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ATT DWAR IT-TRADEMARKS 

(KAP. 597) 

 

Regoli tal-2019 dwar it-Trademarks 

 

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 101 tal-Att dwar it-Trademarks, il-

Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar għamel dawn ir-Regoli li 

ġejjin:- 

  

TAQSIMA I 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 

 

Titolu u kif japplikaw 

1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regoli hu Regoli tal-2019 dwar it-Trademarks.  

   

(2) Dawn ir-regoli huma mingħajr preġudizzju għall-validità jew effettività ta’ xi jew kull 

ħaġa li tkun saret kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Avviż Legali 233 tal-2003, l-Avviż 

Legali 283 tal-2000 u l-Avviż Legali 343 tal-2008, qabel ma dawn ġew inkorporati u 

sostitwiti b’dawn ir-regoli u, daqstant kemm ikun meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ta’ dawn l- 

Avviżi Legali għandhom jibqgħu japplikaw sa meta jibdew iseħħu dawn ir-regoli. 

   

(3) Dawn ir-regoli għandhom ikunu japplikaw għall-applikazzjonijiet kollha ppreżentati fi 

jew wara d-data meta jibdew iseħħu dawn ir-regoli u għal applikazzjonijiet għar-

reġistrazzjoni pendenti li dwarhom l-applikant jew ir-rappreżentant tiegħu ma jkunu rċevew 

ebda komunikazzjoni mill-Uffiċċju dwar jekk l-applikazzjoni tkunx waħda reġistrabbli qabel 

id-dħul fis-seħħ tal-Att. 
 

Tifsir 

2. F’dawn ir-regoli -. 

 

“l-Att” tfisser l-Att tal-2019 dwar it-Trademarks, u l-kliem u l-frażijiet li jintużaw għandu 

jkollhom l-istess tifsir kif jingħatalhom fl-Att; 

 

 

“ġranet” jew “jiem” tfisser ġranet kalendarji. Meta l-aħħar ġurnata ta’ xi terminu li hemm 

provdut dwaru f’dawn ir-regoli tkun festa nazzjonali, btala pubblika jew xi ġurnata meta l-

Uffiċċju ma jkunx miftuħ għall-pubbliku, it-terminu għandu jittawwal sal-ewwel ġurnata tax-

xogħol li jkun imiss. 

  

Skop u għan 

3. L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa sabiex jiġu implementati d-dispożizzjonijiet tal-Att.  

 
Kontenut tal-applikazzjoni  

Artikolu 43 
4. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trademark għandha tiġi ppreżentata bil-Malti jew bl-

Ingliż u għandu jkun fiha dan li ġej: 

 



(a) talba għal reġistrazzjoni ta’ trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant; 

(ċ) lista ta’ oġġetti jew servizzi, kif hemm fl-Artikolu 45 tal-Att, li dwarhom tintalab ir-

reġistrazzjoni tat-trademark; 

(d) raffigurazzjoni tal-marka kif hemm fir-Regola 6;  

(e) l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant jew mandatarju, meta dan ikun ġie inkarigat: 

 

Iżda l-applikant jista’, jekk ikun irid jagħmel dan: 

(i) jindika indirizz postali u elettroniku għan-notifika ta’ korrispondenza u 

komunikazzjonijiet mibgħuta mill-Uffiċċju; u  

(ii) jindika li fil-każ ta’ tiġdid, ir-rappreżentant jew mandatarju maħtur kif hemm fil-

paragrafu (e) hawn qabel għandu wkoll jiġi notifikat bl-iskadenza fil-qrib tat-

trademark u jipprovdilu għal dan l-għan indirizz postali elettroniku fejn ikunu 

jistgħu jintbagħtu avviżi bħal dawk. Dan l-indirizz postali elettroniku jista’ jkun l-

istess wieħed bħall-indirizz postali elettroniku imsemmi fil-paragrafu (i) hawn 

qabel: 

 

Iżda wkoll indirizz għal notifika ta’ skadenza fil-qrib tal-trademark kif ukoll indirizz għal 

notifika ta’ komunikazzjonijiet maħruġa minn dan l-Uffiċċju, istgħu jiġu ppreżentati aktar 

tard mill-proprjetarju jew mill-mandatarju jew rappreżentant tiegħu u jitħallas għalihom id-

dritt preskritt.  

  

(f) meta dan ikun japplika, dikjarazzjoni ta’ pretensjoni ta’ prijorità li turi d-data meta u l-

pajjiż fejn jew li dwaru tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni preċedenti; u 

(g) id-dritt preskritt.  

 
Data tal-preżentata  

Artikolu 44 

5. (1) Id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trademark tkun id-data 

meta jkunu ġew ippreżentati dawn l-elementi kollha li ġejjin: 

(a) it-talba għal reġistrazzjoni ta’ trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant; 

(ċ) dikjarazzjoni tal-oġġetti jew servizzi li dwarhom tkun se tiġi reġistrata t-trademark; 

(d) raffigurazzjoni tal-marka kif hemm fir-Regola 6. 

 

(2) Jekk xi element minn dawk hawn qabel imsemmija jitħallew barra l-applikazzjoni ma 

tintlaqax mill-Kontrollur u din għanda tingħata lura lill-applikant jew lill-mandatarju tiegħu. 

  

(3) L-elementi l-oħra meħtieġa għal applikazzjoni inklużi regola 4 għandhom jiġu ppreżentati 

fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data tal-preżentata. Jekk xi wieħed minn dawn l-elementi ma 

jiġix ippreżentat fiż-żmien stipulat, l-applikazzjoni titqies li tkun ġiet irtirata mill-applikant 

jew mill-mandatarju tiegħu. 

 

Raffigurazzjoni tat-trademark  

Artikolu 4 

6. (1) It-trademark għandha tkun raffigurata fuq formola adatta billi tintuża teknoloġija li 

tkun ġeneralment disponibbli, sakemm din tkun tista’ tiġi riprodotta fir-reġistru b’mod ċar, 

preċiż, komplut minn kollox, faċilment aċċessibbli, intelligibbli, li jservi fit-tul u oġġettiv 

hekk li l-awtoritajiet kompetenti u l-pubbliku jkunu jistgħu jistabbilixxu b’mod ċar u preċiż 

xi jkun is-suġġett tal-protezzjoni mogħtija lill-proprjetarju tagħha. 



(2) Ir-raffigurazzjoni tat-trademark għandha tiddefinixxi xi jkun is-suġġett tar-reġistrazzjoni. 

Meta r-raffigurazzjoni tkun imsieħba b’deskrizzjoni konformi mal-paragrafu 3(d), (e), (f)(ii), 

(h) jew mal-paragrafu 4, dik id-deskrizzjoni għandha tkun taqbel mar-raffigurazzjoni u 

m’għandhiex testendi l-skop tagħha. 

(3) Meta l-applikazzjoni tkun tinvolvi lil xi tip ta’ trademark minn dawk elenkati fil-paragrafi 

(a) sa (j), din għandu jkun fiha indikazzjoni li tkun turi dan. Mingħajr preġudizzju għas- 

subregoli (1) jew (2), it-tip ta’ trademark u r-raffigurazzjoni tagħha għandhom ikunu jaqblu 

ma’ xulxin kif ġej: 

(a) fil-każ ta’ marka li tkun esklużivament tikkonsisti fi kliem jew ittri, numri, karattri 

tipografiċi oħra standard jew tgħaqida tagħhom (marka tal-kelma), il-marka għandha tkun 

raffigurata billi tiġi ppreżentata riproduzzjoni tas-sinjal f’kitba u formulazzjoni standard, 

mingħajr ebda fattizzi jew kuluri grafiċi; 

 

(b) fil-każ ta’ trademark fejn jintużaw karattri li ma jkunux standard, stilizzazzjoni jew 

formulazzjoni, jew fattizzi grafiċi jew kuluri (marka figurattiva), inklużi marki li jkunu 

esklużivament jikkonsistu ta’ f’elementi figurattivi jew f’tgħaqida ta’ elementi verbali u 

figurattivi, il-marka għandha tkun raffigurata billi tiġi ppreżentata riproduzzjoni tas-sinjal 

li tkun turi l-elementi kollha tagħha u, meta dan ikun japplika, il-kuluri tagħha; 

 

(ċ) fil-każ ta’ trademark li tkun tikkonsisti fi, jew testendi għal, forma fi tliet dimensjonijiet, 

inklużi kontenituri, ippakkjar, il-prodott innifsu jew id-dehra tagħhom (marka tal-forma), 

il-marka għandha tkun raffigurata billi tiġi ppreżentata jew riproduzzjoni grafika tal-forma, 

inkluża immaġini iġġenerata mill-kompjuter, jew riproduzzjoni fotografika. Ir-

riproduzzjoni grafika jew fotografika jista’ jkun fiha angolaturi differenti. Meta r-

raffigurazzjoni ma tiġix provduta elettronikament, din jista’ jkun fiha sa sitt angolaturi 

differenti; 

 

(d) fil-każ ta’ trademark li tkun tikkonsisti fil-mod speċifiku kif titqiegħed jew titwaħħal il-

marka fuq l-oġġetti (marka tal-pożizzjoni), il-marka għandha tkun raffigurata billi tiġi 

ppreżentata riproduzzjoni li tkun tidentifika b’mod adatt il-pożizzjoni tal-marka u d-daqs 

jew proporzjon tagħha għar-rigward ta’ l-oġġetti relevant. Dawk l-elementi li ma 

jiffurmawx parti mis-suġġett tar-reġistrazzjoni għandhom jiġu viżwalment imħassra 

preferibilment b’linji miksura jew bit-tikek. Ir-raffigurazzjoni tista’ tkun msieħba 

b’deskrizzjoni li tkun tispeċifika kif is-sinjal għandu jitwaħħal fuq l-oġġetti; 

 

(e) fil-każ ta’ trademark li tkun esklużivament tikkonsisti f’sett ta’ elementi li jiġu mtennija 

regolarment (marka tad-disinn), il-marka għandha tkun raffigurata billi tiġi ppreżentata 

riproduzzjoni li tkun turi id-disinn ta’ ripetizzjoni. Ir-raffigurazzjoni tista’ tkun msieħba 

b’deskrizzjoni li tkun tispeċifika kif l-elementi tagħha jiġu mtennija regolarment; 

 

(f) fil-każ ta’ marka tal-kulur:  

(i)  meta t-trademark tkun esklużivament tikkonsisti f’kulur uniku mingħajr kontorni, il-

marka għandha tkun raffigurata billi tiġi ppreżentata riproduzzjoni tal-kulur u 

indikazzjoni ta’ dak il-kulur b’riferenza għal deskrizzjoni tal-kuluri li tkun ġeneralment 

rikonoxxuta; 

(ii)  meta t-trademark tkun esklużivament tikkonsisti f’tgħaqida ta’ kuluri mingħajr 



kontorni, il-marka għandha tkun raffigurata billi tiġi ppreżentata riproduzzjoni li turi l-

arranġament sistematiku tat-tgħaqida tal-kulur b’mod uniformi u predeterminat u 

indikazzjoni ta’ dawk il-kuluri b’riferenza għal deskrizzjoni tal-kuluri li tkun 

ġeneralment rikonoxxuta. Tista’ tiżdied ukoll deskrizzjoni li tkun tispeċifika l-

arranġament sistematiku tal-kuluri; 
 

 

(g) fil-każ ta’ trademark li tkun esklużivament tikkonsisti f’xi ħoss jew tgħaqida ta’ ħsejjes 

(marka tal-ħoss), il-marka għandha tkun raffigurata billi jiġi ppreżentat fajl awdjo li jkun 

jirriproduċi l-ħoss jew b’raffigurazzjoni preċiża tal-ħoss f’manuskritt mużikali; 

 

(h) fil-każ ta’ trademark li tkun tikkonsisti fi, jew li testendi għal, xi taħrik jew bidla fil-

pożizzjoni tal-elementi tal-marka (marka ta’ ċaqlieq), il-marka għandha tkun raffigurata 

billi jiġi ppreżentat fajl video jew b’serje ta’ immaġini li jiġu wara xulxin u li ma 

jitħarrkux li juru dak iċ-ċaqlieq jew bdil ta’ pożizzjoni. Meta jintużaw immaġini, dawn 

jistgħu jiġu enumerati jew ikunu imsieħba b’deskrizzjoni li tkun tispjega s-sekwenza; 

 

(i)  fil-każ ta’ trademark li tkun tikkonsisti fi, jew li testendi għal, tgħaqida ta’ xi immaġini u 

ħoss (marka multimedjali), il-marka għandha tkun raffigurata billi jiġi ppreżentat fajl 

awdjoviżiv li jkun fih dik it-tgħaqida ta’ immaġini u ħoss; 

 

(j)  fil-każ ta’ trademark li tkun tikkonsisti f’elementi b’karatteristiċi olografiċi (marka ta’ 

ologramma), il-marka għandha tkun raffigurata billi jiġi ppreżentat fajl video, jew 

riproduzzjoni grafika jew fotografika li jkun fiha id-dehriet li jkunu meħtieġa biex jigi 

identifikat b’mod suffiċjenti l-effett olografiku fis-sħuħija kollha tiegħu. 

 

(4) Meta t-trademark ma tkun taqa’ taħt ebda tip minn dawk elenkati fis-subregola (3), ir-

raffigurazzjoni tagħha għandha tkun konformi mal-livelli mniżżla fis-subregola (1) u tista’ 

tkun msieħba b’deskrizzjoni. 

 

(5) Meta r-raffigurazzjoni tiġi provduta elettronikament, il-Kontrollur għandu jistabbilixxi 

kull format u daqs tal-fajl elettroniku kif ukoll kull specificazzjoni teknika rilevanti oħra. 

(6) Meta ir-raffigurazzjoni ma tiġix provduta elettronikament, it-trademark għandha tiġi 

riprodotta fuq folja ta’ karta unika li tkun separata mill-folja li fuqha tidher il-kitba tal-

applikazzjoni. Il-folja unika fejn tiġi riprodotta l-marka għandha turi d-dehriet jew immaġini 

kollha rilevanti u m’għandhiex tkun akbar mid-daqs DIN A4 (29.7 ċm għoli, 21 ċm wiesgħa). 

Għandu jitħalla marġni ta’ mill-inqas 2.5 ċm mad-dawra kollha. 

(7) Meta l-orjentazzjoni korretta tal-marka ma tkunx ovvja, din għandha tintwera billi tiżdied 

il-kelma ‘fuq’ ma’ kull riproduzzjoni. 

(8) Ir-riproduzzjoni tal-marka għandha tkun ta’ kwalità hekk li tkun tista’: 

(a) titnaqqas għal daqs ta’ mhux anqas minn 8 ċm wisa’ bi 8 ċm għoli; jew 

(b) titkabbar għal daqs ta’ mhux aktar minn 8 ċm wisa’ b’8 ċm għoli. 

 

Pretensjoni ta’ prijorità  

Artikolu 46 



7. (1) Meta il-priorità ta’ xi applikazzjoni preċedenti waħda jew aktar tiġi pretiża flimkien 

mal-applikazzjoni b’mod konformi mal-Artikolu 46 tal-Att, l-applikant għandu jindika in-

numru tal-fajl, il-pajjiż u d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni preċedenti u jippreżenta 

kopja tagħha fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data tal-preżentata.  

(2) Meta l-ilsien tal-applikazzjoni preċedenti li dwarha tiġi pretiża priorità ma jkunx wieħed 

mill-ilsna tal-Uffiċċju, l-applikant għandu jipprovdi lill-Uffiċċju bi traduzzjoni tal-

applikazzjoni preċedenti għall-Malti jew għall-Ingliż fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data tal-

preżentata.  

