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1 Introduzzjoni 
 
Din il-parti tal-Linji Gwida tinkludi dawk id-dispożizzjonijiet li huma komuni għall-
proċedimenti kollha quddiem l-Uffiċċju fi kwistjonijiet ta’ trademarks u disinji, minbarra l-
appelli. 
 
Fl-interessi tal-effiċjenza u sabiex jiġi evitat li l-partijiet jiffaċċjaw prattiki differenti, l-
Uffiċċju japplika regoli proċedurali b’mod konsistenti. 
 
Il-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju jistgħu jiġu kklassifikati f’żewġ tipi wiesgħa: 
proċedimenti ex parte, li jinvolvu parti waħda biss, jew proċedimenti inter partes, fejn 
żewġ partijiet jew aktar ikunu f’kunflitt. 
 
L-ewwel kategorija tinkludi, b’mod partikolari, applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni jew it-
tiġdid ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) jew disinn Komunitarju rreġistrat 
(RCD), entrati fir-Reġistru relatati mat-trasferimenti, liċenzji, imposta fuq l-eżekuzzjoni 
jew falliment, proċedimenti ta’ insolvenza, pretensjonijiet ta’ prijorità/anzjanità u 
proċedimenti ta’ konverżjoni. 
 
It-tieni kategorija tinkludi proċedimenti ta’ oppożizzjoni u ta’ kanċellazzjoni (revoka jew 
dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ EUTM irreġistrata jew RCD). 
 
 

2 Proċeduri għall-Preżentata u għall-Komunikazzjoni mal-
Uffiċċju 

 

L-Artikolu 30 tal-EUTMR 
L-Artikoli 63 u 65 tal-RDTUE 
L-Artikolu 35 tas-CDR 
L-Artikoli 65 u 68 tas-CDIR 

 
Komunikazzjonijiet indirizzati lill-Uffiċċju jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi, bil-
posta jew bil-kurrier fi proċedimenti relatati mat-trademarks tal-Unjoni Ewropea u kif 
ukoll bil-faks u b’kunsinna personali fi proċedimenti relatati mad-disinji Komunitarji. 
Notifiki maħruġa mill-Uffiċċju jistgħu jsiru b’mezzi elettroniċi (inkluż il-faks), bil-posta, 
b’servizzi ta’ kurrier jew b’notifika pubblika. 
 
Applikazzjoni għal EUTM trid tiġi ppreżentata direttament lill-Uffiċċju. 
 
Applikazzjoni għal RCD tista’ tiġi ppreżentata direttament lill-Uffiċċju, jew permezz ta’ 
uffiċċju ċentrali tal-proprjetà industrijali ta’ Stat Membru jew l-Uffiċċju tal-Benelux għall-
Proprjetà Intellettwali. 
 
Il-preżentata elettronika hija mezz ta’ preżentata rrakkomandat, sal-punt li s-sistema 
tipprovdi gwida lill-applikant, u b’hekk jitnaqqas l-għadd ta’ nuqqasijiet potenzjali u 
titħaffef il-proċedura tal-eżaminazzjoni. L-EUTMs ippreżentati permezz tas-sistema ta’ 
preżentata elettronika tal-Uffiċċju jkunu soġġetti għal tariffa mnaqqsa. L-Uffiċċju joffri 
wkoll il-possibbiltà ta’ proċedura aċċellerata magħrufa bħala Rapida (Fast Track) (għal 
aktar dettalji, jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web tal-Uffiċċju). 
 
Fil-każ li tintgħażel il-preżentata b’mezzi oħrajn, l-Uffiċċju għamel diversi formoli 
disponibbli għall-pubbliku, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. B’eċċezzjoni waħda, l-użu 
tagħhom mhuwiex obbligatorju imma huwa rrakkomandat bil-qawwa. L-eċċezzjoni hija 
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meta tiġi ppreżentata applikazzjoni internazzjonali jew deżinjazzjoni sussegwenti skont 
il-Protokoll ta’ Madrid, li għalihom iridu jintużaw il-formola MM 2 jew MM 4 tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO), jew il-formola EM 2 jew EM 4 
tal-Uffiċċju. 
 
Il-preżentata ta’ applikazzjonijiet għal RCD bil-faks mhijiex irrakkomandata, minħabba li 
l-kwalità tar-rappreżentazzjoni tad-disinn tista’ tiddeterjora matul it-trażmissjoni jew mal-
wasla għand l-Uffiċċju, u l-ipproċessar ta’ tali applikazzjonijiet jista’ jara dewmien sa 
xahar. Għal aktar informazzjoni dwar il-preżentata ta’ applikazzjonijiet għal RCD bil-
faks ara l-Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni ta’ Applikazzjonijiet għal Disinji Komunitarji 
Rreġistrati. 
 
 

3 Notifika u Komunikazzjoni tad-Dokumenti 
 
L-RDTUE u s-CDIR jiddistingwu bejn dokumenti li joriġinaw mill-partijiet u li jkunu 
indirizzati lill-Uffiċċju u n-notifiki maħruġa mill-Uffiċċju. 
 
Id-data ta’ notifika jew ta’ komunikazzjoni ta’ dokument hija d-data li fiha dan id-
dokument, jasal jew jitqies li jkun wasal mid-destinatarju (inkluż l-Uffiċċju) 

(30/01/2014, C-324/13 P, Patrizia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). Meta jitqies li tkun 

seħħet eżattament il-wasla se jiddependi mill-metodu ta’ notifika jew ta’ 
komunikazzjoni. 
 
