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Informazzjoni lill-applilkanti  

dwar il-proċediment wara l-komunikazzjoni ta’ applikazzjoni 

1. Notifika ta’ applikazzjoni lill-Gvern konvenut: Wara eżaminazzjoni preliminari tal-ammissibilità 
tar-rikors tiegħek, il-Qorti ddeċidiet, skont Regola 54 § 2 (b) tar-Regoli tagħha, li tinnotifika lill-Gvern 
u tistiednu jissottometti osservazzjonijiet bil-miktub dwar l-ammissibilità u l-mertu tal-każ kollu, jew 
ta’ wieħed jew aktar mill-ilmenti li qajjimt. F’każ li ġiet adottata deċiżjoni parzjali, li ddikjarat il-bqija 
tar-rikors inammissibbli, l-eżaminazzjoni ta’ dan l-ilment jew ta’ dawn l-ilmenti tispiċċa u m’għandekx 
tippreżenta l-ebda sottomissjonijiet oħra dwar din il-parti tal-applikazzjoni. 

2. Eżaminazzjoni konġunta tal-ammissibbiltà u l-mertu: Bħala regola l-applikazzjonijiet jippermettu 
li l-ammissibilità u l-mertu tagħhom jiġu eżaminati fl-istess ħin skont l-Artikolu 29 § 1 tal-Konvenzjoni 
u Regola 54A. F’każijiet bħal dawn, fejn il-Qorti tikkunsidra li dawn l-applikazzjonijiet huma 
ammissibbli u lesti biex jiġu deċiżi fuq il-mertu, tista’ minnufih tadotta sentenza skont regola 54A § 2. 

3. Skambju ta’ osservazzjonijiet dwar l-ammissibilità u l-mertu u talbiet għal sodisfazzjon xierqa: 
Il-Gvern konvenut normalment ikun mitlub jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien sittax-il 
ġimgħa. Meta jaslu dawn l-osservazzjonijiet, jintbagħtu lilek biex tirrispondi billi tissottometti 
l-osservazzjonijiet tiegħek bil-miktub, ġeneralment flimkien mat-talba tiegħek għal sodisfazzjon 
xierqa taħt l-Artikolu 41, fi żmien sitt ġimgħat. F’każijiet fejn il-Gvern ġie awtorizzat jissottometti 
l-osservazzjonijiet bil-lingwa nazzjonali tiegħu (Regola 34 § 4 (a)), dawn għandhom jipprovdu 
lill-Qorti traduzzjoni bl-Ingliż jew bil-Franċiż, fi żmien erba’ ġimgħat. Dawn il-limiti ta’ żmien 
normalment ma jiġux estiżi. 

Jekk ma tixtieqx tieħu l-opportunità li twieġeb għall-osservazzjonijiet tal-Gvern u tippreżenta t-talbiet 
tiegħek għal kumpens skont l-Artikolu 41, trid tinforma lill-Qorti b’dan fl-istess limitu ta’ żmien. Jekk 
tonqos milli tagħmel dan, il-Qorti tista’ tikkunsidra li tlift l-interess li tkompli bl-applikazzjoni tiegħek 
u għalhekk tikkanċella l-każ tiegħek mil-lista tal-każijiet (Artikolu 37 § 1 (a) tal-Konvenzjoni). 

Dwar it-talbiet għal sodisfazzjon xierqa, qed niġbidlek l-attenzjoni dwar Regola 60: jekk tonqos milli 
tissottometti t-talbiet kwantifikati fiż-żmien stabbilit, flimkien mad-dokumenti ta’ sostenn meħtieġa, 
l-Qorti tista’ ma tagħtix sodisfazzjon xierqa jew inkella tirrifjuta t-talba parzjalment. Dan japplika 
anke jekk applikant ikun indika t-talbiet tiegħu għal sodisfazzjon xierqa fi stadju aktar bikri 
tal-proċediment. 