(3) Is-subregoli (1) u (2) għandhom ikunu japplikaw mutatis mutandis meta l-pretensjoni ta’ 

prijorità tkun tirreferi għal xi reġistrazzjoni preċedenti waħda jew aktar. 
 

Raffigurazzjonijiet u emendi f’applikazzjoni speċifikata mill-Kontrollur  

Artikolu 48(2) 

8. L-emendi fl-applikazzjoni li jistgħu jintalbu mill-Kontrollur jew raffigurazzjonijiet 

magħmulin mill-applikant kif hemm fl-Artikolu 48(2) tal-Att għandhom jiġu ppreżentati fl-

Uffiċċju tal-Kontrollur fi żmien sittin (60) ġurnata mit-talba tal-Kontrollur. Jekk ir-

raffigurazzjonijiet jew l-emendi ma jaslux fl-Uffiċċju tal-Kontrollur fiż-żmien speċifikat, l-

applikazzjoni tiġi miċħuda: 

  

Iżda l-Uffiċċju jista’ jikkonċedi estensjoni għal darba waħda biss ta’ tletin (30) ġurnata wara 

li ssir talba motivata mill-applikant. Dik it-talba għandha tiġi ppreżentata mill-applikant qabel 

ma jiskadi l-ewwel żmien involut.  
 

Irtirar jew emenda ta’ applikazzjoni  

Artikolu 49(1) 

 

9. Talba għall-irtirar jew emenda ta’ applikazzjoni kif speċifikata fl-Artikolu 49(1) tal-Att 

għandha ssir fuq il-formula uffiċjali rilevanti. 
 

Reġistrazzjoni soġġetta għal ċaħda jew limitazzjoni  

Artikolu 18 

10. (1) L-applikant jew il-mandatarju tiegħu għandu jkun mgħarraf b’kull ċaħda jew 

limitazzjoni li ssir mill-Kontrollur. 

 

(2) Jekk l-applikant jew mandatarju tiegħu ma jkunx jaqbel maċ-ċaħda jew limitazzjoni, jew 

ma’ xi parti taċ-ċaħda jew limitazzjoni, huwa għandu jgħarraf lill-Kontrollur kif meħtieġ u 

jagħti r-raġunijiet tiegħu għan-nuqqas ta’ ftehim tiegħu. Jekk l-applikant jew mandatarju 

tiegħu ma jippreżentax raġunijiet għal dan in-nuqqas ta’ ftehim fi żmien sittin (60) ġurnata 

mid-data tan-notifika taċ-ċaħda jew limitazzjoni, iċ-ċaħda jew limitazzjoni titqies li tkun 

qegħda tiġi aċċettata mill-applikant, u l-Kontrollur għandu jgħaddi biex joħroġ ir-

reġistrazzjoni tal-marka maċ-ċaħda jew limitazzjoni. 

 

(3) Fil-każ ta’ nuqqas ta’ ftehim, il-Kontrollur għandu jqis mill-ġdid il-limitazzjoni jew ċaħda 

abbażi tar-raġunijiet ta’ nuqqas ta’ ftehim stipulati mill-applikant jew mill-mandatarju tiegħu; 

u f’dan ir-rigward huwa jista’: 

(a) jirrinunzja l-limitazzjoni jew iċ-ċaħda; jew 

(b) jibdel iċ-ċaħda jew il-limitazzjoni kif jidhirlu hu; jew 

(ċ) jinsisti fuq iċ-ċaħda jew il-limitazzjoni. 

 



(4) Il-Kontrollur għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu bil-miktub lill-applikant jew lill-

mandatarju tiegħu. 

 

(5) Jekk fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-komunikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kontrollur, 

il-Kontrollur ma jirċevix indikazzjoni bil-miktub mingħand l-applikant jew il-mandatarju 

tiegħu li tkun turi n-nuqqas ta’ ftehim tiegħu mad-deċiżjoni tal-Kontrollur, iċ-ċaħda jew il-

limitazzjoni għandhom jitqiesu bħallikieku dawn ġew aċċettati u għandhom jitniżżlu fir-

reġistru biswit il-marka li ċ-ċaħda jew il-limitazzjoni jkunu jirreferu għaliha. 

 

(6) Jekk fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-komunikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kontrollur, 

l-applikant jew il-mandatarju tiegħu jissottometti bil-miktub in-nuqqas ta’ ftehim tiegħu maċ-

ċaħda jew il-limitazzjoni, il-Kontrollur jista’ jirrifjuta l-applikazzjoni. Id-deċiżjoni tal-

Kontrollur tkun waħda finali u jista’ biss isir appell minnha kif provdut fl-Artikolu 100 tal-

Att. 

 

Kontenut tal-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni  

Artikolu 48 

11. Il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għandu jkun fiha: 

 a) l-isem u l-indirizz tal-applikant; 

 b) ir-raffigurazzjoni tal-marka, flimkien mal-elementi u d-

deskrizzjonijiet imsemmija fir-Regola 6. Meta ir-raffigurazzjoni tkun 

ġiet provduta fl-għamla ta’ fajl elettroniku, din għandha ssir aċċessibbli 

permezz ta’ link għal dak il-fajl; 

 c) il-lista ta’ oġġetti jew servizzi, skont il-kategoriji tal-

Klassifikazzjoni ta’ Nizza;  

 d) id-data tal-preżentata u n-numru tal-fajl;  

e) meta dan ikun japplika, dettalji tal-pretensjoni ta’ priorità 

ppreżentata mill-applikant b’mod konformi mal-Artikolu 46 tal-Att, u 

f) kull ċaħda jew limitazzjoni.  

 

 

 
 

Kontenut tal-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni  

Artikolu 56(4) 

12. (1) Il-Kontrollur għandu kemm jista’ jkun malajr, jippubblika r-reġistrazzjoni fuq il- 

pubblikazzjoni uffiċjali online jew  kwalunkwe publikazzjoni uffiċjali skont kif jiġi deċiż 

mill-Kontrollur. 
 

(2) Il-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni għandu jkun fiha: 

 

 (a) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju; 

(b) ir-raffigurazzjoni tal-marka, flimkien mal-elementi u deskrizzjonijiet 

imsemmija fir-Regola 6. Meta r-raffigurazzjoni tkun ġiet provduta fl-

għamla ta’ fajl elettroniku, din għandha ssir aċċessibbli permezz ta’ link 

għal dak il-fajl; 



(c) il-lista ta’ oġġetti jew servizzi, skont il-kategoriji tal-Klassifikazzjoni ta’ 

Nizza;  

(d) id-data tal-preżentata u n-numru tal-fajl;  

(e) meta dan ikun japplika, dettalji tal-pretensjoni ta’ priorità ppreżentati mill-

applikant b’mod konformi mal-Artikolu 46 tal-Att, u 

(f) kull ċaħda jew limitazzjoni:  

 

Iżda d-data ta’ dik il-pubblikazzjoni għandha għall-għanijiet tal-Artikolu 26 

titqies li tkun id-data ta’ meta tintemm il-proċedura ta’ reġistrazzjoni.  
 

 

 

 Talba għal tibdil f’reġistrazzjoni  

Artikolu 59 

13. (1) Il-proprjetarju ta’ marka jista’ jippreżenta talba għal tibdil fi trademark reġistrata 

minnu, meta l-marka tkun tinkludi l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju.  

 

(2) Talba għal tibdil f’reġistrazzjoni b’mod konformi mas-subregola (1) għandu jkun fiha: 

  

(a) in-numru ta’ reġistrazzjoni tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju tat-trademark; 

(ċ) raffigurazzjoni tat-trademark kif mibdula, kif hemm fir-Regola 6 . 

 

(3) Jekk it-talba tiġi aċċettata mill-Kontrollur, il-marka għandha tinbidel kif mitlub u dak it-

tibdil għandu jiġi pubblikat fil-ġurnal uffiċjali online jew fuq f’xi pubblikazzjoni uffiċjali 

oħra li l-Kontrollur jista’ jordna. 

 
Oġġezzjoni għal tibdil fi trademark reġistrata  

Artikolu 59 
14. (1) Oġġezzjoni għal tibdil tista’ tiġi ppreżentata fl-Uffiċċju tal-Kontrollur, fi żmien tletin 

(30) ġurnata mid-data tal-pubblikazzjoni tat-tibdil. Dik it-talba għandha tkun imsieħba 

b’dikjarazzjoni li jkun fiha r-raġunijiet għall-oġġezzjoni. Il-Kontrollur għandu jibgħat kopja 

tal-avviż u d-dikjarazzjoni lill-applikant. 

 

(2) Fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data meta kopja tad-dikjarazzjoni tintbagħat mill-

Kontrollur lill-proprjetarju tat-trademark, il-proprjetarju jista’ jippreżenta kontro-

dikjarazzjoni. Jekk ma tiġi ppreżentata ebda kontro-dikjarazzjoni fit-terminu stipulat, l-

oġġezzjoni għat-tibdil fil-marka titqies li tkun waħda valida u t-tibdil ma jitħalliex isir. 

  

(3) Jekk kontro-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata kif hemm fis-subregola (2), il-Kontrollur 

għandu jiddeċiedi jekk ikunx hemm raġunijiet jew le għal oġġezzjoni. Il-Kontrollur għandu 

jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu lill-partijiet involuti u lill-parti li tittieħed id-deċiżjoni 

kontriha tista’ tippreżenta appell quddiem il-Qorti tal-Appell kif hemm fl-Artikolu 100 tal-

Att. 

 
 

Talba għal restrizzjoni jew emenda ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni 

Artikoli 49 u 92(4) 



15.(1) Talba għal tibdil fl-isem jew l-indirizz tal-proprjetarju ta’ trademark reġistrata, jew ta’ 

applikant għal trademark jew ta’ detentur ta’ liċenza għandha ssir fuq il-formula uffiċjali 

rilevanti u għandu jkun fiha: 

 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant jew tal-proprjetarju tal-trademark kif imniżżel fir-reġistru;  

(ċ) l-isem jew l-indirizz il-ġdid tal-applikant jew tal-proprjetarju tal-trademark. 

  

(2) Talba għal restrizzjoni tal-oġġetti jew servizzi li jaqgħu taħt l-applikazzjoni għandu 

jkun fiha: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-oġġetti jew servizzi li għandhom jitneħħew; 

(ċ) il-lista ta’ oġġetti jew servizzi li jifdal. 

 

(3) Talba għall-korrezzjoni ta’ għeltijiet fil-kliem jew fl-ikkupjar jew żbalji ovvji għandu 

jkun fiha: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) il-kitba jew kliem fejn ikun jinsab l-għelt jew l-iżball; 

(ċ) il-verżjoni korretta tal-kitba jew tal-kliem. 
 
Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trasferiment  

Artikolu 34 
16. (1) Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trasferiment għandu jkun fiha: 

(a) n-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju l-ġdid; 

(ċ) meta ma jkunux l-oġġetti jew is-servizzi kollha reġistrati li jiġu inklużi fit-trasferiment, 

dettalji tal-oġġetti jew servizzi reġistrati li t-trasferiment ikun jirreferi għalihom; 

(d) prova li debitament tistabbilixxi t-trasferiment kif hemm fl-Artikolu 34(3) u (4) tal-Att; 

(e) meta dan ikun japplika, l-isem u indirizz kummerċjali tar-rappreżentant tal-proprjetarju l-

ġdid. 

 

(2) Is-subregola (1) għandha tapplika mutatis mutandis għall-għanijiet ta’ applikazzjoni għat-

tniżżil ta’ applikazzjoni għal trasferiment ta’ trademark.  

 

(3) Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(d), xi ħaġa minn dan li ġej tkun prova suffiċjenti ta’ 

trasferiment:  

(a) l-iffirmar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trasferiment mill-proprjetarju reġistrat 

jew minn rappreżentant ta’ dak il-proprjetarju, u mis-suċċessur fit-titolu jew minn 

rappreżentant ta’ dak is-suċċessur;  

(b) meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mill-proprjetarju reġistrat jew minn rappreżentant ta’ 

dak il-proprjetarju, dikjarazzjoni li tkun iffirmata mis-suċċessur fit-titolu jew minn 

rappreżentant ta’ dak is-suċċessur li tkun taqbel mar-reġistrazzjoni tat-trasferiment;  

(ċ) meta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiġi ppreżentata mis-suċċessur fit-titolu, 

dikjarazzjoni, iffirmata mill-proprjetarju reġistrat jew minn rappreżentant ta’ dak il-

proprjetarju, li l-proprjetarju reġistrat ikun jaqbel mar-reġistrazzjoni tas-suċċessur fit-titolu.  
 

Drittijiet in rem  

Artikolu 37 

17. (1) Talba għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem tista’ tiġi ppreżentata: 

(a) mill-proprjetarju tat-trademark solidalment ma’ min favur tiegħu jsir ir-rahan; 



(b) mill-proprjetarju tal-trademark; jew 

(ċ) minn min favur tiegħu jsir ir-rahan: 

 

Iżda dan sakemm l-imsemmi dritt in rem huwa rikonoxxut f’Malta. 

 

(2) It-talba għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem għandha tkun tinkludi: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju; 

(ċ) l-isem u l-indirizz ta’ min favur tiegħu jsir ir-rahan; u 

(d) prova li debitament tistabbilixxi d-dritt in rem. 

 

(3) Għall-għanijiet tal-paragrafu 2(d), xi waħda minn dawn li ġejjin tikkostitwixxi prova 

suffiċjenti: 

(a) Dikjarazzjoni, iffirmata mill-proprjetarju tat-trademark, li jaqbel mar-reġistrazzjoni tad-

dritt in rem; 

(b) Il-kuntratt tad-dritt in rem, jew estratt minnu, fejn jiġu indikati t-trademark involuta u l-

partijiet, u li jkun fih il-firem tagħhom; jew 

(ċ) Dikjarazzjoni ta’ dritt in rem, iffirmata kemm mill-proprjetarju kemm minn min favur 

tiegħu jsir ir-rahan. 

 

(4) Il-proċedura għar-reġistrazzjoni ta’ trasferiment ta’ dritt in rem timxi fuq l-istess regoli 

bħar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem mniżżla fis-subregoli (1), (2) u (3).  

 

(5) Ir-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem tista’ titħassar jew tiġi modifikata. 

 

(6) Talba għal tħassir jew modifika għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem tista’ tiġi ppreżentata: 

(a) mill-proprjetarju tat-trademark solidalment ma’ min favur tiegħu jsir ir-rahan; 

(b) mill-proprjetarju tat-trademark; jew 

(ċ) minn min favur tiegħu jsir ir-rahan, li jkun reġistrat. 

  

(7) Talba għat-tħassir jew il-modifika għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem għandha tkun 

tinkludi: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju; u 

(ċ) l-isem u l-indirizz ta’ min favur tiegħu jsir ir-rahan.  

 

(8) Meta t-talba għal tħassir tiġi ppreżentata mill-proprjetarju, it-talba għandha tkun imsieħba 

minn prova li tkun tistabbilixxi li d-dritt in rem reġistrat ma jkunx għadu jeżisti jew minn 

dikjarazzjoni minn min favur tiegħu jsir ir-rahan li jkun qed jagħti l-kunsens tiegħu għat-

tħassir.  

 

(9) (a) Meta it-talba għal modifika tiġi ppreżentata mill-proprjetarju, prova tal-modifika tar-

reġistrazzjoni tad-dritt in rem tkun biss meħtieġa meta l-modifika tkun tali li kieku tkun 

tnaqqas mid-drittijiet ta’ min favur tiegħu jsir ir-rahan, li jkun reġistrat, taħt id-dritt in rem.  