Kwalunkwe notifika indirizzata lir-rappreżentant se jkollha l-istess effett daqslikieku ġiet 
indirizzata lill-persuna rappreżentata (l-Artikolu 60(3) tal-RDTUE u l-Artikolu 53 tas-
CDIR). Kwalunkwe komunikazzjoni indirizzata lill-Uffiċċju minn rappreżentant se titqies 
bħala li tkun oriġinat mill-persuna li huwa jirrappreżenta (l-Artikolu 66 tal-RDTUE u l-
Artikolu 63 tas-CDIR). 
 
Jekk ikun ġie debitament maħtur rappreżentant professjonali, l-Uffiċċju se jibgħat in-
notifiki kollha lir-rappreżentant biss (12/07/2012, T-279/09, 100% Capri, 

EU:T:2012:367; 25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202). “Debitament 

maħtur” tfisser li r-rappreżentant ikun intitolat jaġixxi bħala tali u jkun ġie maħtur kif 
xieraq, u li ma jkun jeżisti l-ebda ostaklu ġenerali li jipprekludi rappreżentanza minn dik 
il-persuna, bħal rappreżentanza illeċita taż-żewġ partijiet fi proċedimenti inter partes. Il-
preżentata ta’ awtorizzazzjoni mhijiex meħtieġa sabiex jiġu riċevuti notifiki mill-Uffiċċju. 
 
Għal aktar dettalji ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 5, 
Rappreżentanza Professjonali. 
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3.1 Komunikazzjonijiet lill-Uffiċċju bil-miktub jew b’mezzi oħrajn 
 

L-Artikolu 98(3) tal-EUTMR 
L-Artikoli 63 u 64 tal-RDTUE 
L-Artikoli 65 sa 67 tas-CDIR 
Id-Deċiżjoni Nru EX-17-4 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju dwar il-komunikazzjoni 

b’mezzi elettroniċi u l-Kundizzjonijiet tal-Użu tat-Taqsima tal-Utent 
Id-Deċiżjoni Nru EX-17-6 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju dwar l-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għall-annessi sottomessi fuq tagħmir li jġorr id-data 

 
 

3.1.1 B’mezzi elettroniċi 
 
Il-mezzi aċċettati ta’ komunikazzjoni elettronika mal-Uffiċċju fi proċeduri relatati mal-
EUTMs huma: 
 
(a) it-Taqsima tal-Utent, li hija pjattaforma sigura ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

miżmuma mill-Uffiċċju li tippermetti lill-utenti jissottomettu applikazzjonijiet u 
dokumenti oħrajn, jirċievu notifiki u dokumenti mibgħuta mill-Uffiċċju, iwieġbu għal 
tali notifiki u jwettqu azzjonijiet oħrajn, 

 
(b) faks. 
 
Madankollu, il-faks mhuwiex mezz ta’ komunikazzjoni aċċettat għall-preżentata ta’ 
applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ EUTM1. Minkejja dan, b’mod eċċezzjonali, meta 
ħsara teknika tipprevjeni lill-applikant milli jippreżenta permezz tat-Taqsima tal-Utent, 
applikazzjoni għal EUTM sottomessa bil-faks se titqies bħala li tkun waslet għand l-
Uffiċċju dment li l-applikant jerġa’ jissottometti, fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol mis-
sottomissjoni oriġinali bil-faks, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ EUTM bl-istess 
kontenut permezz tat-Taqsima tal-Utent flimkien ma’ rċevuta tal-faks li tidentifika b’mod 
ċar is-sottomissjoni oriġinali bil-faks. Nuqqas ta’ konformità ma’ dawn il-kundizzjonijiet 
se jwassal biex is-sottomissjoni oriġinali bil-faks titqies li ma tkunx waslet. 
 
Fi proċeduri relatati mad-disinji Komunitarji, l-uniku mezz aċċettat ta’ komunikazzjoni 
elettronika mal-Uffiċċju huwa t-Taqsima tal-Utent. 
 
Iż-żmien tal-wasla ta’ applikazzjonijiet, komunikazzjonijiet jew dokumenti sottomessi 
b’mezzi elettroniċi huwa l-ħin lokali f’Alicante (Spanja) meta l-wasla tkun ġiet ivvalidata. 
 
Meta komunikazzjoni sottomessa b’mezzi elettroniċi, inkluż il-faks, ma tkunx kompluta 
jew ma tkunx tinqara, jew l-Uffiċċju jkollu dubji raġonevoli dwar l-eżattezza tat-
trażmissjoni, f’konformità mal-Artikolu 63(3) tal-RDTUE u l-Artikoli 67(3) u 66(2) tas-
CDIR, dan se jinforma lill-emittent u jistiednu biex jittrażmetti mill-ġdid il-komunikazzjoni 
jew jissottometti l-kopja oriġinali ffirmata tad-dokument inkwistjoni lill-Uffiċċju bil-posta 
jew b’kull mezz disponibbli ieħor qabel skadenza speċifikata. Jekk it-trażmissjoni mill-
ġdid tkun kompluta, id-data tal-wasla se titqies bħala dik tal-ewwel trażmissjoni, ħlief 
għall-finijiet tal-istabbiliment ta’ data tal-preżentata għal applikazzjoni. Altrimenti, l-
Uffiċċju mhuwiex se jikkunsidra t-trażmissjoni, jew se jikkunsidra biss il-partijiet riċevuti 
u/jew li jistgħu jinqraw (04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant / PARFUMS 

HOUBIGANT PARIS et al.. 

