāi rreāistrata. Ma jidħlux fis-seħħ sakemm ma ssirx
applikazzjoni għar-reāistrazzjoni fi Ŝmien sena mid-data tad-donazzjoni.
17. X’inhuma l-ħlasijiet u fuq min għandhom jinkitbu ë-ëekkijiet?
It-tariffi relattivi huma stabbiliti skont ir-Regolamenti dwar Drittijiet li Jitħallsu taħt it-Tieni Skeda
tal-Kodiëi êivili, 2008 (AvviŜ Legali 96/98) u huma pagabbli lid-Direttur tar-Reāistru Pubbliku.
18. Liema formoli huma applikabbli b’rabta mat-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili?
Fir-Regolamenti dwar in-Notifiki u Formuli taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili, 2008 (AvviŜ
Legali 97/08) għandek issib il-formuli preskritti applikabbli skont it-Tieni Skeda tal-Kodiëi êivili.
Id-dokumenti li āejjin, li wħud minnhom ma jinstabux fl-imsemmi AvviŜ Legali, qed jiāu
pprovduti għall-kumdità tal-qarrej:

Formula A: Applikazzjoni għar-reāistrazzjoni ta’ organizazzjoni taħt il-liāijiet ta’ Malta
Formula B: AvviŜ ta’ reāistrazzjoni ta’ organizazzjoni barranija jew internazzjonali u l-ħatra ta’
rapprezentant lokali
FORMULA F: Notifikazzjoni ta’ bidla fl-Amministratur ta’ organizazzjoni
FORMULA H: Notifikazzjoni tal-ħatra ta’ rapprezentant āudizzjali għal organizazzjonijiet li
m’għandhomx amministratur ordinarju residenti f’Malta
Formula DD: AvviŜ tal-assi miŜjuda ma’ organizazzjoni permezz ta’ donazzjonijiet addizzjonali
IL-FORMULA TAL-KUNSENS rigward ASSOêJAZZJONI
IL-FORMULA TAL-KUNSENS rigward FONDAZZJONI
ID-DIKJARAZZJONI MINN AMMINISTRATUR rigward L-ASSI KOSTITWENTI
NOTA TAR-REĀISTRAZZJONI TA’ PERSUNA ĀURIDIKA

êaħda ta’ responsabbiltà: Ta’ min jinnota li r-Reāistratur ta’ Persuni Āuridiëi ma
jagħtix pariri dwar l-interpretazzjoni tal-liāi. il-mistoqsijiet frekwenti hawn fuq
għalhekk m’humiex linji gwida awtorevoli u qed jingħataw sabiex jiffaëilitaw u
jippermettu l-applikanti jifhmu sewwa din il-liāi relattivament ādida. Meta
applikazzjoni tiāi sottomessa, ir-Reāistratur jista’ jŜid kummenti oħra, u
kwalunkwe premessi, interpretazzjonijiet jew ommissjonijiet magħmula f’dan issens m’humiex vinkolanti fuq ir-Reāistratur. Huwa possibli wkoll li
dokumentazzjoni oħra tista’ tiāi mitluba wara li applikazzjoni tkun āiet
ippreŜentata. L-istess japplika wara l-ħruā ta’ Regolamenti āodda.