(b) Meta t-talba għal modifika tiġi ppreżentata minn min favur tiegħu jsir ir-rahan, li jkun 

reġistrat, prova tal-modifika tar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem tkun biss meħtieġa meta l-

modifika tkun tali li kieku tkun testendi d-drittijiet ta’ min favur tiegħu jsir ir-rahan, li jkun 

reġistrat, taħt id-dritt in rem.  

 



(10) Ir-reġistrazzjoni ta’ drittijiet in rem, tat-trasferiment, tat-tħassir jew tal-modifika ta’ 

dawk id-drittijiet għandhom jitniżżlu fir-reġistru u jiġu pubblikati fuq il- pubblikazzjoni 

uffiċjali online jew  kwalunkwe publikazzjoni uffiċjali skont kif jiġi deċiż mill-

Kontrollur. 
 
Eżekuzzjoni furzata  

Artikolu 38 

18. (1) Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata tista’ tiġi ppreżentati fl-

Uffiċċju: 

(a) mill-qorti  

(b) mill-proprjetarju tat-trademark; jew 

(ċ) mill-benefiċjarju: 

 

Iżda dan sakemm dik l-eżekuzzjoni furzata hija rikonoxxuta f’Malta. 

 

(2) L-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata għandha tkun imsieħba bid-

deċiżjoni finali tal-Qorti.  

 

(3) l-Uffiċċju għandu jgħarraf lill-benefiċjarju u lill-proprjetarju tat-trademark li l-

eżekuzzjoni furzata tkun ġiet reġistrata.  

 

(4) Ir-reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata tista’ titħassar jew tiġi modifikata. Talba għal 

tħassir tar-reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata għandha tkun imsieħba bi prova, li tinkludi 

d-deċiżjoni finali tal-Qorti u li tkun turi li l-eżekuzzjoni furzata reġistrata ma tkunx għadha 

teżisti. Talba għall-modifika tar-reġistrazzjoni tal-eżekuzzjoni furzata għandha tkun imsieħba 

bi prova li tinkludi d-deċiżjoni finali tal-Qorti u li tkun turi dik il-modifika.  

 

(5) It-talba għat-tħassir jew il-modifika tar-reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata għandha 

tkun tinkludi: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju; u 

(ċ) l-isem u l-indirizz tal-benefiċjarju. 

 
 
Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ liċenza  

Artikolu 39 

19. (1) Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ liċenza għandu jkun fiha: 

(a) in-numru tat-trademark; 

(b) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-liċenza; 

(ċ) jekk il-liċenza tkunx esklużiva jew mhux esklużiva; 

(d) meta l-liċenza tkun waħda limitata, deskrizzjoni tal-limitazzjoni; 

(e) it-tul ta’ żmien tal-liċenza, meta dan ikun japplika; u 

(f) prova li debitament tistabbilixxi l-liċenza. 

 

(2) Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(f), xi waħda minn dawn li ġejjin għandha tikkostitwixxi 

prova suffiċjenti tal-liċenza:  

(a) l-iffirmar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tal-liċenza mill-proprjetarju reġistrat jew 

minn rappreżentant ta’ dak il-proprjetarju, u mid-detentur ta’ liċenza jew minn rappreżentant 

ta’ dak id-detentur tal-liċenza;  



(b) meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mill-proprjetarju reġistrat jew minn rappreżentant ta’ 

dak il-proprjetarju, dikjarazzjoni iffirmata mid-detentur ta’ liċenza jew minn rappreżentant ta’ 

dak id-detentur ta’ liċenza li jkun jaqbel mar-reġistrazzjoni tal-liċenza;  

(ċ) meta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiġi ppreżentata mid-detentur ta’ liċenza, 

dikjarazzjoni ffirmata mill-proprjetarju reġistrat jew minn rappreżentant ta’ dak il-

proprjetarju, li l-proprjetarju reġistrat ikun jaqbel mar-reġistrazzjoni tal-liċenza;  

  

 
 

Separazzjoni ta’ reġistrazzjoni jew applikazzjoni  

Artikolu 92(6) 

 

20. (1)  Dikjarazzjoni ta’ qsim ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni għandu jkun fiha: 

(a) in-numru tat-trademark;  

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant jew tal-proprjetarju tat-trademark; 

(ċ) il-lista ta’ oġġetti jew servizzi li jkunu se jiffurmaw l-applikazzjoni jew ir-reġistrazzjoni 

separati, jew, meta jkun qed jintalab il-qsim f’aktar minn applikazzjoni jew reġistrazzjoni 

separata waħda, il-lista ta’ oġġetti jew servizzi għal kull applikazzjoni jew reġistrazzjoni 

separata; u 

(d) il-lista ta’ oġġetti jew servizzi li għandhom jibqgħu fl-applikazzjoni jew reġistrazzjoni 

oriġinali.  

 

(2) L-Uffiċċju għandu jistabbilixxi fajl għalih għal applikazzjoni jew reġistrazzjoni separati, 

li jkun jikkonsisti f’kopja kompluta tal-fajl tal-applikazzjoni jew reġistrazzjoni oriġinali, 

inklużi d-dikjarazzjoni ta’ qsim u l-korrispondenza li jkollha x’taqsam ma’ dan.  

 

(3) L-Uffiċċju għandu jagħti numru ġdid lill-applikazzjoni jew reġistrazzjoni separata. 

 
Tiġdid ta’ reġistrazzjoni  

Artikolu 58 
21. (1) It-tiġdid ta’ reġistrazzjoni jsir billi tiġi ppreżentata talba għal tiġdid fuq il-formula 

uffiċjali rilevanti f’kull waqt fi żmien il-terminu ta’ sitt xhur li jiskadu fid-data meta ttemm ir-

reġistrazzjoni. 

 

(2) F’kull waqt mhux qabel ma jgħaddu sitt xhur lanqas aktar tard minn xahar qabel ma 

tiskadi l-aħħar reġistrazzjoni ta’ trademark, il-Kontrollur għandu jibgħat, ħlief meta t-tiġdid 

ikun diġà sar taħt is-subregola (1), lill-proprjetarju reġistrat avviż dwar l-iskadenza fil-qrib u 

jgħarrfu fl-istess ħin li r-reġistrazzjoni tista’ tiġġedded bil-mod preskritt fis-subregola (1). 

Kopja tal-avviż dwar l-iskadenza fil-qrib għandha tintbagħat ukoll fl-indirizz tal-posta 

elettronika tal-mandatarju jew tar-rappreżentant jew fl-indirizz tal-posta elettronika għan-

notifika ta’ korrispondenza u komunikazzjonijiet meta dan ikun ġie indikat kif hemm fir-

Regola 4. 

 

 

(3) Jekk meta tiskadi l-aħħar reġistrazzjoni ta’ trademark id-dritt għat-tiġdid ikun għadu ma 

tħallasx u ma tkunx saret it-talba għal tiġdid, il-proprjetarju jista’ jġedded il-marka fi żmien 

sitt xhur mid-data ta’ skadenza tal-aħħar reġistrazzjoni sakemm it-talba għal tiġdid tiġi 

ppreżentata fuq il-formula uffiċjali rilevanti u tkun imsieħba bid-dritt għat-tiġdid u l- bid-dritt 

għat-tiġdid addizzjonali. 

 



(4) Jekk meta tiskadi l-aħħar reġistrazzjoni ta’ trademark, id-dritt għat-tiġdid ikun għadu ma 

tħallasx u ma tkunx saret it-talba għal tiġdid u ma tkun ittieħdet ebda azzjoni mill-

proprjetarju, kif preskritt fis-subregola (3), il-Kontrollur għandu jirrimarka li t-trademark 

tkun tneħħiet minn fuq ir-reġistru. 

 

(5) Meta l-Kontrollur ikun neħħa l-marka mir-reġistru billi r-reġistrazzjoni tagħha ma tkunx 

ġiet imġedda kif hemm fis-subregola (3), huwa jista’, jirrestawra l-marka fir-reġistru u 

jġedded ir-reġistrazzjoni tagħha, jekk wara li jqis iċ-ċirkostanzi għaliex din tkun naqset mill 

tiġġedded, ikun sodisfatt li tkun ħaġa ġusta li jirrestawra dik il-marka. It-talba għar restawr 

tagħha għandha tiġi ppreżentata fuq il-formula uffiċjali rilevanti fi żmien sitt xhur mid-data 

tat-tneħħija tal-marka u tkun imsieħba bid-dritt għat-tiġdid adatt u dritt għar-restawr xieraq. 

 

(6) It-tiġdid u restawr tar-reġistrazzjoni għandu jiġi pubblikat fuq il-ġurnal uffiċjali online 

jew f’kull pubblikazzjoni uffiċjali oħra li l-Kontrollur jista’ jordna. Il-pubblikazzjoni għandha 

turi d-data ta’ tiġdid jew ta’ restawr. 

 
Ċessjoni  

Artikolu 60 

22. (1). Dikjarazzjoni ta’ ċessjoni għandu jkun fiha:  

(a) in-numru tat-trademark;  

(b) l-isem u l-indirizz tal-proprjetarju; u 

(ċ) meta ċessjoni tiġi dikjarata biss għal x’uħud mill-oġġetti jew servizzi li t-trademark tkun 

reġistrata dwarhom, indikazzjoni tal-oġġetti jew servizzi li t-trademark għandha tibqa’ 

reġistrata dwarhom.  

 

(2) Meta d-dritt ta’ terzi dwar it-trademark jitniżżel fir-reġistru, dikjarazzjoni ta’ kunsens 

għaċ-ċessjoni, iffirmata milll-proprjetarju ta’ dak id-dritt jew mir-rappreżentant ta’ dak il-

proprjetarju, għandha tkun prova suffiċjenti tal-qbil tat-terzi għaċ-ċessjoni. 

 

(3) Il-Kontrollur għandu malli sseħħ iċ-ċessjoni, idaħħal notament adatt fir-reġistru u 

jippubblika dan fuq il-ġurnal uffiċjali online jew fuq kull pubblikazzjoni uffiċjali oħra li l-

Kontrollur jista’ jordna. 

 
Marki kollettivi u marki ta’ ċertifikazzjoni 

Artikolu 61  

23. (1) Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal marki kollettivi u marki ta’ ċertifikazzjoni 

sakemm dawn japplikaw għaldaqshekk.  

 

(2) Meta marka kollettiva jew marka ta’ ċertifikazzjoni tintuża biex tindika oriġini ġeografika 

għandha tiġi ppreżentata lill-Kontrollur prova li din il-marka tkun fil-fatt qegħda tintuża biex 

tidentifika l-oġġetti bħala li qegħdin joriġinaw fit-territorju jew ġewwa reġjun jew lokalità 

f’dak it-territorju u li l-kwalità, reputazzjoni jew karatteristika oħra stabbiliti tal-oġġetti huma 

essenzjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika relattiva. 

 

(3) Fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ marka 

kollettiva jew marka ta’ ċertifikazzjoni, l-applikant għandu jippreżenta r-regolamenti li 

jirregolaw l-użu tal-marka flimkien mad-dritt preskritt. 

 
Kontenut ta’ regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marka ta’ ċertifikazzjoni  

Artikolu 67 



24. B’żieda mal-ħtiġiet speċifikati fl-Artikolu 67 tal-Att, ir-regolamenti li jirregolaw marki 

kollettivi għandhom jispeċifikaw ukoll: 

(a) l-isem tal-applikant;  

(b) dikjarazzjoni li l-applikant ikun qed jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet stipulati fl-Artikolu 

64(1) tal-Att;  

(ċ) ir-raffigurazzjoni tal-marka ta’ ċertifikazzjoni; 

(d) l-oġġetti jew servizzi koperti bil-marka ta’ ċertifikazzjoni;  

(e) il-karatteristiċi tal-oġġetti jew servizzi li għandhom jiġu ċertifikati bil-marka ta’ 

ċertifikazzjoni, li għandhom jinkludu, kif ikun japplika, il-materjal, il-mod ta’ manifattura ta’ 

oġġetti jew prestazzjoni ta’ servizzi, kwalità jew preċiżjoni; u 

(f) il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-użu tal-marka ta’ ċertifikazzjoni, inklużi sanzjonijiet. 

  
 

Kontenut ta’ regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marki kollettivi  

Artikolu 81 

25. B’żieda mal-ħtiġiet speċifikati fl-Artikolu 81 tal-Att, ir-regolamenti li jirregolaw marki 

kollettivi għandhom jispeċifikaw ukoll: 

(a) l-isem tal-applikant;  

(b) ir-raġuni tal-assoċjazzjoni jew ir-raġuni l-għala l-persuna legali regolata bid-dritt pubbliku 

tkun ġiet kostitwita;  

(ċ) il-korpi awtorizzati biex jirrappreżentaw l-assoċjazzjoni jew il-persuna legali regolata bid-

dritt pubbliku; 

(d) ir-raffigurazzjoni tal-marka kollettiva;  

(e) l-oġġetti jew servizzi koperti bil-marka kollettiva inklużi, meta jkun adatt, kull 

limitazzjoni intordotta bħala konsegwenza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(i), (j) jew (k) 

tal-Att.  
 

Spezzjoni tar-Reġistru  

Artikolu 91(3) 

26. (1) Ir-reġistru huwa disponibbli online u kull min ikollu interess jista’ jagħmel tfittix 

direttament f’dan ir-reġistru.  

(2) Min ikollu interess jista’ wkoll jippreżenta talba bil-miktub lill-Uffiċċju biex isir tfittix 

dwar xi marka jew marki f’xi kategorija waħda jew aktar ta’ oġġetti u servizzi, bid-dritt 

preskritt. Jekk il-persuna jew persuni li jkunu qegħdin jitolbu t-tfittix jkunu jeħtieġu kopji 

ta’ xi dokument relatat, estratti mir-reġistru jew kopji tar-raffigurazzjoni tal-marka, sew 

ċertifikati sew mhux ċertifikati, dawn għandhom jiġu provduti bid-dritt preskritt. 

Tneħħija ta’xi tagħrifa mir-Reġistru  

Artikolu 92(5) 

27. (1) Meta l-Kontrollur ikun jidhirlu li xi tagħrifa fir-reġistru ma jkunx għad għandha 

iktar effett, qabel ma jneħħiha mir-reġistru: 

 

(a) huwa jista’, meta jqis li jkun hekk adatt, jippubblika xi jkun bi ħsiebu jagħmel fuq il- 

pubblikazzjoni uffiċjali online jew  kwalunkwe publikazzjoni uffiċjali skont kif jiġi deċiż 

mill-Kontrollur li jkun se jneħħi dik it-tagħrifa, u 

(b) meta jkun jidhirlu li xi ħadd se jintlaqat bit-tneħħija, huwa għandu jibgħat avviż ta’ 

dak li jkun bi ħsiebu jagħmel lil dik il-persuna. 

 

(2) Fi żmien erbgħin ġurnata mid-data meta tiġi pubblikata l-intenzjoni tiegħu li jneħħi t-

tagħrifa, jew jintbagħat avviż tal-intenzjoni tiegħu, kif jista’ jkun il-każ: 

 



(a) persuna tista’ tippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni għat-tneħħija fuq il-formula uffiċjali 

rilevanti; u 

(b) il-persuna li jintbagħatilha l-avviż taħt is-subregola (1)(b) tista’ tippreżenta l-

oġġezzjonijiet tagħha għat-tneħħija, jekk ikollha, bil-miktub. 

 

(3) Jekk il-Kontrollur ikun sodisfatt wara li jqis kull oġġezzjoni jew oppożizzjoni għat-

tneħħija li t-tagħrifa ma jkunx għad għandha iktar effett, huwa m’għandux ineħħija. 