                                                           
1
 Applikabbli mill-01/01/2018. 
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Għal aktar informazzjoni dwar id-data tal-preżentata, ara l-Linji Gwida, Parti B, 
Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet u l-Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni ta’ 
Applikazzjonijiet għal Disinji Komunitarji Rreġistrati. 
 
 

3.1.2 Bil-posta jew b’servizz ta’ kurrier 
 
Id-dokumenti mibgħuta bil-posta jew b’servizz ta’ kurrier għandhom jintbagħtu lill-
indirizz uffiċjali tal-Uffiċċju. 
 
Id-dokumenti mibgħuta bil-posta, jew b’servizz ta’ kurrier irid ikollhom firma oriġinali. 
Jekk dokument mibgħut lill-Uffiċċju ma jkunx iffirmat, l-Uffiċċju se jistieden lill-parti 
kkonċernata biex tagħmel dan qabel skadenza speċifikata. Jekk id-dokument ma jiġix 
iffirmat sa dak iż-żmien, l-applikazzjoni jew it-talba se jiġu ddikjarati inammissibbli, jew 
inkella d-dokument ma jiġix ikkunsidrat, skont kif ikun il-każ. 
 
Id-data tal-wasla hija d-data li fiha l-Uffiċċju jirċievi l-komunikazzjoni irrispettivament 
minn meta din tkun ġiet impustata. Il-ħin tal-wasla huwa l-ħin lokali f’Alicante (Spanja). 
 
Għal aktar informazzjoni dwar kopji tad-dokumenti sottomessi fi proċedimenti inter 
partes, ara l-Linji Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali, 
paragrafu 4.2, Sostanzjar; u l-Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni tal-Applikazzjonijiet ta’ 
Invalidità ta’ Disinn, paragrafu 4.1, Skambju ta’ komunikazzjonijiet. 
 
 

3.1.3 Annessi għall-komunikazzjonijiet 
 
Fi proċedimenti ta’ EUTM, kwalunkwe dokument jew oġġett ieħor ta’ evidenza 
sottomessi mill-parti jridu jkunu jinsabu f’anness għas-sottomissjoni, ikunu nnumerati, 
ikunu akkumpanjati b’indiċi b’deskrizzjoni qasira ta’ kull oġġett ta’ evidenza flimkien 
man-numru tal-paġni, jekk applikabbli, u n-numru tal-paġna fejn dan jissemma fis-
sottomissjoni. 
 
Matul l-istadju tal-proċedimenti (i) meta l-evidenza ma tkunx strutturata f’annessi 
nnumerati; (ii) ma jkun intbagħat l-ebda indiċi (dan ifisser, meta l-kontenut meħtieġ tal-
indiċi ma jkun jista’ jiġi identifikat fl-ebda forma); jew (iii) meta, fuq inizjattiva proprja jew 
wara kontestazzjoni minn parti oħra, l-Uffiċċju jqis dan iġġustifikat, b’mod partikolari 
meta jqis li n-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti jxekkel b’mod sinifikanti l-
abbiltà tal-Uffiċċju jew tal-parti l-oħra li jirrieżaminaw u jevalwaw id-dokumenti jew l-
oġġetti ta’ evidenza sottomessi u li jifhmu r-rilevanza tagħhom, se jitqajjem nuqqas. 
Mhux se jitqajjem nuqqas jekk il-kontenut tal-annessi jkun inkluż fit-test tal-
osservazzjonijiet. 
 
L-annessi għall-komunikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi fuq tagħmir li jġorr id-data. 
 
Fi proċedimenti inter partes, sakemm ma jkunux sottomessi b’mezzi elettroniċi, 
kwalunkwe dokument ta’ sostenn, inkluż kwalunkwe anness jew evidenza oħra jridu 
jiġu sottomessi bit-tieni kopja, fejn kopja waħda għandha tintbagħat lill-parti l-oħra. L-
eċċezzjonijiet għal din ir-regola huma d-dokumenti kollha fuq karta (bħal karti waħdiet 
ta’ evidenza) sad-daqs A3, b’dan id-daqs inkluż. Madankollu, kwalunkwe oġġett ieħor 
ta’ evidenza (akbar minn A3 jew mhux fuq karta, eż. CDs, DVDs, stikek tal-USB, 
kampjuni tal-prodott) li ġew sottomessi lill-Uffiċċju bil-posta jew b’kurrier iridu jaslu bit-
tieni kopja. Jekk ma tiġi pprovduta l-ebda tieni kopja, fi proċedimenti relatati mal-
EUTMs, dawn id-dokumenti jew l-oġġetti ta’ evidenza mhumiex se jiġu kkunsidrati, 
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filwaqt li fi proċedimenti inter partes relatati mad-disinji Komunitarji, id-Diviżjoni tal-
Invalidità tista’ tistieden lill-parti tippreżenta tieni sett qabel skadenza speċifikata. 
 
 

3.1.4 Firma 
 

L-Artikolu 63(1) tal-RDTUE 
L-Artikolu 65(1) tas-CDIR 

 
Applikazzjonijiet u komunikazzjonijiet oħrajn lill-Uffiċċju jridu jiġu ffirmati mill-emittent. 
 