  

(4) Meta ma jkun hemm ebda tweġiba għall-avviż tal-Kontrollur dan jista’ jneħħi t-

tagħrifa. 

 

(5) Meta jkunu saru ilmenti b’oġġezzjoni għat-tneħħija tat-tagħrifa, il-Kontrollur jista’, 

jekk ikun hekk jidhirlu wara li jqis l-oġġezzjonijiet li t-tagħrifa jew xi parti minnha ma 

jkunx għad għandha iktar effett, ineħħiha jew, kif ikun adatt, ineħħi dik il-parti minnha. 

 
Adattar ta’ reġistrazzjonijiet għal klassifikar ġdid  

Artikolu 93 

28. (1) Bla ħsara għall-Artikolu 45(1) tal-Att, il-Kontrollur jista’ wara li tkun saret 

emenda tal-Klassifika Internazzjonali ta’ Oġġetti u Servizzi, jagħmel emendi għal tniżżil 

fuq ir-reġistru hekk kif iqis li jkun meħtieġ għall-għanijiet ta’ klassifikar mill-ġdid tal-

ispeċifikazzjoni tat-trademark reġistrata. 

 

(2) Qabel ma jagħmel xi emenda fir-reġistru taħt is-subregola (1) il-Kontrollur għandu 

jeħtieġ lill-proprjetarju tal-marka jippreżenta l-proposti tiegħu għal emenda tar-reġistru. 

   

(3) Il-proprjetarju għandu jippreżenta dawk il-proposti bil-miktub fi żmien tletin (30) 

ġurnata mid-data tal-ħtieġa maħruġa mill-Kontrollur. 

 

(4) Jekk ma tasallu ebda proposta fi żmien it-terminu preskritt, il-Kontrollur għandu 

jiddeċiedi sew jekk iħassarx jew jirrifjutax milli jġedded r-reġistrazzjoni tat-trademark kif 

speċifikat fl-Artikolu 93(3)(b) tal-Att. 

 
Oppożizzjoni għal proposti  

Artikolu 93(4) 

29. (1) Il-Kontrollur għandu jippubblika, kemm jista’ jkun malajr, il-proposti fuq il-

pubblikazzjoni uffiċjali online jew f’kull pubblikazzjoni uffiċjali oħra li l-Kontrollur jista’ 

jordna. 

 

(2) Avviż ta’ oppożizzjoni għandu jiġi ppreżentat fi żmien erbgħin ġurnata (40) mid-data 

ta’ pubblikazzjoni tal-proposti taħt is-subregola (1) u l-avviż għandu jsemmi r-raġunijiet 

għall-oppożizzjoni u, b’mod partikolari, kif l-emendi proposti kienu jmorru kontra l-

Artikolu 93(2) tal-Att. 

 

(3) Jekk avviż ta’ oppożizzjoni taħt is-subregola (2) jiġi ppreżentat fit-terminu preskritt u 

l-Kontrollur jaċċetta l-oppożizzjoni, il-emendi proposti m’għandhomx jitniżżlu fir-

reġistru. 

 



(4) Jekk ebda avviż ta’ oppożizzjoni taħt is-subregola (2) ma jiġi ppreżentat fit-terminu 

preskritt, jew meta oppożizzjoni tkun ġiet miċħuda, il-Kontrollur għandu jagħmel l-

emendi kif proposti u għandu jniżżel fir-reġistru d-data meta dawn ikunu saru. 

 

(5) Id-deċiżjoni tal-Kontrollur għandha tkun soġġetta għal appell msejjes biss fuq il-liġi 

quddiem il-Qorti tal-Appell kostitwita bil-mod provdut fis-subartikolu (9) tal-Artikolu 41 

tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili permezz ta’ rikors li jsir fi żmien 

ħmistax-il ġurnata minn notifika tad-deċiżjoni tal-Kontrollur. Kap. 12. 

 
Spezzjoni ta’ dokumenti  

Artikolu 95 

30. (1) Bla ħsara għas-subregoli (2) u (3), il-Kontrollur għandu jħalli li d-dokumenti 

kollha ppreżentati jew miżmuma fl-Uffiċċju f’dak li għandu x’jaqsam ma’ marka 

reġistrata jiġu spezzjonati. 

 

(2) Il-Kontrollur ma jkunx marbut li jħalli l-ispezzjoni ta’ kull tali dokument kif hemm 

imsemmi fis-subregola (1) qabel ma jkun temm kull proċedura, jew dik il-fażi fil-

proċedura li tkun rilevanti għad-dokument involut, li huwa jkun meħtieġ jew imħolli 

jagħmel taħt l-Att jew dawn ir-regoli. 

 

(3) Id-dritt ta’ spezzjoni taħt is-subregola (1) ma japplika għal: 

 

(a) ebda dokument qabel ma jgħaddu erbatax-il ġurnata wara li dan ikun ġie ppreżentati 

fl-Uffiċċju; 

(b) ebda dokument imħejji fl-Uffiċċju biex jintuża hemmhekk biss; 

(ċ) ebda dokument mibgħut lill-Uffiċċju, sew fuq talba tiegħu sew xort’oħra, għal 

spezzjoni u treġġigħ lura sussegwenti lil min jibgħatu; 

(d) ebda dokument maħruġ jew riċevut fl-Uffiċċju li l-Kontrollur iqis li għandu jiġi 

ttrattat bħala wieħed kunfidenzjali; 

 

(4) Ebda ħaġa fis-subregola (1) m’għandha titqies li tkun qegħda timponi xi dmir fuq il-

Kontrollur li jagħmel spezzjoni disponibbli għal pubbliku: 

(a) ebda dokument jew parti minn dokument li fil-fehma tiegħu imaqdar lil xi persuna 

b’mod li x’aktarx jagħmillu l-ħsara; jew 

(b) ebda dokument ppreżentat ma’ jew mibgħut lill-Uffiċċju qabel ma jkun sar l-Att. 

 

(5) M’għandu jsir ebda appell minn deċiżjoni tal-Kontrollur taħt is-subregola (4) biex xi 

dokument jew parti minn dokument isiru disponibbli għal spezzjoni mill-pubbliku. 

 
Għarfien ta’ aġenti ta’ trademark  

Artikolu 104 

31. (1) Meta aġent ikun ġie awtorizzati taħt l-Artikolu 104 tal-Att, il-Kontrollur jista’ 

f’każ partikolari jeħtieġ il-firma personali jew il-preżenza tal-aġent jew tal-persuna li tkun 

qedgħda tawtorizzah jagħmilha ta’ aġent. 

 

(2) Il-Kontrollur jista’ b’avviż bil-miktub mibgħut lill-aġent jeħtieġu jġib prova tal-

awtorità li jkollu. 
 



Komunikazzjonijiet mal-Kontrollur  

Artikolu 55 

32. (1) Kull komunikazzjoni għandu jkun fiha dawn id-dettalji li ġejjin: 

(a) l-isem u l-indirizz tal-applikant, proprjetarju jew ta’ kull persuna oħra li jkollha interess; 

(b) in-numru tal-applikazzjoni jew trademark li jkollha x’taqsam magħha; 

(ċ) meta l- applikant, proprjetarju jew persuna oħra li jkollha interess tkun reġistrata mal-

Uffiċċju, in-numru jew dettall ieħor li huwa jkun hekk reġistrat taħtu. 

(2) Fil-każ ta’ komunikazzjoni b’aġent għall-għanijiet ta’ proċedura quddiem l-Uffiċċju din 

għandu jkun fiha: 

(a) l-isem u l-indirizz tal-aġent; 

(b) riferenza għas-setgħa ta’ mandatarju, jew kull komunikazzjoni oħra li permezz tagħha ssir 

jew tkun saret il-ħatra ta’ dak l-aġent, u li abbażi tagħha dak l-aġent jaġixxi; 

(ċ) meta l-aġent ikun reġistrat mal-Uffiċċju, in-numru jew dettall ieħor li taħtu jkun reġistrat. 

(3) Applikant, proprjetarju jew kull persuna oħra li jkollha interess għandhom jindikaw 

f’komunikazzjoni l-indirizz għal korrispondenza kif ukoll l-indirizz għal notifika legali, li 

jkun fit-territorju ta’ Malta: 

Iżda meta ebda aġent ma jiġi maħtur u l-applikant, proprjetarju jew kull persuna oħra li 

jkollha interess tkun ipprovdiet, bħala l-indirizz tagħha, indirizz fit-territorju ta’ Malta, l-

Uffiċċju għandu jqis dak l-indirizz bħala l-indirizz għal korrispondenza jew l-indirizz għal 

notifika legali kemm-il darba dak l-applikant, proprjetarju jew kull persuna oħra li jkollha 

interess ma tindikax b’mod espress indirizz ieħor bħal dak: 

Iżda wkoll meta jinħatar aġent, l-indirizz ta’ dak l-aġent jitqies bħala l-indirizz għal 

korrispondenza jew l-indirizz għal notifika legali, kemm-il darba dak l-applikant, proprjetarju 

jew kull persuna oħra li jkollha interess ma tindikax b’mod espress indirizz ieħor bħal dak. 

(4) Meta xi waħda jew aktar mill-ħtiġiet taħt is-subregoli (1) sa (3) ma jitħarsux f’dak li 

għandu x’jaqsam ma’ komunikazzjonijiet, l-Uffiċċju għandu jitlob lill-applikant, proprjetarju 

jew kull persuna oħra li jkollha interess, biex tħares kull ħtieġa bħal dik, u biex jagħmel 

osservazzjonijiet, fi żmien tletin (30) ġurnata minn meta jintalab jagħmel dan; 

Iżda meta meta ma tkunx saret talba billi ma jkunux ġew ippreżentati d-dettalji li jħallu lill-

applikant, proprjetarju jew kull persuna oħra li jkollha interess li jiġu kuntattjati mill-

Uffiċċju, it-terminu għal tħaris u osservazzjonijiet għandu jkun ta’ sittin (60) ġurnata mid-

data meta l-komunikazzjoni tkun waslet fl-Uffiċċju. 

 

Drittijiet u Dokumenti Mehmuża 

Artikolu 102 

33. (1) Id-drittijiet li għandhom jitħallsu dwar kull applikazzjoni, reġistrazzjoni jew tagħrifa 

oħra taħt dawn ir-regoli għandhom ikunu dawk preskritt fl-Iskeda ta’ Drittijiet li tinsab ma’ 

dawn ir-regoli: 



Iżda l-Kontrollur għandu jiddeċiedi ċ-ċirkostanzi li fihom dritt jista’ tkun jerġa’ jitħallas jew 

jingħata lura, kull każ skont il-merti tiegħu. 

(2) Il-Kontrollur jista’ jitlob li tintehmeż prova dokumentarja qabel ma huwa jaġixxi kif ikun 

meħtieġ li jagħmel bil-liġi. 

 

 

TAQSIMA II 
TFITTIX U OPPOŻIZZJONI RIGWARD TRADEMARKS 

 
Għan. 

34. Din it-taqsima tispeċifika: 

 (a) id-dettalji tal-proċedura li tirregola eżami relattiv ta’ tfittix li jsir mill-

Uffiċċju, u 

 (b) id-dettalji tal-proċedura għall-preżentata u l-eżami ta’ oppożizzjoni għar-

reġistrazzjoni ta’ trademark fl-Uffiċċju. 
 

Tfittix relattiv  

Artikolu 48 

35. (1) L-Uffiċċju għandu jagħmel tfittix ex officio taħt id-database nazzjonali tat-

trademarks għal kull applikazzjoni li dan jirċievi bil-għan li jidentifika reġistrazzjonijiet jew 

applikazzjonijiet identiċi jew simili.  

 (2) Ir-riżultati tat-tfittix għandhom jiġu avżati lill-applikant.  

(3) Jekk l-applikant ikun irid jirtira l-applikazzjoni, huwa għandu jippreżenta talba 

għall-irtirar, lill-Uffiċċju, flimkien mad-dritt għall-irtirar preskritt fi żmien tletin (30) ġurnata 

minn meta jirċievi l-avviż. 

(4) Jekk l-applikant ma jippreżentax it-talba tiegħu biex jirtira l-applikazzjoni fiż-

żmien speċifikat, l-Uffiċċju għandu javża lid-detentur tad-dritt preċedenti bir-riżultati tat-

tfittix u jmexxi bil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni kif meħtieġ. 

(5) Oppożizzjoni għal dik l-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata kif hemm fl-Artikolu 

50 tal-Att u f’dawn ir-regoli. 

  

Pubblikazzjoni  

Artikolu 56 

36.  (1) Jekk il-Kontrollur ikun jidhirlu li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti għar-

reġistrazzjoni, il-Kontrollur għandu jippubblika l-applikazzjoni fuq il- pubblikazzjoni 

uffiċjali online jew  kwalunkwe publikazzjoni uffiċjali skont kif jiġi deċiż mill-

Kontrollur. 
 

 (2) Il-pubblikazzjoni għandha tiġi aġġornata b’applikazzjonijiet ġodda ta’ kull 

ġimgħa. 

 

 (3) Kif hemm fl-Artikolu 56(4) u fl-Artikolu 56(5) tal-Att, il-Kontrollur għandu 

jippubblika r-reġistrazzjoni ta’ trademark fuq il- pubblikazzjoni uffiċjali online jew  

kwalunkwe publikazzjoni uffiċjali skont kif jiġi deċiż mill-Kontrollur. 



 

Avviż ta’ Oppożizzjoni  

Artikolu 50 

37. (1) Avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jsir abbażi ta’ xi marka waħda preċedenti jew aktar 

jew ta’ drittijiet oħra fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 6 tal-Att, sakemm il-proprjetarji jew il-

persuni awtorizzati li jkunu qegħdin jagħtu dak l-avviż b’mod konformi mal-Artikolu 50 tal-

Att ikollhom jedd jagħmlu dan għall-marki jew drittijiet kollha preċedenti. Meta marka 

preċedenti jkollha aktar minn proprjetarju wieħed jew meta xi dritt preċedenti jista’ jiġi 

eżerċitat minn aktar minn persuna waħda, l-oppożizzjoni tista’ tiġi ppreżentata b’mod 

konformi mal-Artikolu 50 tal-Att minn xi jew kull wieħed mill-proprjetarji jew persuni 

awtorizzati. 

(2) L-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jkun fih: 

(a) in-numru tal-fajl tal-applikazzjoni li tkun qegħda ssir oppożizzjoni kontriha u l-isem tal-

applikant għat-trademark; 

(b) identifikazzjoni ċara tal-marka jew tad-dritt preċedenti li fuqha tkun ibbażata l-

oppożizzjoni, jiġifieri: 

 

 

 

(i)  meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq marka preċedenti fil-kuntest tat-tifsira tal-

Artikolu 6(1) u (2)(a), jew (b) jew (ċ) tal-Att, in-numru tal-fajl jew in-numru tar-

reġistrazzjoni tal-marka preċedenti, indikazzjoni jekk il-marka preċedenti tkunx 

reġistrata jew applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ dik il-marka; 

(ii)  meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq marka magħrufa fil-kuntest tat-tifsira tal-

Artikolu 6(2)(d) tal-Att, raffigurazzjoni tal-marka; 

(iii)  meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq marka preċedenti fil-kuntest tat-tifsira tal-

Artikolu 6(3)(a) tal-Att, in-numru tal-fajl jew numru ta’ reġistrazzjoni tal-marka 

preċedenti, indikazzjoni ta’ jekk il-marka preċedenti tkunx reġistrata jew jekk ikunx 

hemm applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ dik il-marka;  

(iv) ) meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq ta’ denominazzjoni ta’ oriġini jew indikazzjoni 

ġeografika preċedenti fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 6(3)(ċ) tal-Att, indikazzjoni tax-

xorta tagħha, raffigurazzjoni tad-denominazzjoni ta’ oriġini jew indikazzjoni ġeografika 

preċedenti, u indikazzjoni jekk din tkunx protetta taħt il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew il-

Liġijiet ta’ Malta. 