Jekk l-applikazzjoni jew komunikazzjoni oħra tiġi ppreżentata b’mezzi elettroniċi, l-
indikazzjoni tal-isem tal-emittent titqies bħala ekwivalenti għal firma. Fi proċedimenti 
relatati mat-trademarks tal-Unjoni Ewropea din tkopri wkoll komunikazzjonijiet bil-faks 
peress li dawn huma mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni (ara hawn fuq fil-
paragrafu 3.1.1). Fi proċedimenti relatati ma’ disinji Komunitarji, peress li l-faks huwa 
mezz ta’ komunikazzjoni sui generis (ara hawn fuq fil-paragrafu 3.1.1), l-indikazzjoni 
tal-isem tal-emittent mhijiex biżżejjed u l-komunikazzjoni bil-faks trid tiġi ffirmata wkoll. 
 
Jekk applikazzjoni jew komunikazzjoni oħra ma tkunx iffirmata, l-Uffiċċju se jistieden lill-
parti kkonċernata sabiex tikkoreġi n-nuqqas. Jekk dan ma jiġix irrimedjat sal-limitu ta’ 
żmien stabbilit, l-applikazzjoni se tiġi miċħuda jew il-komunikazzjoni ma tiġix 
ikkunsidrata. 
 
Għal talbiet konġunti sottomessi f’sottomissjoni waħda b’mezz elettroniku fi 
proċedimenti inter partes, l-indikazzjoni tal-isem tal-emittent titqies bħala ekwivalenti 
għall-firma tiegħu; madankollu, il-firma tal-parti l-oħra trid tiġi ppreżentata sabiex it-talba 
tkun tista’ tiġi aċċettata. 
 
 

3.2 Notifika mill-Uffiċċju 
 

L-Artikolu 94(2) u l-Artikolu 98 tal-EUTMR 
L-Artikoli 56 sa 62 tal-RDTUE 
L-Artikolu 41(1) u l-Artikoli 47 sa 53 tas-CDIR 
Id-Deċiżjoni Nru EX-05-6 tal-President tal-Uffiċċju dwar in-notifika pubblika 

Id-Deċiżjoni Nru EX-17-4 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju dwar il-komunikazzjoni 

b’mezzi elettroniċi 

 
Il-komunikazzjonijiet bil-miktub mill-Uffiċċju lill-parti jew lill-partijiet għall-proċedimenti se 
jiġu “notifikati”. Dokument jitqies li jkun ġie notifikat meta jkun wasal jew ikun meqjus li 
wasal lid-destinatarju, irrispettivament minn jekk id-destinatarju jkunx ġie informat 
b’dan. Konsegwentement, id-data tan-notifika ta’ dokument hija d-data li fiha dak id-
dokument ikun sar aċċessibbli għad-destinatarju jew ikun wasallu, u mhux id-data li 
fiha jkun intbagħat jew id-data li fiha l-persuna li kien indirizzat lilha ssir taf effettivament 
bin-notifika. Madankollu, meta jitqies li tkun seħħet eżattament il-wasla se jiddependi 
mill-metodu ta’ notifika. 
 
L-Uffiċċju jista’ jagħżel liberament il-mezz ta’ notifika l-aktar xieraq, minbarra n-notifika 
pubblika, għalkemm ċerti mezzi ta’ notifika jirrikjedu l-kunsens minn qabel tal-parti. 
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Fil-prattika, l-Uffiċċju dejjem se jagħżel li jinnotifika b’mezz elettroniku, jekk il-parti tkun 
aċċettat minn qabel dan il-mezz ta’ komunikazzjoni, kull meta jkun fattibbli. 
 
Jekk tiġi segwita l-proċedura ta’ notifika xierqa, id-dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat, 
sakemm ir-riċevitur ma jkunx jista’ jagħti prova li lanqas biss irċieva d-dokument, jew li 
rċevih tard. Jekk jingħata prova ta’ dan, l-Uffiċċju se jinnotifika d-dokument(i) mill-ġdid. 
Għall-kuntrarju, meta ma tkunx ġiet segwita l-proċedura ta’ notifika xierqa, id-dokument 
xorta waħda se jitqies li ġie notifikat jekk l-Uffiċċju jista’ jipprova li d-dokument 
effettivament wasal għand ir-riċevitur (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, 

§ 32). 
 
Kull komunikazzjoni jew notifika mill-Uffiċċju se tindika d-dipartiment jew id-diviżjoni tal-
Uffiċċju u l-isem/l-ismijiet tal-uffiċjal(i) responsabbli. Dawn id-dokumenti għandhom jiġu 
ffirmati mill-uffiċjal(i) jew, jekk le, ikollhom is-siġill stampat jew ittimbrat tal-Uffiċċju. 
 
 

3.2.1 Notifika b’mezzi elettroniċi 
 
3.2.1.1 Notifika permezz tat-Taqsima tal-Utent 
 
It-Taqsima tal-Utent toffri l-possibbiltà li l-komunikazzjonijiet kollha mill-Uffiċċju jaslu 
b’mod elettroniku. Jekk l-utent jagħżel din l-opzjoni, l-Uffiċċju se jibgħat in-notifiki kollha 
permezz tat-Taqsima tal-Utent, sakemm dan ma jkunx impossibbli għal raġunijiet 
tekniċi. 
 
Id-dokument jitqies li jkun ġie notifikat fil-ħames jum kalendarju wara l-jum li fih id-
dokument jitqiegħed fl-inbox tal-utent irrispettivament minn jekk ir-riċevitur ikunx 
effettivament fetħu u qrah. 
 
 
3.2.1.2 Notifika bil-faks 
 
Meta l-parti ma tkunx għażlet minn qabel komunikazzjoni permezz tat-Taqsima tal-
Utent, l-Uffiċċju jista’ juża notifika bil-faks jekk il-parti tkun indikat numru tal-faks, bl-
eċċezzjoni tkun in-notifiki li jinkludu elementi bil-kulur. 
 
Notifika bil-faks se titqies li tkun seħħet fid-data li fiha tasal għand il-faks tar-riċevitur. L-
Uffiċċju jżomm ir-rekords tal-faks sabiex ikollu l-provi tal-ħin u l-kontenut tat-
trażmissjoni. Fl-assenza ta’ kwalunkwe evidenza għall-kuntrarju jew informazzjoni li 
tqajjem dubju dwar it-trażmissjoni korretta tan-notifika, id-data tal-wasla ta’ faks tista’ 
tiġi stabbilita mir-rapport ta’ trażmissjoni tal-Uffiċċju (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, 

EU:T:2011:7, § 32). 
 
 

3.2.2 Notifika bil-posta jew b’kurrier 
 
Il-proċedura għan-notifika bil-posta jew b’kurrier se tiddependi min-natura tad-
dokument innotifikat. 
 
Deċiżjonijiet soġġetti għal skadenza għal appell, ċitazzjonijiet u dokumenti oħrajn kif 
iddeterminat mid-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju se jiġu nnotifikati b’servizz ta’ kurrier jew 
b’posta rreġistrata, fiż-żewġ każijiet b’konferma tar-riċevuta. 
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In-notifiki l-oħrajn kollha jistgħu jintbagħtu b’servizz ta’ kurrier jew b’posta rreġistrata, 
b’konferma tar-riċevuta jew mingħajrha, jew bil-posta ordinarja. Jekk l-indirizz tar-
riċevitur ma jkunx fiż-ŻEE jew id-destinatarju ma jkunx ħatar rappreżentant 
professjonali, l-Uffiċċju se jibgħat id-dokument bil-posta ordinarja. 
 
In-notifika se titqies li tkun saret 10 ijiem wara li jkun ġie impostat id-dokument. Ir-
riċevitur jista’ jikkontesta din il-preżunzjoni biss billi jagħti prova li ma rċeviex id-
dokument jew li rċevieh tard. Indikazzjonijiet li jwasslu għal dubju raġonevoli dwar il-
wasla korretta jitqiesu bħala prova suffiċjenti (25/10/2012, T-191/11, Miura, 

EU:T:2012:577, § 34). Fil-każ ta’ tilwima, l-Uffiċċju jrid jistabbilixxi li n-notifika waslet fid-
destinazzjoni tagħha jew jistabbilixxi d-data li fiha nbagħtet lid-destinatarju. 
 
Notifika b’ittra rreġistrata se titqies li tkun saret anki jekk id-destinatarju jirrifjuta li 
jaċċetta l-ittra. 
 
 

3.2.3 Notifika pubblika b’avviż pubbliku 
 
In-notifika pubblika se tintuża għan-notifiki kollha meta l-indirizz tad-destinatarju ma 
jkunx magħruf jew meta n-notifika bil-posta tkun intbagħtet lura lill-Uffiċċju wara mill-
anqas tentattiv wieħed li ma jkunx irnexxa. 
 
Dan huwa relatat primarjament mal-posta li tkun intbagħtet lura lill-Uffiċċju mill-Uffiċċju 
tal-Posta mmarkata bil-kliem “mhux magħruf fl-indirizz mogħti” u għall-posta li ma tkunx 
inġabret mid-destinatarju. 
 
In-notifiki pubbliċi se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Uffiċċju. Id-dokument se jitqies li 
ġie notifikat xahar wara l-jum li fih jittella’ fuq l-internet. 
 
 

4 Limiti ta’ Żmien Speċifikati mill-Uffiċċju 
 

L-Artikolu 101 tal-EUTMR 
L-Artikoli 67 sa 69 tal-RDTUE 
L-Artikoli 56 sa 58 tas-CDIR 

 
Il-limiti ta’ żmien quddiem l-Uffiċċju jistgħu jinqasmu f’żewġ kategoriji: 
 

 dawk stabbiliti mill-EUTMR, l-RTDUE, l-EUTMIR, is-CDR jew is-CDIR, li huma 
għalhekk obbligatorji; 

 

 dawk speċifikati mill-Uffiċċju li huma għalhekk mhux obbligatorji u jistgħu jiġu 
estiżi taħt ċerti ċirkostanzi. 

 
Il-limiti ta’ żmien huma għodda essenzjali biex jitwettqu proċedimenti bl-ordni u 
raġonevolment malajr. Dawn huma kwistjoni ta’ politika pubblika u hija meħtieġa 
konformità rigoruża magħhom biex tiġi żgurata ċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali. 
 
Ir-regolamenti jipprovdu tliet miżuri li jimmitigaw l-applikazzjoni rigoruża tal-prinċipju ta’ 
osservanza stretta tal-limiti ta’ żmien (skadenzi), skont jekk dawn ikunux għadhom 
għaddejjin jew ikunux skadew. 
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Jekk il-limitu ta’ żmien ikun għadu għaddej, il-parti tista’ titlob estensjoni tal-limitu ta’ 
żmien skont l-Artikolu 68 tal-RDTUE u l-Artikolu 57(1) tas-CDIR. 
 
Fi proċedimenti ta’ RCD, jekk il-limitu ta’ żmien ikun skada, il-parti li tkun qabżet l-
iskadenza tista’ titlob restitutio in integrum (skont l-Artikolu 67 tas-CDR), li jirrikjedi li 
jiġu ssodisfati rekwiżiti formali u sostantivi (pereżempju li tintwera d-diliġenza kollha 
meħtieġa). 
 