(v) meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq il-raġunijiet li hemm fl-Artikolu 6(4) tal-Att, 

raffigurazzjoni tal-marka.  

  
 

(ċ)  dikjarazzjoni li tiddeskrivi r-raġunijiet li l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuqhom taħt l-

Artikolu 6(1), Artikolu 6(3)(a), Artikolu 6(3)(ċ) jew Artikolu 6(4) tal-Att dwar kull waħda 

mill-marki jew drittijiet preċedenti invokati mill-parti li tkun qiegħda topponi; 

(d)  fil-każ ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ trademark preċedenti, id-data tal-preżentata 

u, meta tkun disponibbli, id-data tar-reġistrazzjoni u d-data ta’ priorità tal-marka 

preċedenti; 

(e)  fil-każ ta’ drittijiet preċedenti b’mod konformi mal-Artikolu 6 (3)(ċ) tal-Att, id-data tal-

applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew, jekk dik id-data ma tkunx disponibbli, id-data minn 

meta tibda tingħata l-protezzjoni; 

(f)   fil-każ ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ trademark preċedenti, raffigurazzjoni tal-



marka preċedenti hekk kif reġistrata jew kif saret fl-applikazzjoni; jekk il-marka 

preċedenti tkun bil-kulur, ir-raffigurazzjoni għandha tkun bil-kulur; 

(g) indikazzjoni tal-oġġetti jew servizzi li fuqhom tkun ibbażata kull waħda mir-raġunijiet tal-

oppożizzjoni; 

( h) għar-rigward tal-parti li tkun qiegħda topponi, l-identifikazzjoni tal-parti li tkun qiegħda 

topponi kif ġej: 

 

(i) l-isem u l-indirizz u l-Istat fejn il-parti li tkun qiegħda topponi tkun domiċiljata jew 

ikollha uffiċċju jew fejn tkun stabbilita. L-ismijiet ta’ persuni fiżiċi għandhom jiġu 

indikati b’kunjom jew kunjomijiet il-persuna u bl-ewwel isem jew ismijiet. L-ismijiet ta’ 

entitajiet ġuridiċi, kif ukoll ta’ korpi inklużi istituzzjonijiet u awtoritajiet regolati bid-

dritt pubbliku, għandhom jiġu indikati permezz tad-denominazzjoni uffiċjali tagħhom u 

jkunu jinkludu l-forma ġuridika tal-entità, li tista’ titqassar bil-mod tas-soltu. In-numru 

ta’ identifikazzjoni nazzjonali tal-kumpannija jista’ wkoll jiġi speċifikat jekk dan ikun 

disponibbli. L-Uffiċċju jista’ jitlob lill-parti li tkun qiegħda topponi biex din tagħti 

numri tat-telefon tagħha jew dettalji oħra fejn jista’ jsir kuntatt għal komunikazzjoni 

b’mezzi elettroniċi. 

 

(ii) meta l-parti li tkun qiegħda topponi tkun ħatret rappreżentant, l-isem u indirizz 

kummerċjali tar-rappreżentant. 

 

(iii) meta l-oppożizzjoni ssir minn detentur ta’ liċenza jew minn persuna li jkollha jedd taħt 

il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew taħt il-liġi nazzjonali rilevanti li teżerċita dritt 

preċedenti, dikjarazzjoni li tkun turi dan u indikazzjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni jew 

il-jedd li jkollha li titlob oppożizzjoni; 
 

 

(iv) indikazzjoni tal-oġġetti jew servizzi li tkun qiegħda ssir oppożizzjoni kontrihom; jekk 

dawn ma jiġux hekk indikati, l-oppożizzjoni titqies li tkun qiegħda ssir kontra l-oġġetti 

jew servizzi kollha tal-applikazzjoni għal trademark li tkun qiegħda tiġi opposta.  

 

(3) Meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq aktar minn marka waħda preċedenti jew fuq 

dritt preċedenti, is-subregola (2) għandha tapplika għal kull waħda minn dawk il-marki, 

sinjali, denominazzjonijiet ta’ oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi. 

(4) L-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jkun fih ukoll dikjarazzjoni motivata fuq ir-

raġunijiet, fatti u argumenti li l-oppożizzjoni tkun qegħda sserraħ fuqhom, u provi in sostenn. 

(5) L-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jkun imsieħeb b’ dritt għall-oppożizzjoni preskritt. 

L-avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat jew permezz ta’ soft jew hard copy:  

Iżda jekk id-dokumentazzjoni relattiva tkun se tiġi ppreżentata bħala hard copy, din 

għandha tiġi ppreżentata f’żewġ kopji.  

(6)(1) L-avviż ta’ oppożizzjoni u kull dokument ippreżentat mill-parti li tkun qiegħda 

topponi, għandu jintbagħat mill-Uffiċċju lill-applikant bil-għan li jiġi mgħarraf li tkun ġiet 

ippreżentata oppożizzjoni. 

(2) Fil-każ meta min ikun qed jopponi ikun irid jippreżenta dokumentazzjoni 

addizzjonali, dik id-dokumentazzjoni għandha tiġi ppreżentata fit-terminu ta’ stting (60) 



ġurnata imsemmija fir-Regola 38. Dokumentazzjoni addizzjonali tista’ biss tiġi ppreżentata 

sakemm l-Uffiċċju ma jkunx għadu rċieva kontro-dikjarazzjoni mill-applikant kif hemm fir-

Regola 40(1). Meta min ikun qed jopponi ikun irid jippreżenta dokumentazzjoni addizzjonali, 

it-terminu ta’ sittin (60) ġurnata msemmi fir-Regola 40(1) jibda għaddej mid-data tal-avviż li 

jingħata lill-applikant dwar dik id-dokumentazzjoni.  

(3) Fil-każ meta l-applikant ikun għadu ma ppreżentax il-kontro-dikjarazzjoni tiegħu, 

it-terminu ta’ sittin (60) ġurnata msemmi fir-Regola 40(1) jibda għaddej mid-data tal-avviż li 

l-Uffiċċju jagħti lill-applikant dwar dik id-dokumentazzjoni.  

 
Terminu ta’ oppożizzjoni 

38. Fi żmien sittin (60) ġurnata wara l-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal 

trademark, jista’ jingħata avviż ta’ oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trademark għar-

raġuni li din ma tkunx tista’ tiġi reġistrata taħt l-Artikolu 6(1), Artikolu 6(3) u Artikolu 6(4) 

tal-Att. 

 

Ammissibilità tal-oppożizzjoni 

 

39. (1)  Meta d-dritt għall-oppożizzjoni ma jkunx tħallas fit-terminu tal-

oppożizzjoni stipulat fir-Regola 38, l-oppożizzjoni għandha titqies bħallikieku ma tkunx 

saret. Meta il-dritt għall-oppożizzjoni ikun tħallas wara li jiskadi t-terminu tal-oppożizzjoni, 

dan għandu jitħallas lura lill-parti li tkun qiegħda topponi. 

(2) Meta l-avviż ta’ oppożizzjoni jkun ġie ppreżentat wara li jiskadi t-terminu tal-

oppożizzjoni, l-Uffiċċju għandu jirrifjuta l-oppożizzjoni. 

 

(3) Meta l-avviż ta’ oppożizzjoni ma jkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regola 

37(2)(d) sa (h), l-Uffiċċju għandu jgħarraf lill-parti li tkun qiegħda topponi kif meħtieġ u 

għandu jagħtiha opportunità li tirrimedja n-nuqqasijiet avżati fi żmien għoxrin (20) ġurnata 

mid-data tal-avviż li jingħata mill-Uffiċċju. Jekk id-nuqqasijiet ma jiġux rimedjati qabel 

jiskadi t-terminu, l-Uffiċċju għandu jirrifjuta l-oppożizzjoni.  

 

(4) L-Uffiċċju għandu javża lill-parti li tkun qiegħda topponi jekk jirriżulta b’mod 

konformi mas-subregola (1) li l-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jitqies bħala li ma jkunx ġie 

ppreżentat u b’kull deċiżjoni li biha jirrifjuta l-oppożizzjoni għal raġunijiet ta’ 

inammissibilità taħt is-subregoli (2) jew (3): 

Iżda l-Uffiċċju għandu jgħarraf ukoll lill-parti li tkun qiegħda topponi meta minħabba 

azzjoni li tkun ittieħdet b’mod konformi mas-subregola (3), l-oppożizzjoni titqies ammissibli.  

 

Proċedura ta’ oppożizzjoni 

40. (1) Meta il-oppożizzjoni tirriżulta ammissibli b’mod konformi mar-Regola 39, 

l-Uffiċċju għandu javża lill-applikant li fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-avviż l-

applikant jista’:  

(i) jirtira l-applikazzjoni, jew 



(ii) jirrestrinġi l-oġġetti u servizzi koperti bl-applikazzjoni, jew  

(iii) jippreżenta kontro-dikjarazzjoni li tfisser ir-raġunijiet kontra l-oppożizzjoni. 

 

(2) Meta, matul iż-żmien imsemmi fis-subregola (1), l-applikazzjoni tiġi rtirata, il- 

proċeduri ta’ oppożizzjoni għandhom jingħalqu. 

 

(3) Meta, matul it-terminu imsemmi fis-subregola (1), l-applikant jirrestrinġi l-

applikazzjoni billi jħassar x’uħud mill-oġġetti jew servizzi li tkun saret l-oppożizzjoni 

kontrihom, l-Uffiċċju għandu jitlob lill-parti li tkun qiegħda topponi biex tiddikjara, fi 

żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data ta’ dik it-talba, jekk tkunx għadha żżomm l-

oppożizzjoni, u f’dak il-każ, kontra liema oġġetti jew servizzi li jifdal tkun qegħda 

tinżamm l-oppożizzjoni. Meta l-parti li tkun qiegħda topponi tirtira l-oppożizzjoni tagħha 

minħabba fir-restrizzjoni, il-proċeduri ta’ oppożizzjoni għandhom jingħalqu. 

 

(4) (i) Meta tiġi ppreżentata kontro-dikjarazzjoni, l-Uffiċċju għandu javża bil-kontro-

dikjarazzjoni lill-parti li tkun qiegħda topponi kif ukoll jibgħat kopja tal-kontro-

dikjarazzjoni lill-parti li tkun qiegħda topponi. Fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data tal-

avviż tal-kontro-dikjarazzjoni, il-parti li tkun qiegħda topponi għandha tgħarraf lill- 

Uffiċċju bil-miktub, dwar jekk tkunx se tirtira jew iżżomm l-oppożizzjoni.  

 

(ii) Fil-każ meta l-parti li tkun qiegħda topponi tgħarraf lill-Uffiċċju li l-oppożizzjoni tkun 

se tinżamm, din għandha, fl-istess ħin, tħallas id-dritt preskritt u tippreżenta kull 

dokumentazzjoni addizzjonali filwaqt li tfisser ir-raġunijiet għaliex tkun qegħda tinżamm 

l-oppożizzjoni. 

 

(iii) Fil-każ meta l-parti li tkun qiegħda topponi ma tgħarrafx lill-Uffiċċju, fit-terminu 

stipulat fis-subregola (4)(i) hawn qabel, jekk tkunx se tirtira jew iżżomm l-oppożizzjoni, 

l-Uffiċċju għandu jqis l-oppożizzjoni bħala rtirata u jgħaddi għar-reġistrazzjoni tal-

trademark.  

 

(5) L-Uffiċċju għandu jqis l-applikazzjoni bħala abbandunata jekk fit-terminu msemmi 

fis-subregola (1), l-applikant ma: 

 

(i) jiritrax l-applikazzjoni; jew 

(ii) jirrestrinġix l-oġġetti u servizzi koperti bl-applikazzjoni; jew 

(iii) jippreżentax kontro-dikjarazzjoni li tfisser ir-raġunijiet kontra l-oppożizzjoni.  

 

(6) Għall-għanijiet tal-Artikolu 50(2) tal-Att, dik it-talba m’għandhiex issir wara li jiskadi 

t-terminu ta’ sittin (60) ġurnata mid-data tal-avviż li jingħata mill-Uffiċċju dwar l-

oppożizzjoni lill-applikant kif imsemmi fis-subregola (1). 

 

(7) Meta, fit-terminu msemmi fis-subregola (1), l-Uffiċċju jiġi mgħarraf li l-applikazzjoni 

tkun ġiet rifjutata in proċeduri paralleli, il-proċeduri ta’ oppożizzjoni għandhom 

jingħalqu. 

 



41. (1) Meta l-oppożizzjoni tinżamm, b’mod konformi mar-Regola 40(4)(ii), l-Uffiċċju 

għandu jgħaddi biex jieħu deċiżjoni bbażata fuq l-informazzjoni u l-provi provduti mill- 

parti li tkun qiegħda topponi u mill-applikant. 

(2) Id-deċiżjoni għandha tiġi mgħarrfa kemm lill-applikant kemm lill-parti li tkun qiegħda 

topponi. 

(3) Jista’ jiġi ppreżentat avviż ta’ appell mid-deċiżjoni tal-Uffiċċju kif hemm fid-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100 tal-Att.  

(4) Meta jiġi ppreżentat avviż ta’ appell kif hemm fis-subregola (3), il-parti li tkun qegħda 

tippreżenta l-avviż ta’ appell għandha tgħarraf lill-Uffiċċju f’dak it-terminu li hemm 

provdut dwaru fl-Artikolu 100 tal-Att.  

 
TAQSIMA III 

IL-PROTOKOLL TA’ MADRID 

 
Dispożizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Protokoll ta’ Madrid  

Artikolu 132 

42. Din it-taqsima tispeċifika ir-regoli li jagħtu seħħ f’Malta lid-dispożizzjonijiet tal-

Protokoll ta’ Madrid. 
 
Tifsir 

43. F’din it-taqsima –  
 

 “denominazzjoni” tfisser ir-talba għal estensjoni ta’ protezzjoni (“estensjoni territorjali”) 

għal Malta taħt l-Artikolu 3 ter (1) jew (2) tal-Protokoll, kif jista’ jkun il-każ; tfisser ukoll 

dik l-estensjoni kif hemm imniżżel fir-Reġistru Internazzjonali;  

“denominazzjoni sussegwenti” tfisser it-talba għal estensjoni ta’ protezzjoni (“estensjoni 

territorjali”) għal Malta taħt l-Artikolu 3 ter (2) tal-Protokoll; tfisser ukoll dik l-estensjoni 

kif imniżżla fir-Reġistru Internazzjonali; 

“detentur” tirreferi għal persuna fiżika jew entità ġuridika li f’isimha tiġi mniżżla 

reġistrazzjoni internazzjonali fir-Reġistru Internazzjonali; 

“Gazzetta WIPO” tfisser il-gazzetta perjodika msemmija fir-Regola 32 tar-Regolamenti 

taħt il-Protokoll; 

“invalidazzjoni” tfisser deċiżjoni finali tal-Qorti li tħassar il-validità tal-effetti tar-

reġistrazzjoni internazzjonali protetta li tinnomina lil Malta għar-rigward ta’ kull jew 

x’uħud mill-oġġetti jew servizzi koperti bid-denominazzjoni jew denominazzjoni 

sussegwenti f’Malta; 

“Parti Kontraenti” tfisser pajjiż jew organizazzjoni intergovernattiva li tkun parti fil-

Protokoll; 

“Parti Kontraenti denominata” tfisser Parti Kontraenti li dwarha tkun intalbet l-estensjoni 

ta’ protezzjoni (“estensjoni territorjali”) taħt l-Artikolu 3 ter (1) jew (2) tal-Protokoll, kif 

jista’ jkun il-każ, jew li dwarha dik l-estensjoni tkun ġiet imniżżla fir-Reġistru 

Internazzjonali;  



“Regolamenti taħt il-Protokoll” tfisser ir-regolamenti taħt il-Protokoll dwar il-Ftehim ta’ 

Madrid li jirrigwarda r-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta’ Marki; 

“reġistrazzjoni internazzjonali” tfisser ir-reġistrazzjoni ta’ marka li tkun saret taħt il-

Ftehim jew il-Protokoll; 

“rifjut provviżorju” tfisser dikjarazzjoni mill-Uffiċċju, li tkun tfisser ir-raġunijiet li abbażi 

tagħhom ma tkunx tista’ tingħata protezzjoni; din tiddeskrivi wkoll in-nuqqasijiet li 

għandhom jiġu rimedjati mid-detentur; 

 “Uffiċċju tal-oriġini” tfisser l-Uffiċċju tal-Parti Kontraenti fejn, kif hemm fl-Artikolu 

2(2) tal-Protokoll, tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni internazzjonali.  