Fi proċedimenti ta’ EUTM, jekk il-limitu ta’ żmien ikun skada, il-parti li tkun qabżet l-
iskadenza jkollha żewġ linji ta’ azzjoni possibbli: li tfittex kontinwazzjoni tal-
proċedimenti (skont l-Artikolu 105 tal-EUTMR), li tirrikjedi biss li jiġu ssodisfati ċerti 
rekwiżiti formali, jew tista’ titlob restitutio in integrum (skont l-Artikolu 104 tal-EUTMR), li 
jirrikjedi li jiġu ssodisfati rekwiżiti formali u sostantivi (pereżempju li tintwera d-diliġenza 
kollha meħtieġa). 
 
Qed tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali fil-paragrafi 4.4 u 4.5 hawn taħt. 
 
 

4.1 It-tul tal-limiti ta’ żmien speċifikat mill-Uffiċċju 
 
Fir-rigward tal-proċedimenti ta’ EUTM, bl-eċċezzjoni tal-limiti ta’ żmien speċifikati 
espliċitament fl-EUTMR, l-RDTUE, jew l-EUTMIR, il-limiti ta’ żmien speċifikati mill-
Uffiċċju ma jistgħux ikunu anqas minn xahar jew itwal minn sitt xhur. 
 
Fir-rigward tal-proċedimenti ta’ RCD, bl-eċċezzjoni tal-limiti ta’ żmien speċifikati 
espliċitament fis-CDR jew is-CDIR, il-limiti ta’ żmien speċifikati mill-Uffiċċju, meta l-parti 
kkonċernata jkollha d-domiċilju tagħha jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha jew 
stabbiliment fl-UE, ma jistgħux ikunu anqas minn xahar jew itwal minn sitt xhur. Meta l-
parti kkonċernata ma jkollhiex id-domiċilju tagħha jew il-post prinċipali tan-negozju jew 
stabbiliment fl-UE, il-limiti ta’ żmien ma jistgħux ikunu anqas minn xahrejn jew itwal 
minn sitt xhur.  
 
Il-prattika ġenerali hija li jingħataw xahrejn. 
 
Għal aktar informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 5, 
Rappreżentanza Professjonali. 
 
 

4.2 Skadenza tal-limiti ta’ żmien 
 
Meta l-Uffiċċju jistabbilixxi limitu ta’ żmien f’notifika, l-“avveniment rilevanti” jkun id-data 
li fiha d-dokument jiġi nnotifikat jew meqjus notifikat, skont ir-regoli li jirregolaw il-mezz 
ta’ notifika. 
 
Meta l-limitu ta’ żmien jiġi espress f’xhur, dan se jiskadi fix-xahar sussegwenti rilevanti 
fl-istess jum bħall-jum li fih seħħ l-“avveniment rilevanti”. 
 
Pereżempju, jekk l-Uffiċċju jistabbilixxi limitu ta’ żmien ta’ xahrejn f’komunikazzjoni li tiġi 
nnotifikata bil-faks fit-28 ta’ Ġunju, il-limitu ta’ żmien se jiskadi fit-28 ta’ Awwissu. Huwa 
immaterjali jekk l-“avveniment rilevanti” seħħx f’jum ta’ xogħol jew vaganza jew il-Ħadd; 
dak ikun rilevanti biss għall-iskadenza tal-limitu ta’ żmien. 
 
Meta x-xahar sussegwenti rilevanti ma jkollux jum bl-istess numru jew meta l-jum meta 
seħħ l-avveniment kien l-aħħar jum tax-xahar, il-limitu ta’ żmien inkwistjoni jiskadi fl-



Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Limiti ta’ Żmien 

 
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti A, Regoli Ġenerali Paġna 11 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

aħħar jum ta’ dak ix-xahar. Għalhekk, limitu ta’ żmien ta’ xahrejn speċifikat f’notifika fil-
31 ta’ Lulju se jiskadi fit-30 ta’ Settembru. B’mod simili, limitu ta’ żmien ta’ xahrejn 
stabbilit f’notifika fit-30 ta’ Ġunju se jiskadi fil-31 ta’ Awwissu. 
 
L-istess japplika għal-limiti ta’ żmien espressi f’ġimgħat jew snin. 
 
Kwalunkwe limitu ta’ żmien se jitqies li skada f’nofsillejl fl-aħħar jum (ħin lokali f’Alicante 
(Spanja)). 
 
Limitu ta’ żmien li jiskadi f’jum li fih l-Uffiċċju ma jkunx miftuħ biex jirċievi d-dokumenti 
jew li fih il-posta ordinarja ma titwassalx fil-lokalità fejn jinsab l-Uffiċċju (Sibtijiet, Ħdud u 
vaganzi pubbliċi) se jiġi estiż sal-ewwel jum ta’ xogħol sussegwenti. Għal dawn il-
finijiet, qabel il-bidu ta’ kull sena kalendarja, id-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju 
jiddetermina l-jiem li fihom l-Uffiċċju jkun magħluq. L-estensjoni hija awtomatika imma 
tapplika biss fl-aħħar tal-limitu ta’ żmien (12/05/2011, R 924/2010-1, whisper power 

(fig.) / WHISPER). 
 
Fil-każ ta’ interruzzjoni ġenerali tas-servizz postali fi Spanja jew tal-konnessjoni tal-
Uffiċċju mal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni awtorizzati, kwalunkwe limitu ta’ żmien 
li jiskadi matul dak il-perjodu se jiġi estiż sal-ewwel jum ta’ xogħol wara l-perjodu tal-
interruzzjoni. Dawn il-perjodi se jiġu ddeterminati mid-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju; l-
estensjoni se tapplika għall-partijiet kollha għall-proċedimenti. 
 
Fil-każ ta’ avveniment eċċezzjonali (strajk, diżastru naturali, eċċ.) li jikkawża tfixkil għat-
tmexxija tal-Uffiċċju jew impediment serju għall-komunikazzjoni tiegħu mad-dinja ta’ 
barra, il-limiti ta’ żmien jistgħu jiġu estiżi għal perjodu determinat mid-Direttur Eżekuttiv 
tal-Uffiċċju. 
 
 

4.3 Estensjoni tal-limiti ta’ żmien 
 
Fil-proċedimenti ex parte quddiem l-Uffiċċju, jekk qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ 
żmien issir talba għal estensjoni, imbagħad għandu jiġi permess perjodu ulterjuri, skont 
iċ-ċirkostanzi tal-każ, iżda li ma jaqbiżx is-sitt xhur. 
 
Fil-każ tar-regoli applikabbli għall-estensjoni tal-limiti ta’ żmien fi proċedimenti inter 
partes (jiġifieri meta jkun hemm żewġ partijiet jew aktar involuti, bħal fi proċedimenti ta’ 
oppożizzjoni, invalidità u/jew revoka), ara l-Linji Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, 
Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali, u l-Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni tal-
Applikazzjonijiet ta’ Invalidità ta’ Disinn. 
 
Bħala regola ġenerali, l-ewwel talba għal estensjoni li tasal fil-ħin se titqies xierqa u se 
tingħata għal perjodu ta’ xahrejn (jew anqas jekk mitlub). Madankollu, kwalunkwe talba 
sussegwenti għal estensjoni tal-istess limitu ta’ żmien se tiġi rrifjutata sakemm il-parti li 
tkun qed titlobha ma tispjegax u ma tiġġustifikax iċ-“ċirkostanzi eċċezzjonali” li (a) ma 
ħallewhiex twettaq l-azzjoni meħtieġa matul iż-żewġ perjodi preċedenti (jiġifieri l-limitu 
ta’ żmien oriġinali flimkien mal-ewwel estensjoni) u (b) għadhom mhumiex iħallu lir-
rikjedent iwettaqha, u għalhekk ikun meħtieġ aktar żmien. 
 
Eżempji ta’ ġustifikazzjonijiet li jistgħu jiġu aċċettati: 
 

 “L-evidenza qed tinġabar minn kanali ta’ distribuzzjoni/mingħand id-detenturi tal-
liċenzja kollha tagħna/mill-fornituri tagħna f’diversi Stati Membri. Sa issa, ġbarna 
d-dokumenti mingħand xi wħud minnhom imma, minħabba l-istruttura 



Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Limiti ta’ Żmien 

 
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti A, Regoli Ġenerali Paġna 12 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

kummerċjali tal-kumpanija (kif muri fid-dokument mehmuż), huwa biss reċenti li 
rnexxielna nikkuntattjaw lill-bqija”. 

 

 “Sabiex nuru li l-marka kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, bdejna t-twettiq 
tar-riċerka tas-suq fil-bidu tal-perjodu (fid-data X). Madankollu, ix-xogħol ġie 
konkluż biss reċentement (kif muri fid-dokumenti mehmuża); konsegwentement, 
neħtieġu t-tieni estensjoni sabiex nispiċċaw l-analiżi u nħejju s-sottomissjonijiet 
tagħna lill-Uffiċċju.” 

 

 “Il-mewt” hija wkoll ikkunsidrata bħala “ċirkostanza eċċezzjonali”. L-istess japplika 
għal mard serju, sakemm ma kienx hemm sostituzzjoni raġonevoli disponibbli. 

 

 Finalment, iċ-“ċirkostanzi eċċezzjonali” jinkludu wkoll sitwazzjonijiet ta’ “force 
majeure”. “Force majeure” hija ddefinita bħala katastrofi naturali u li ma setgħetx 
tiġi evitata li tħarbat il-linja ta’ avvenimenti mistennija. Din tinkludi diżastri naturali, 
gwerer u terroriżmu, u avvenimenti li ma setgħux jiġu evitati li huma lil hinn mill-
kontroll tal-parti. 

 
Meta tiġi ppreżentata talba għal estensjoni ta’ limitu ta’ żmien li jista’ jiġi estiż qabel l-
iskadenza ta’ dan il-limitu ta’ żmien u ma tiġix aċċettata, il-parti kkonċernata se tingħata 
mill-anqas jum biex tissodisfa l-iskadenza, anki jekk it-talba għal estensjoni tasal fl-
aħħar jum tal-limitu ta’ żmien. 
 
 

4.4 Kontinwazzjoni tal-proċedimenti 
 

L-Artikolu 105 tal-EUTMR 

 
Il-kontinwazzjoni tal-proċedimenti mhijiex disponibbli fi proċedimenti ta’ RCD. 
 
L-espressjonijiet “ipproċessar ulterjuri” u “kontinwazzjoni tal-proċedimenti” għandhom l-
istess tifsira. 
 
L-Artikolu 105 tal-EUTMR jipprevedi l-kontinwazzjoni tal-proċedimenti meta jkunu 
nqabżu l-limiti ta’ żmien iżda jeskludi diversi limiti ta’ żmien stabbiliti f’ċerti artikoli tal-
EUTMR. 
 