 
Ilsien 

44.(1) Kull komunikazzjoni, inkluża applikazzjoni internazzjonali, biex din tingħadda lill-

Bureau Internazzjonali permezz tal-intermedjarju tal-Kontrollur għandha tkun bl-Ingliż. 

  

(2) Kull komunikazzjoni li tkun tirrigwarda applikazzjoni internazzjonali jew 

reġistrazzjoni internazzjonali indirizzata lill-Bureau Internazzjonali mill-Kontrollur 

għandha tkun bl-Ingliż.  

Applikazzjonijiet internazzjonali li joriġinaw minn Malta 

Jedd li tiġi ppreżentata applikazzjoni internazzjonali 

45.(1)  Kull persuna fiżika jew entità ġuridika, li jkollhom nazzjonalità ta’ Malta, li tkun 

domiċiljata jew li jkollha stabbiliment industrjali jew kummerċjali reali u effettiv f’Malta, 

ikollha jedd tippreżenta applikazzjoni internazzjonali għand il-Kontrollur sakemm kull 

applikazzjoni bażika jew reġistrazzjoni bażika, kif jista’ jkun il-każ, li tintuża bħala bażi 

għall-preżentata tal-applikazzjoni internazzjonali tkun f’isem dik il-persuna fiżika jew 

entità ġuridika.  

(2) L-applikant għandu jipprovdi, fuq talba tal-Kontrollur, kull prova li tista’ tkun 

meħtieġa biex tissodisfa lill-Kontrollur li l-applikant ikollu jedd jippreżenta l-

applikazzjoni kif hemm fis-subregola (1). 

 

Eżami ta’ applikazzjonijiet internazzjonali meta Malta tkun l-Uffiċċju tal-oriġini 

46. (1) Meta applikazzjoni internazzjonali tiġi ppreżentata għand il-Kontrollur biex 

titwassal lill-Bureau Internazzjonali, il-Kontrollur għandu jivverifika li Malta tkun tista’ 

titqies bħala l-Uffiċċju ta’ oriġini għal dik l-applikazzjoni, u li d-dettalji rilevanti li jkunu 

jidhru fl-applikazzjoni internazzjonali jkunu jikkorrispondu għal dawk li jkunu jidhru 

f’kull applikazzjoni bażika jew reġistrazzjoni bażika, kif jista’ jkun il-każ, kif hemm fid-

dispożizzjonijiet tal-Protokoll u fir-Regolamenti taħt il-Protokoll. 

 

 (2) Meta l-applikazzjoni internazzjonali tkun konformi mal-ħtiġiet preskritti, il-

Kontrollur għandu jiċċertifika dan fl-applikazzjoni internazzjonali, billi jindika wkoll id-

data meta l-applikazzjoni internazzjonali tkun ġiet riċevuta, u għandu jibgħat l-

applikazzjoni internazzjonali lill-Bureau Internazzjonali. 

 



 (3) Meta l-applikazzjoni internazzjonali ma tkunx konformi mal-ħtiġiet preskritti, il-

Kontrollur m’għandux jibgħatha lill-Bureau Internazzjonali, u għandu jgħarraf lill-

applikant kif meħtieġ. 

 
Dritt għat-trattament 

47. Id-dritt għat-trattament preskritt, għandu jkun dovut u jitħallas lill-Kontrollur biex tiġi 

ċertifikata u tintbagħat applikazzjoni internazzjonali li toriġina f’Malta lill-Bureau 

Internazzjonali. 

 
Irregolaritajiet fl-applikazzjoni internazzjonali li għandhom jiġu rimedjati għand il-Kontrollur 

48.(1) Meta il-applikazzjoni internazzjonali ma tkunx konformi mal-ħtiġiet preskritt, il-

Kontrollur għandu jagħti lill-applikant l-opportunità li jippreżenta l-informazzjoni mitluba 

jew li jħallas id-dritt għat-trattament fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol.  

 

(2) Meta l-applikant ma jipprovdix  l-informazzjoni mitluba jew ma jħallasx id-dritt għat-

trattament fiż-żmien stipulat kif stabbilit fil-paragrafu (1) mill-Kontrollur, l-applikazzjoni 

internazzjonali titqies abbandunata u l-Kontrollur m’għandux jibgħatha lill-Bureau 

Internazzjonali.  

 
Ċertifikazzjoni mill-Kontrollur  

49. Meta l-applikazzjoni internazzjonali tkun konformi mal-ħtiġiet preskritti, inkluż il-

ħlas tal-dritt għat-trattament, il-Kontrollur għandu jiċċertifika l-applikazzjoni 

internazzjonali, filwaqt li juri wkoll id-data meta jkun irċeviha u għandu jibgħat l-

applikazzjoni internazzjonali lill-Bureau Internazzjonali.  

 
Irregolaritajiet fl-applikazzjoni internazzjonali, li għandhom jiġu rimedjati għand il-WIPO 

50. Il-Kontrollur għandu jirrispondi lill-Bureau Internazzjonali, kif ikun adatt, dwar 

irregolaritajiet li jinħarġu taħt ir-Regoli 11 sa 13 tar-Regolamenti taħt il-Protokoll, fit-

terminu stabbilit ta’ tliet xhur mid-data ta’ avviż dwar dik l-irregolaritaà mill-Bureau 

Internazzjonali. Il-Kontrollur għandu jitlob lill-applikant jipprovdilu l-informazzjoni 

meħtieġa fi żmien tletin (30) ġurnata. Il-Kontrollur għandu mbagħad jibgħat din l-

informazzjoni lill-Bureau Internazzjonali.  

 
Klassifika ta’ oġġetti u servizzi 

51. Il-klassifika ta’ oġġetti u servizzi ta’ applikazzjoni internazzjonali għandha ssir bla 

ħsara għar-Regola 9(4)(xiii) tar-Regolamenti taħt il-Protokoll hekk li d-deċiżjoni tal-

Bureau Internazzjonali għandha tkun waħda finali.  

 
Meta jtemm l-effett tal-applikazzjoni bażika jew tar-reġistrazzjoni bażika 

52. (1) Meta, kif hemm fl-Artikolu 6 tal-Protokoll, l-applikazzjoni bażika, ir-

reġistrazzjoni li tirriżulta minn dik l-applikazzjoni, jew ir-reġistrazzjoni bażika, jtemmu l-

effett li jkollhom, il-Kontrollur għandu jgħarraf lill-Bureau Internazzjonali kif meħtieġ, 

kif hemm fir-Regola 22 tar-Regolamenti taħt il-Protokoll, filwaqt li jitlob it-tħassir tar-

reġistrazzjoni internazzjonali.  

 

(2) Meta l-fatti u d-deċiżjonijiet tar-reġistrazzjoni bażika jew applikazzjoni bażika jkunu 

jolqtu r-reġistrazzjoni internazzjonali għar-rigward biss ta’ x’uħud mill-oġġetti u servizzi, 

il-Kontrollur għandu jindika dawk l-oġġetti u servizzi li jkunu ntlaqtu bl-fatti u d-

deċiżjonijiet jew dawk li ma jkunux intlaqtu bil-fatti u d-deċiżjonijiet.  



 
Reġistrazzjonijiet internazzjonali meta Malta tkun Parti Kontraenti denominata 

Effetti ta’ reġistrazzjoni internazzjonali 

53. (1) Reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenomina lil Malta għandu jkollha l-istess 

effetti mid-data tal-reġistrazzjoni internazzjonali jew tad-denominazzjoni sussegwenti ta’ 

Malta, kif jista’ jkun il-każ, bħala applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-marka ppreżentata 

direttament għand il-Kontrollur taħt l-Att.  

 

(2) Id-data tal-preżentata għandha tkun id-data tar-reġistrazzjoni internazzjonali meta 

Malta tiġi denominata fir-reġistrazzjoni internazzjonali jew id-data tad-denominazzjoni 

sussegwenti meta Malta tiġi sussegwentement denominata għar-reġistrazzjoni 

internazzjonali.  

 

(3) L-indikazzjoni ta’ kategoriji u oġġetti u servizzi mniżżla fir-reġistrazzjoni 

internazzjonali, fejn Malta tiġi denominata, m’għandhomx ikunu jorbtu lill-Kontrollur 

sabiex jiġi determinat l-iskop tal-protezzjoni tal-marka.  

 

(4) Jekk ma jiġi avżat ebda rifjut mill-Kontrollur lill-Bureau Internazzjonali kif hemm fil-

Protokoll u fir-Regolamenti taħt il-Protokoll, jew jekk rifjut ikun ġie hekk avżat imma 

jkun ġie sussegwentement irtirat, jew jekk dikjarazzjoni jew konċessjoni ta’ protezzjoni 

tintbagħat mill-Kontrollur, il-protezzjoni tal-marka f’Malta għandha tkun l-istess 

bħallikieku l-marka kienet ġiet reġistrata direttament mill-Kontrollur fid-data tar-

reġistrazzjoni internazzjonali jew tad-denominazzjoni sussegwenti ta’ Malta, kif jista’ 

jkun il-każ. 

 
Eżami ta’ reġistrazzjonijiet internazzjonali 

54. (1) Il-Kontrollur għandu jeżamina l-marki li jiffurmaw is-suġġett ta’ reġistrazzjonijiet 

internazzjonali li jiddenominaw lil Malta għar-rigward tal-Artikoli 5, 6, 45(2) u (4), 127 u 

128 tal-Att.  

 

(2) Meta xi element tal-marka jkun f’xi lsien ieħor barra mill-Ingliż, u d-detentur ma 

jkunx iddikjara li l-kelma ma jkollha ebda tifsira, tkun meħtieġa traduzzjoni għall-Ingliż. 

Meta traduzzjoni bħal dik ma tkunx inkluża fir-reġistrazzjoni internazzjonali, il-

Kontrollur għandu joħroġ rifjut provviżorju ex officio taħt ir-Regola 56. 

 
Marki Kollettivi u ta’ Ċertifikazzjoni 

55.(1) Dwar marki kollettivi f’reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddenominaw lil Malta, 

l-Artikoli 61(b), 77 sa 90 tal-Att għandhom japplikaw mutatis mutandis.  

(2) Dwar marki ta’ ċertifikazzjoni f’reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddenominaw lil 

Malta, l-Artikoli 61(a), 62 sa 76 tal-Att għandhom japplikaw mutatis mutandis.  

 

(3) Meta r-regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marki kollettivi u ta’ ċertifikazzjoni ma 

jkunux ġew ippreżentati direttament lill-Kontrollur, il-Kontrollur għandu joħroġ rifjut 

provviżorju ex officio taħt ir-Regola 56.  

 
Rifjut ta’ protezzjoni provviżorju ex officio  

56.(1) Meta jirriżulta lill-Kontrollur li, kif hemm fl-Att, reġistrazzjoni internazzjonali li 

tiddenomina lil Malta ma tistax tiġi aċċettata jew tista’ tkun aċċettata iżda biss 

b’kondizzjonijiet, il-Kontrollur għandu, qabel ma jiskadi t-terminu ta’ rifjut speċifikat fl-



Artikolu 5(2)(b) tal-Protokoll, javża lill-Bureau Internazzjonali bir-rifjut ta’ protezzjoni 

provviżorju, filwaqt li jħares il-ħtiġiet tal-Protokoll u r-Regolamenti taħt il-Protokoll.  

 

(2) Id-detentur ta’ dik ir-reġistrazzjoni internazzjonali għandu jgawdi l-istess rimedji 

daqslikieku l-marka kienet ġiet ippreżentata għar-reġistrazzjoni direttament għand il-

Kontrollur.  

 

(3) Kull rifjut provviżorju tar-reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenomina lil Malta 

għandha tiġi avżata lill-Bureau Internazzjonali, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet 

kollha, qabel ma jiskadu 18-il xahar mid-data meta jkun intbagħat avviż tal-estensjoni lil 

Malta mill-Bureau Internazzjonali.  

 

(4) Id-detentur jista’ jirrispondi għar-rifjut provviżorju direttament lill-“Uffiċċju” billi 

jitlob reviżjoni tad-deċiżjoni fi żmien sittin (60) ġurnata li jibdew għaddejin mid-data tal-

avviż lid-detentur mingħut mill-Bureau Internazzjonali.  

  

(5) Id-detentur jista’ jaħtar aġent jew mandatarju biex jagħmilha minfloku quddiem il-

Kontrollur. 

 

(6) Meta l-Kontrollur ikun talab lid-detentur jaċċetta xi ċaħda jew ikun ippropona li d-

denominazzjoni għandha tkun biss aċċettabbli dwar xi oġġetti u, jew servizzi speċifiċi, il-

Kontrollur jista’ jgħaddi għall-pubblikazzjoni għal oppożizzjoni flimkien maċ-ċaħda jew 

l-oġġetti u, jew servizzi speċifiċi, meta d-detentur ma jkunx ippreżenta nuqqas ta’ ftehim 

relattiv fit-terminu konċess.  

 

(7) Meta d-detentur jonqos milli jirrispondi għar-rifjut provviżorju totali fit-terminu 

konċess, id-denominazzjoni ta’ Malta titqies abbandunata sa dak il-limitu li jkun japplika.  

 
Pubblikazzjoni ta’ reġistrazzjoni internazzjonali; oppożizzjoni 

57. (1) Meta Malta tkun ġiet denominata f’reġistrazzjoni internazzjonali u l-Kontrollur 

jirriżultalu li l-marka li tkun is-suġġett ta’ dik ir-reġistrazzjoni internazzjonali tkun waħda 

aċċettabbli, il-Kontrollur għandu jippubblika r-reġistrazzjoni internazzjonali kif provdut 

dwarha fir-Regola 36.  

(2)  Persuna li tagħmel oppożizzjoni għall-protezzjoni ta’ reġistrazzjoni internazzjonali 

li tiddenomina lil Malta (l-opponent) tista’ tippreżenta għand il-Kontrollur avviż ta’ 

oppożizzjoni fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-pubblikazzjoni.  

(3) L-oppożizzjoni għal reġistrazzjoni internazzjonali għandha tiġi regolata bid-

dispożizzjonijiet tal-Att kif mutatis mutandis jirrigwardaw l-oppożizzjoni.  