Il-limiti ta’ żmien esklużi huma dawn li ġejjin: 
 

 dawk stabbiliti fl-Artikolu 104 tal-EUTMR, biex jiġi evitat rimedju doppju għall-
istess limiti ta’ żmien; 

 

 dawk imsemmija fl-Artikolu 139 tal-EUTMR, jiġifieri, il-limitu ta’ żmien ta’ tliet xhur 
li fih trid tintalab il-konverżjoni u titħallas it-tariffa tal-konverżjoni; 

 

 il-perjodu ta’ oppożizzjoni u l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffa ta’ oppożizzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 46 tal-EUTMR; 

 



Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Limiti ta’ Żmien 

 
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti A, Regoli Ġenerali Paġna 13 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

L-ebda wieħed mil-limiti ta’ żmien l-oħrajn matul il-proċedura ta’ oppożizzjoni ma 
jissemma fl-Artikolu 105 tal-EUTMR u, għalhekk, mhumiex esklużi mill-
ipproċessar ulterjuri. Konsegwentement, l-Uffiċċju se jagħti pproċessar ulterjuri 
għal: 

 
o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 146(7) tal-EUTMR biex tiġi tradotta n-

notifika ta’ oppożizzjoni; 
 

o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 5(5) tal-RDTUE biex jiġu rrimedjati n-
nuqqasijiet li jaffettwaw l-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni; 

 
o il-limiti ta’ żmien għall-opponent biex jissostanzja l-oppożizzjoni tiegħu 

skont l-Artikolu 7 tal-RDTUE; 
 

o il-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 8(2) tal-RDTUE għall-applikant biex 
iwieġeb; 

 
o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 8(4) tal-RDTUE għall-opponent biex 

iwieġeb; 
 

o il-limiti ta’ żmien għal kwalunkwe skambju ta’ argumenti ulterjuri, jekk ikun 
permess mill-Uffiċċju (07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert / Pierre 

Robert (fig.); 
 

o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 10(1) tal-RDTUE għall-applikant biex jitlob 
li l-opponent jagħti prova dwar l-użu tal-marka preċedenti tiegħu; 

 
o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 10(2) tal-RDTUE għall-opponent biex 

jippreżenta prova tal-użu tal-marka preċedenti tiegħu; 
 

o il-limitu ta’ żmien skont l-Artikolu 10(6) tal-RDTUE biex tiġi tradotta l-prova 
tal-użu. 

 

 dawk stabbiliti fl-Artikolu 32, l-Artikoli 34(1), 38(1), 41(2) u 53(3), l-Artikolu 68 u l-
Artikolu 72(5) tal-EUTMR, u l-limiti ta’ żmien stabbiliti mill-EUTMIR għall-
pretensjoni, wara li tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni, tal-anzjanità fis-sens tal-
Artikolu 39 tal-EUTMR. 

 
L-Artikolu 105 tal-EUTMR ma jeskludi l-ebda limitu ta’ żmien li japplika fil-proċedimenti 
għar-revoka jew għad-dikjarazzjoni ta’ invalidità. 
 
Il-parti li tfittex il-kontinwazzjoni tal-proċedimenti trid tagħmel it-talba, li għaliha tiġi 
imposta tariffa kif stabbilit fl-Anness I għall-EUTMR, fi żmien xahrejn mill-iskadenza tal-
limitu ta’ żmien oriġinali, u twettaq l-att imħalli barra saż-żmien li tiġi riċevuta t-talba 
għall-kontinwazzjoni. Talba għal estensjoni taż-żmien ma tikkostitwixxix it-twettiq tal-“att 
imħalli barra”. 
 
Ma jistax ikun hemm estensjoni jew kontinwazzjoni tal-iskadenza ta’ xahrejn. Ma hemm 
l-ebda rekwiżit sostantiv li għandu jiġi ssodisfat bħal meta ssir talba għal restitutio in 
integrum. 
 
Jekk l-Uffiċċju jaċċetta t-talba għall-kontinwazzjoni tal-proċedimenti, il-konsegwenzi talli 
ma jkunx ġie osservat il-limitu ta’ żmien se jitqiesu bħallikieku ma seħħewx. Jekk tkun 
ittieħdet deċiżjoni bejn l-iskadenza ta’ dak il-limitu ta’ żmien u t-talba għall-
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kontinwazzjoni tal-proċedimenti, id-dipartiment kompetenti biex jiddeċiedi dwar l-att li 
ma jkunx sar se jeżamina d-deċiżjoni u, fejn it-twettiq tal-att imħalli barra nnifsu jkun 
biżżejjed, jieħu deċiżjoni differenti. Jekk, wara l-eżami, l-Uffiċċju jikkonkludi li d-
deċiżjoni oriġinali ma teħtieġx li tinbidel, dan se jikkonferma dik id-deċiżjoni bil-miktub. 
 
 

4.5 Restitutio in integrum 
 
Parti għall-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju tista’ tingħata mill-ġdid id-drittijiet tagħha 
(restitutio in integrum) jekk, minkejja li tkun għamlet dak kollu meħtieġ miċ-ċirkostanzi, 
ma kinitx kapaċi tosserva l-limitu ta’ żmien vis-à-vis l-Uffiċċju, sakemm in-nuqqas li jiġi 
ssodisfat il-limitu ta’ żmien kellu l-konsegwenza diretta, skont id-dispożizzjonijiet tar-
regolamenti, li jikkawża t-telf ta’ xi dritt jew mezz ta’ rimedju. 
 
Għal aktar informazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 8, 
Restitutio in Integrum. 