 

Avviż ta’ rifjut provviżorju possibbli bbażat fuq oppożizzjoni kif hemm fl- 

Artikolu 5(2)(ċ) tal-Protokoll 

58. Meta t-terminu biex tiġi ppreżentata oppożizzjoni kontra reġistrazzjoni internazzjonali 

jtemm wara li jiskadi t-terminu ta’ rifjut speċifikat fl-Artikolu 5(2)(b) tal-Protokoll jew 

meta l-Kontrollur iqis li dan ikun se jtemm tard wisq għall-Kontrollur biex ikun jista’ 

jibgħat avviż taħt ir-Regola 59 matul dak it-terminu tar-rifjut, il-Kontrollur għandu 



jibgħat komunikazzjoni li tkun tgħarraf b’dak il-fatt lill-Bureau Internazzjonali, filwaqt li 

jħares il-ħtiġiet tar-Regola 16 tar-Regolamenti taħt il-Protokoll.  

 
Rifjut provviżorju bbażat fuq oppożizzjoni 

59. (1) Meta jiġi ppreżentat avviż ta’ oppożizzjoni għand il-Kontrollur dwar xi 

reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenomina lil Malta, il-Kontrollur għandu, qabel ma 

jiskadi t-terminu tar-rifjut speċifikat fl-Artikolu 5(2)(b) jew kif hemm fl-Artikolu 5(2)(ċ) 

tal-Protokoll, javża b’dak il-fatt lill-Bureau Internazzjonali bħala rifjut provviżorju bbażat 

fuq oppożizzjoni, filwaqt li jħares il-ħtiġiet tal-Protokoll ta’ Madrid u r-Regolamenti taħt 

il-Protokoll. 

(2) Bla ħsara għar-Regola 58 kull rifjut provviżorju tar-reġistrazzjoni internazzjonali 

li tiddenomina lil Malta jista’ jiġi notifikat lill-Bureau Internazzjonali, flimkien ma’ 

dikjarazzjoni tar-raġunijiet kollha, wara li jiskadu 18-il xahar mid-data meta l-avviż tal-

estensjoni ikun ġie mibgħut lil Malta mill-Bureau Internazzjonali, sakemm dan jiġi 

notifikat sat-terminu stipulat fl-Artikolu 5(2)(ċ)(ii) tal-Protokoll. 

(3)  Id-detentur tar-reġistrazzjoni internazzjonali involuta għandu jgawdi l-istess 

rimedji daqslikieku l-marka kienet ġiet ippreżentata għar-reġistrazzjoni direttament għand 

il-Kontrollur. 

(4) Id-detentur jista’ jippreżenta l-kontro-dikjarazzjoni tiegħu fi żmien sittin (60) 

ġurnata, li jibdew għaddejin mid-data tan-notifika lid-detentur mingħuta mill-Bureau 

Internazzjonali.  

(5) Meta d-detentur jonqos milli jippreżenta kontro-dikjarazzjoni fit-terminu stipulat, 

id-denominazzjoni ta’ Malta titqies abbandunata. 

(6)  Wara li ż-żewġ partijiet jingħataw kull opportunità biex jippreżentaw l-argumenti 

tagħhom, il-Kontrollur għandu jasal għad-deċiżjoni tiegħu dwar l-oppożizzjoni u l-

possibbli protezzjoni tar-reġistrazzjoni internazzjonali f’Malta. 

Ebda raġuni għal rifjut – dikjarazzjoni ta’ konċessjoni ta’ protezzjoni 

60. Meta wara li jkunu ntemmu l-proċeduri kollha quddiem l-Uffiċċju, il-Kontrollur ma 

tkun irriżultatlu ebda raġuni għala għandu jirrifjuta l-protezzjoni, ma jkun irċieva ebda 

avviż ta’ oppożizzjoni u, bħala riżultat, ma jkunx avża rifjut provviżorju kif hemm fir-

Regola 56 jew fir-Regola 59, il-Kontrollur għandu, kemm jista’ jkun malajr u qabel ma 

jiskadi t-terminu tar-rifjut li japplika taħt l-Artikolu 5(2) tal-Protokoll, jibgħat lill-Bureau 

Internazzjonali dikjarazzjoni fis-sens li l-protezzjoni tkun qiegħda tiġi konċessa lill-marka 

f’Malta, kif hemm fid-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti taħt il-Protokoll. 

 

Dikjarazzjoni ta’ konċessjoni ta’ protezzjoni wara l-avviż ta’ rifjut provviżorju 

61. Meta wara li l-Kontrollur ikun avża lill-Bureau Internazzjonali b’rifjut ta’ protezzjoni 

provviżorju kif hemm fir-Regola 56 jew fir-Regola 59 u, il-proċeduri kollha quddiem l-

Uffiċċju jkunu ntemmu, il-marka tiġi protetta b’mod sew totali sew parzjali, il-Kontrollur 

għandu jibgħat lill-Bureau Internazzjonali, kif hemm fid-dispożizzjonijiet rilevanti tar-

Regolamenti taħt il-Protokoll: 



 

(i) dikjarazzjoni fis-sens li r-rifjut provviżorju jiġi rtirat u li l-protezzjoni tal-marka 

tiġi konċessa f’Malta għall-oġġetti u s-servizzi kollha li dwarhom tkun intalbet il-

protezzjoni, jew 

(ii) dikjarazzjoni li tkun tindika l-oġġetti u s-servizzi li dwarhom, jew il-

kondizzjonijiet li taħthom, il-protezzjoni tal-marka tiġi konċessa f’Malta.  

Konferma ta’ rifjut totali 

62. Meta l-Kontrollur ikun bagħat lill-Bureau Internazzjonali avviż ta’ rifjut provviżorju u 

totali kif hemm fir-Regola 56 jew fir-Regola 59 u, il-proċeduri kollha quddiem l-Uffiċċju 

jkunu intemmu, il-Kontrollur ikun iddeċieda li jikkonferma dak ir-rifjut ta’ protezzjoni 

tal-marka f’Malta għall-oġġetti u servizzi kollha li dwarhom tkun intalbet il-protezzjoni, 

il-Kontrollur għandu jibgħat lill-Bureau Internazzjonali dikjarazzjoni li tkun turi dan, kif 

hemm fid-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti taħt il-Protokoll. 

Appelli 

63. (1)  Kull persuna li tħoss ruħha aggravata b’xi deċiżjoni li jieħu l-Kontrollur dwar ir-

reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddenominaw lil Malta, tista’ tappella minnha 

quddiem il-Qorti fi żmien 15-il ġurnata min-notifika li jagħmel il-Bureau Internazzjonali 

tad-deċiżjoni tal-Kontrollur. L-Artikolu 100 tal-Att għandu japplika mutatis mutandis: 

Iżda appell jista’ jsir biss dwar deċiżjoni definittiva tal-Kontrollur.  

(2)  Kull deċiżjoni, sentenza jew ordni tal-Qorti wara l-appell ippreżentat abbażi tas-

subregola (1) għandu jiġi komunikat lill-Bureau Internazzjonali bħala deċiżjoni ulterjuri, 

kif hemm fir-Regola 64. 

 

Deċiżjoni ulterjuri li tolqot il-protezzjoni ta’ marka 

64. Meta ma jkunx intbagħat avviż ta’ rifjut provviżorju mill-Kontrollur fit-terminu 

applikabbli taħt l-Artikolu 5(2) tal-Protokoll, jew, meta wara li tintbagħat dikjarazzjoni 

kif hemm fir-Regola 60 sa 62, deċiżjoni ulterjuri, li tittieħed mill-Kontrollur jew mill-

Qorti, tkun tolqot il-protezzjoni ta’ marka f’Malta, il-Kontrollur għandu jibgħat lill-

Bureau Internazzjonali dikjarazzjoni ulterjuri li tkun tindika l-istat tal-marka u, meta dan 

ikun japplika, l-oġġetti u s-servizzi li dwarhom il-marka tkun protetta f’Malta:  

Iżda fil-każ li deċiżjoni tittieħed mill-Qorti, dan ikun bla ħsara għal daqstant daqs kemm 

il-Kontrollur ikun jaf b’dik id-deċiżjoni u dak imsemmi hawn qabel ikun sar mingħajr 

preġudizzju għar-Regola 19 tar-Regolamenti taħt il-Protokoll jew ir-Regola 65 ta’ dawn 

ir-regoli. 

 
Invalidazzjoni 

65. Meta, b’deċiżjoni finali, il-Qorti tiddikjara l-invalidazzjoni tal-effetti ta’ reġistrazzjoni 

internazzjonali f’Malta, il-Kontrollur għandu javża, sakemm il-Kontrollur ikun jaf b’dik 

deċiżjoni, lill-Bureau Internazzjonali kif hemm fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokoll 

u fir-Regolamenti taħt il-Protokoll.  

Sostituzzjoni 



66. (a)  Meta – 

(i)  marka reġistrata f’Malta tkun ukoll is-suġġett ta’ reġistrazzjoni internazzjonali, u 

l-protezzjoni li tirriżulta minn dan tkun testendi għal Malta, u  

(ii)  l-istess persuna tiġi mniżżla bħala detentur tar-reġistrazzjoni f’Malta u tar-

reġistrazzjoni internazzjonali, u  

(iii)  l-oġġetti u servizzi elenkati fir-reġistrazzjoni nazzjonali jkunu wkoll elenkati fir-

reġistrazzjoni internazzjonali għar-rigward ta’ Malta, u  

(iv)  l-estensjoni ta’ dik ir-reġistrazzjoni internazzjonali għal Malta tkun bdiet isseħħ 

wara d-data ta’ reġistrazzjoni tal-marka f’Malta,  

id-detentur tar-reġistrazzjoni internazzjonali jista’ jitlob lill-Kontrollur jinnota dik ir-

reġistrazzjoni internazzjonali fir-reġistru.  

(b)  Talba ppreżentata għand il-Kontrollur kif hemm fl-paragrafu (a), għandha ssir fuq 

il-formula uffiċjali rilevanti u għandha ssir bla ħsara għall-ħlas tad-dritt preskritt.  

(ċ)  Is-sostituzzjoni tar-reġistrazzjoni nazzjonali b’reġistrazzjoni internazzjonali 

għandha titqies  li tkun awtomatika meta jitħarsu l-kondizzjonijiet taħt l-Artikolu 4 bis (1) 

tal-Protokoll. Is-sostituzzjoni mhix dipendenti fuq xi azzjoni mid-detentur jew mill-

Kontrollur. Id-data effettiva tas-sostituzzjoni hija d-data tar-reġistrazzjoni internazzjonali 

jew tad-denominazzjoni sussegwenti.  

(d)  Il-Kontrollur jista’ jeżamina t-talba imsemmija fil-paragrafu (1) biex jara jekk 

ikunux tħarsu l-kondizzjonijiet taħt l-Artikolu 4 bis (1) tal-Protokoll. 

(2)  Meta l-Kontrollur ikun innota reġistrazzjoni internazzjonali kif hemm fl-paragrafu 

(1)(a), il-Kontrollur għandu javża lill-Bureau Internazzjonali kif meħtieġ. Dak l-avviż 

għandu juri dan li ġej:  

(i)  in-numru tar-reġistrazzjoni internazzjonali involut,  

(ii)  meta biss x’uħud mill-oġġetti u servizzi elenkati fir-reġistrazzjoni internazzjonali 

jkunu involuti, dawk l-oġġetti u s-servizzi,  

(iii)  id-data tal-preżentata u n-numru tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tal-marka 

f’Malta,  

(iv)  id-data tar-reġistrazzjoni u n-numru tar-reġistrazzjoni f’Malta,  

(v)  id-data ta’ priorità, jekk ikun hemm, tar-reġistrazzjoni f’Malta.  

 

(3)  Reġistrazzjoni jew reġistrazzjonijiet nazzjonali m’għandhomx jitħassru jew 

xort’oħra jintlaqtu minħabba l-fatt li dawn jitqiesu bħala sostitwiti b’reġistrazzjoni 

internazzjonali jew li l-Kontrollur ikun niżżel notament dwar dan fir-Reġistru tiegħu. 



 (4)  Meta l-oġġetti u s-servizzi kollha elenkati fir-reġistrazzjoni jew reġistrazzjonijiet 

nazzjonali ma jkunux elenkati fir-reġistrazzjoni internazzjonali, l-iskop ta’ sostituzzjoni 

għandu jiġi limitat għall-oġġetti u servizzi elenkati fir-reġistrazzjoni internazzjonali. 

Trasformazzjoni 

67. (a) Meta reġistrazzjoni internazzjonali li tiddenomina lil Malta titħassar fuq it-talba 

tal-Uffiċċju tal-oriġini, kif hemm fl-Artikolu 6(4) tal-Protokoll, dwar kull jew x’uħud 

mill-oġġetti u servizzi elenkati fir-reġistrazzjoni internazzjonali, tista’ ssir applikazzjoni 

lill-Kontrollur, fi żmien tliet xhur mid-data meta tkun tħassret ir-reġistrazzjoni 

internazzjonali, mill-persuna li kienet id-detentur tar-reġistrazzjoni internazzjonali fid-

data tat-tħassir tagħha, għal reġistrazzjoni tal-istess trademark (“applikazzjoni li tirriżulta 

minn trasformazzjoni”), għal oġġetti u servizzi koperti bl-lista ta’ oġġetti u servizzi li tkun 

tinsab fir-reġistrazzjoni internazzjonali.  

(b) Bla ħsara għal paragrafi (2) u (3), id-dispożizzjonijiet li japplikaw dwar 

applikazzjoni għal trademark ippreżentata direttament għand il-Kontrollur għandhom 

japplikaw mutatis mutandis għal applikazzjoni li tkun tirriżulta mit-trasformazzjoni.  

(2) (a) Applikazzjoni li tirriżulta minn trasformazzjoni għandha ssir fuq il-formula 

uffiċjali rilevanti u għandha, aktar minn hekk, tinkludi dan li ġej:  

 (i) dikjarazzjoni li l-applikazzjoni saret minħabba f’trasformazzjoni, 

 (ii) in-numru internazzjonali ta’ reġistrazzjoni tar-reġistrazzjoni internazzjonali 

li tkun tħassret, 

 (iii) id-data ta’ dik ir-reġistrazzjoni internazzjonali jew id-data tad-

denominazzjoni sussegwenti, kif ikun adatt, 

 (iv) id-data meta tniżżel it-tħassir tar-reġistrazzjoni internazzjonali, 

 (v) meta dan ikun japplika, id-data ta’ kull pretensjoni ta’ prijorità fl-

applikazzjoni internazzjonali u mniżżla fir-Reġistru Internazzjonali.  

 (b) Applikazzjoni li tirriżulta minn trasformazzjoni għandha tkun suġġetta għall-

ħlas tad-drittijiet preskritti għal trasformazzjoni.  

 

(3) (a) Meta marka tkun suġġetta għal reġistrazzjoni internazzjonali tkun saret 

waħda protetta f’Malta fid-data jew qabel id-data meta tkun tħassret ir-reġistrazzjoni 

internazzjonali u, sakemm ikunu tħarsu l-ħtiġiet kollha dwar applikazzjoni li tirriżulta 

minn trasformazzjoni, dik it-trademark għandha tiġi reġistrata mill-Kontrollur. Id-data ta’ 

reġistrazzjoni għandha tkun id-data tar-reġistrazzjoni internazzjonali mħassra jew id-data 

tad-denominazzjoni sussegwenti, kif ikun adatt, u dik ir-reġistrazzjoni għandha tgawdi 

kull priorità li kieku kienet tgawdi bir-reġistrazzjoni internazzjonali mħassra.  

(b) Meta marka li tkun is-suġġett għal reġistrazzjoni internazzjonali tkun 

għadha ma saritx protetta f’Malta fid-data jew qabel id-data meta tkun tħassret ir-

reġistrazzjoni internazzjonali, kull proċedura jew miżura li tkun diġà ttieħdet fid-data jew 

qabel id-data meta applikazzjoni li tirriżulta mit-trasformazzjoni tiġi ppreżentata bil-għan 



tar-reġistrazzjoni internazzjonali għandha titqies li tkun saret għall-għanijiet tal-

applikazzjoni li tirriżulta mit-trasformazzjoni. Id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni li 

tirriżulta mit-trasformazzjoni għandha tkun id-data tar-reġistrazzjoni internazzjonali jew 

id-data tal-denominazzjoni sussegwenti, kif ikun adatt.  

Tiġdid ta’ reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddenominaw lil Malta 

68. Reġistrazzjonijiet internazzjonali li, kif hemm fl-Artikolu 7 tal-Protokoll, ikunu 

ġġeddu għar-rigward ta’ Malta bħala Parti Kontraenti denominata, għandhom jibqgħu 

jkollhom effett f’Malta. 

Tniżżil fil-Reġistru Internazzjonali 

69. (1) Kull ma jitniżżel fir-Reġistru Internazzjonali dwar reġistrazzjoni internazzjonali, 

għandu, fil-qjies li dan ikun japplika għal Malta bħala Parti Kontraenti denominata, ikollu 

l-istess effett bħallikieku dan kien tniżżel mill-Kontrollur fir-Reġistru.  

(2) Meta, taħt il-liġijiet ta’ Malta, il-Kontrollur iqis li t-tniżżil imsemmi fil-paragrafu 

(1) ma jkollux effett f’Malta, il-Kontrollur għandu jibgħat, meta jkun hekk provdut dwar 

dan fir-Regolamenti taħt il-Protokoll, komunikazzjoni lill-Bureau Internazzjonali li jkun 

jgħid dan, kif hemm fir-Regoli 70 u 71 hawn aktar ’l isfel.  

Dikjarazzjoni li bidla fil-proprjetà ta’ reġistrazzjoni internazzjonali ma jkollha ebda effett f’Malta  

70. (1) Meta l-Uffiċċju jiġi avżat mill-Bureau Internazzjonali dwar xi bidla fil-proprjetà 

ta’ reġistrazzjoni internazzjonali li tkun tolqot lil Malta, il-Kontrollur jista’ jiddikjara li l-

bidla fil-proprjetà ma jkollha ebda effett f’Malta. L-effett ta’ dikjarazzjoni bħal dik 

għandu jkun li, għar-rigward ta’ Malta bħala l-Parti Kontraenti denominata, ir-

reġistrazzjoni internazzjonali involuta għandha tibqa’ f’isem min jittrasferixxi. 

(2) Id-dikjarazzjoni imsemmija fil-paragrafu (1) għandha turi – 

 (a) ir-raġunijiet għaliex il-bidla fil-proprjetà ma jkollha ebda effett, 

 (b) id-dispożizzjonijiet essenzjali korrispondenti tal-liġi, u 

 (ċ) jekk dik id-dikjarazzjoni tistax tkun suġġetta għal reviżjoni jew appell. 

 

(3) Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu (1) għandha tintbagħat lill-Bureau 

Internazzjonali qabel ma jiskadu 18-il xahar mid-data meta kien intbagħat l-avviż 

imsemmi fil-paragrafu (1) lill-Uffiċċju. 

(4) Id-detentur tal-reġistrazzjoni internazzjonali jista’ jitlob reviżjoni tad-dikjarazzjoni 

lill-Kontrollur fi żmien sittin (60) ġurnata, li jibdew għaddejin mid-data tan-notifika 

mibgħuta lill-Bureau Internazzjonali.  

(5)  Id-detentur jista’ jaħtar aġent jew mandatarju biex jagħmilha minfloku quddiem il-

Kontrollur. 

(6) Kull deċiżjoni finali dwar dikjarazzjoni magħmula kif hemm fil-paragrafu (4) 

għandha tiġi avżata lill-Bureau Internazzjonali. 

 

Liċenzi 

71. Dwar it-tniżżil ta’ liċenza f’reġistrazzjoni internazzjonali b’effett għal Malta, l-

Artikoli 39 sa 42 tal-Att għandhom ikunu mutatis mutandis japplikaw.  



 

Korrezzjonijiet fil-Reġistru Internazzjonali 

72. (1) Meta jirċievi avviż mill-Bureau Internazzjonali dwar korrezzjoni ta’ reġistrazzjoni 

internazzjonali li fiha Malta tkun denominata, il-Kontrollur jista’ jiddikjara f’avviż ta’ 

rifjut provviżorju lill-Bureau Internazzjonali li huwa jqis li dik il-protezzjoni ma tistax, 

jew ma tkunx tista’ aktar, tiġi konċessa lir-reġistrazzjoni internazzjonali kif tkun ġiet 

korretta.  

(2) Il-Kontrollur għandu jibgħat dik id-dikjarazzjoni fi żmien 18-il xahar li jibdew 

għaddejin mid-data meta tintbagħat il-korrezzjoni lil Malta mill-Bureau Internazzjonali.  

 
 

 

TAQSIMA IV 

REGOLI DWAR TRADEMARKS TAL-UNJONI EWROPEA 

 
Tifsir 

73. F’din it-taqsima: 

“ir-Regolament dwar Trademarks tal-Unjoni Ewropea” tfisser Ir-Regolament EU 2017/1001 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar trademarks tal-Unjoni 

Ewropea. 

 
Drittijiet 

74. Id-drittijiet li għandhom jitħallsu għar-rigward ta’ xi applikazzjoni, reġistrazzjoni jew 

tagħrifa oħra taħt dawn ir-regoli għandhom ikunu dawk preskritt fl-Iskeda ta’ Drittijiet li 

tinsab ma’ dawn ir-regoli. 

 
Determinazzjoni a posteriori ta’ invalidità u responasbbiltà għar-revoka 

75. (1) Meta il-proprjetarju ta’ Trademark tal-Unjoni Ewropea jvanta pretensjoni li trademark 

reġistrata li tkun tneħħiet mir-reġistru taħt l-Artikolu 58(5) jew li tkun ġiet ċeduta taħt l-

Artikolu 60 tal-Att tkun saret qabel, tista’ ssir applikazzjoni lill-Kontrollur jew lill-qorti minn 

kull persuna għal dikjarazzjoni illi, li kieku t-trademark reġistrata ma kenitx hekk tneħħiet 

jew ġiet ċeduta, kienet xorta tista’ tiġi revokata taħt l-Artikolu 29 tal-Att jew tiġi dikjarata 

invalida taħt l-Artikoli 5 u 6 tal-Att. 

 

(2) Meta trademark reġistrata tkun ġiet ċeduta għar-rigward ta’ x’uħud biss mill-oġġetti jew 

servizzi li tkun reġistrata dwarhom, is-subregola (1) għandha tkun tapplika dwar dawk l-

oġġetti jew servizzi. 

 

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli  5, 6 jew 29 tal-Att, kif jista’ jkun il-każ, tal-Artikoli 97, 

99 u 100 tal-Att, japplikaw għar-rigward ta’ applikazzjoni li ssir taħt is-subregola (1). 

 

 
Theddid bla bażi ta’ proċedimenti għal ksur 

76. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 tal-Att għandhom japplikaw dwar trademark ta’ l-

Unjoni Ewropea bħalma japplikaw għal trademark reġistrata. 

  
Privileġġ għal komunikazzjonijiet ma’ rappreżentanti professjonali 



77. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 106 tal-Att (privileġġ għal komunikazzjoni ma’ aġenti ta’ 

trademarks reġistrati) japplikaw għar-rigward ta’ persuni fuq il-lista ta’ rappreżentanti 

professjonali li tinżamm b’mod konformi mal-Artikolu 120 tal-Regolament dwar Trademarks 

tal-Unjoni Ewropea (“rappreżentanti professjonali”) u għal dan l-għan it-tifsira ta’ “aġent ta’ 

trademark” fl-Artikolu 105 tal-Att tinkludi rappreżentanti professjonali. 

 
Reati 

78. id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 108 sa 122 tal-Att dwar reati kriminali li jsiru għar-

rigward ta’ marki reġistrati lokalment għandhom japplikaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 

Trademark tal-Unjoni Ewropea u għall-għanijiet ta’ dawk dispożizzjonijiet - 

 

(a) riferenzi għal trademark reġistrata għandha tinkludi Trademark tal-Unjoni Ewropea; 

(b) riferenzi għal oġġetti jew servizzi li dwarhom trademark tkun reġistrata għandha tinkludi 

oġġetti jew servizzi li dwarhom tkun reġistrata Trademark tal-Unjoni Ewropea. 

 
Denominazzjoni tal-qrati dwar trademarks tal-Unjoni Ewropea Trademark  

79. Għall-għanijiet tal-Artikolu 123 tal-Regolament dwar Trademarks tal-Unjoni Ewropea, 

dawn il-qrati li ġejjin qegħdin jissemmew bħala qrati dwar Trademarks tal-Unjoni Ewropea: 

(a) il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili; 

(b) il-Qorti tal-Appell. 

 
Konverżjoni 

80. (1) Id-dispożizzjonijiet ta’ din ir-regola għandhom japplikaw meta l-applikant għal jew il-

proprjetarju ta’ Trademark tal-Unjoni Ewropea jitlob il-konverżjoni ta’ l-applikazzjoni tiegħu 

għal Trademark tal-Unjoni Ewropea jew Trademark tal-Unjoni Ewropea f’applikazzjoni għal 

reġistrazzjoni ta’ trademark taħt l-Att (“applikazzjoni għal konverżjoni”) b’mod konformi 

mal-Artikolu 139 tal-Regolament dwar Trademarks tal-Unjoni Ewropea. 

 

(2) Meta l-Kontrollur jiddeċiedi li talba għal applikazzjoni ta’ konverżjoni tkun ammissibli 

b’mod konformi mal-Artikolu 139 tar-Regolament dwar Trademarks tal-Unjoni Ewropea, din 

għandha tiġi trattata bħala applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trademark taħt l-Att. 

 

(3) Deċiżjoni tal-Kontrollur f’dak li għandu x’jaqsam ma’ applikazzjoni ta’ konverżjoni 

għandha tkun ittrattata bħala deċiżjoni tal-Kontrollur taħt l-Att. 

 

 
Tħassir ta’ L.S. 597.01, L.S. 597.02 u L.S. 597.03 

81. Id-dispożizzjonijiet tar-Regoli dwar Provvedimenti u Drittijiet dwar Trademarks, ir- 

Regoli dwar it-Trademark Komunitarja, u r-Regoli dwar Tfittix u Oppożizzjoni rigward 

Trademarks, qegħdin b’dawn jiġu mħassra. 
 



 

TAQSIMA V  

SKEDA ta’ DRITTIJIET 

 

  

Skeda ta’ Drittijiet 

Euro € 

1. Meta ssir applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni ta’ trademark, għal 

klassi waħda ta’ oġġetti jew servizzi 

[Regola 4] 
 

115 

2. Avviż ta’ oppożizzjoni [Regola 

37(5)] 

50 

3. Avviż ta’ żamma ta’ oppożizzjoni 

[Regola 40(4)] 

150 

 

 

4. Talba għal tibdil fl-isem u l-indirizz 

tal-proprjetarju meta dawn ikunu 

jiffurmaw parti mill-marka reġistrata 

[Regola 13] 

10 

5. Oġġezzjoni għat-tibdil ta’ trademark 

reġistrata meta t-tibdil ikun 

jikkonsisti fl-isem u l-indirizz tal-

proprjetarju meta dawn ikunu 

jiffurmaw parti mit-trademark 

reġistrata [Regola 14] 

70 

6. Talba għal restrizzjoni jew emenda 

ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni. 

[Regola 15] 

10 

 

 

7. Meta ssir applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni ta’ trasferiment ta’ 

trademark jew ta’ xi dritt li jkun 

hemm fiha, jew għar-reġistrazzjoni 

ta’ amalgamazzjoni, għall-ewwel 

marka [Regola 16] 

55 

8. Għal kull talba addizzjonali, għar-

reġistrazzjoni ta’ trasferiment jew 

għar-reġistrazzjoni ta’ 

amalgamazzjoni li tkun tinvolvi lill-

istess partijiet. [Regola 16] 

10 

9. Dritt għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in 

rem 

Għal kull talba addizzjonali għar-

reġistrazzjoni ta’ dritt in rem 

ippreżentat fil-istess applikazzjoni 

[Regola 17]  

55 

 

 

 

 

10 

10. Dritt għar-reġistrazzjoni ta’ 

eżekuzzjoni furzata 

 

55 



Għal kull talba addizzjonali għar-

reġistrazzjoni ta’ eżekuzzjoni furzata 

ippreżentata fil-istess applikazzjoni 

[Regola 18] 

10 

11. Meta ssir applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni ta’ liċenza [Regola 19] 

55 

12. Meta ssir applikazzjoni għal tiġdid 

tar-reġistrazzjoni ta’ trademark 

[Regola 21] 

90 

13. Dritt addizzjonali meta dritt għat-

tiġdid jitħallas sa sitt xhur wara l-

iskadenza ta’ 10 snin [Regola 21] 

35 

14. Dritt addizzjonali għal restawr ta’ 

trademark meta din titneħħa għax 

ma jkunx tħallas id-dritt [Regola 21] 

70 

15. Talba għar-reġistrazzjoni ta’ ċessjoni 

ta’ trademark reġistrata [Regola 22] 

90 

16. Meta ssir applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni ta’ marka kollettiva 

jew marka ta’ ċertifikazzjoni għal 

klassi waħda ta’ oġġetti jew servizzi 

[Regoli 4 u 23] 

115 

17. Dritt għall-preżentata ta’ regolamenti 

li jirregolaw l-użu ta’ marka 

kollettiva jew ta’ ċertifikazzjoni, 

separatament mill-applikazzjoni 

[Regola 23(3)] 

50 

18. Talba bil-miktub [Regola 26(2)]: 

(a) Għal tfittix ta’ marka għal 

kull klassi ta’ oġġetti jew 

servizzi 

 

(b) Għal kopja ta’ tniżżil, estratt 

mir-reġistru jew 

raffigurazzjoni li jkollha 

x’taqsam mal-marka 

(i) Mhux ċertifikata 

(ii) Ċertifikata 

 

 

10(per klassi) 

 

 

 

 

 

1 

2 

19. Oppożizzjoni għat-tneħħija mill-

Kontrollur ta’ kull tagħrifa fir-

reġistru [Regola 27] 

35 

20. Oppożizzjoni dwar proposti għal 

emenda ta’ tniżżil fir-reġistru għall-

klassifikar mill-ġdid tal-

ispeċifikazzjoni ta’ oġġetti jew 

servizzi [Regola 29] 

35 

21. Applikazzjoni għall-konverżjoni ta’ 

applikazzjoni pendenti li għandha 

tiġi deċiża taħt l-Att il-ġdid [Artikolu 

35 



142 tal-Att] 

   

 

 

Drittijiet dwar il-Protokoll ta’ Madrid 

22.. Dritt għat-trattament (esklużi d-

drittijiet adatti WIPO) għaċ-

ċertifikazzjoni u trażmissjoni lill- 

Bureau Internazzjonali WIPO ta’ 

applikazzjoni internazzjonali li 

toriġina f’Malta [Regola 47] 

50 

23. Denominazzjonijiet magħmulin fl-

applikazzjoni internazzjonali jew 

wara r-reġistrazzjoni 

internazzjonali [Regola 53] 

160 

24. Talba biex tittieħed nota għar-

reġistrazzjoni internazzjonali 

[Regola 65]   

30 

25. Talba għal estensjoni tar-

reġistrazzjoni internazzjonali 

f’Malta [Regola 66] 

  

30 

26. Applikazzjoni li tirriżulta mit-

trasformazzjoni [Regola 67] 

50 

 

 