Fi kwalunkwe każ, is-sodisfazzjon xierqa tingħata biss jekk li l-Qorti tqis li tkun meħtieġa. Il-Qorti 
tista’ tagħti ordni għal ħlas ta’: (1) danni materjali, jiġifieri telf reali bħala konsegwenza diretta 
tal-vjolazzjoni allegata; (2) danni morali, li tfisser tbatija u nkwiet ikkawżati mill-vjolazzjoni; u 
(3) l-ispejjeż li r-rikorrent ħallas sabiex jipprevjeni jew jirrimedja l-allegata vjolazzjoni tal-Konvenzjoni, 
kemm fi ħdan is-sistema legali domestika kif ukoll fil-proċeduri ta’ Strasburgu. Dawn l-ispejjeż 
għandhom jiġu elenkati u jingħataw biss jekk il-Qorti tqis li huma kienu raġonevoli u verament 
neċessarji. Għandek tehmeż mat-talbiet tiegħek l-irċevuti kollha meħtieġa, per eżempju riċevuti ta’ 
ħlas u kontijiet tat-taxxa uffiċjali. Il-Gvern imbagħad jiġi mistieden jissottometti l-kummenti tiegħu 
dwar it-talbiet għal sodisfazzjon xierqa u, fejn meħtieġ, kwalunkwe osservazzjoni oħra dwar 
l-applikazzjoni. Biex tiffaċilita l-ipproċessar tad-dokumenti sottomessi matul l-iskambju 
tal-osservazzjonijiet u t-talbiet ta’ sodisfazzjon xierqa, inti mitlub tibgħat is-sottomissjonijiet kollha, 
 
 



inklużi l-annessi, fuq karta A4 b’paġni numerati li m’għandhomx jiġu mehmuża, inkollati jew 
imqabbda flimkien bl’ebda mod. Infakkruk ukoll li ma għandekx tibgħat lill-Qorti d-dokumenti 
originali. 

4. Sottomissjonijiet mibgħuta tard jew mhux mitluba: Normalment, sottomissjonijiet mibgħuta 
wara l-iskadenza tal-limitu taż-żmien stabbilit mill-Qorti, fejn ma saret l-ebda talba għall-estensjoni 
taż-żmien qabel ma spiċċa l-perjodu allokat, ma jiġux inklużi fil-fajl għall-eżaminazzjoni mill-Qorti 
(Regola 38 § 1). Madankollu, int għandek tinforma lill-Qorti, fuq inizjattiva tiegħek, dwar kwalunkwe 
żvilupp importanti fir-rigward tal-każ tiegħek u tissottometti kwalunkwe deċiżjoni ulterjuri u rilevanti 
tal-awtoritajiet domestiċi. 

5. Ftehim bonarju: Il-Gvern jintalab ukoll jindika l-pożizzjoni tiegħu dwar ftehim bonarju tal-każ 
tiegħek u jissottometti kwalunkwe proposti li jixtieq jagħmel f’dan ir-rigward (Regola 62). L-istess 
talba ssir lilek meta tirċievi l-osservazzjonijiet tal-Gvern. Regola 62 § 2 tirrikjedi kunfidenzjalità 
stretta fin-negozjati ta’ ftehim bonarju u kwalunkwe proposta jew sottomissjonijiet għandhom isiru 
f’dokument separat, li l-kontenut tiegħu m’għandux jissemma fl-ebda sottomissjonijiet magħmulin 
fil-kawża prinċipali. 

6. Dikjarazzjoni unilaterali: Jekk in-negozjati bil-għan li jintlaħaq ftehim bonarju ma jirnexxux, 
il-Gvern għandu l-għażla li jissottometti dikjarazzjoni unilaterali. Fuq bażi eċċezzjonali, f’każijiet 
ripetittivi, l-Gvern jista’ jiġi awtorizzat li jissottometti dikjarazzjoni unilaterali barra mill-qafas 
tal-proċedura ta’ ftehim bonarju. Meta l-Gvern jissottometti dikjarazzjoni unilaterali, l-Qorti 
tiddeċiedi, skont l-Artikolu 37 tal-Konvenzjoni, jekk huwiex ġustifikat li tkompli teżamina 
l-applikazzjoni. Jekk l-applikant jaqbel mat-termini tad-dikjarazzjoni unilaterali l-Qorti teżamina l-każ 
taħt il-proċedura ta’ ftehim bonarju. 

7. Użu tal-lingwi: F’dan l-istadju tal-proċediment, skont Regola 34 § 3, il-komunikazzjonijiet kollha 
mill-applikant jew mir-rappreżentant tiegħu għandhom, bħala regola, jsiru f’waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Qorti, bl-Ingliż jew bil-Franċiż. Madankollu l-Qorti tista’ tagħti permess biex tintuża l-lingwa 
uffiċjali tal-Parti Kontraenti. 

8. Rappreżentanza legali u għajnuna legali: Skont Regola 36 §§ 2 u 4, f’dan l-istadju tal-proċediment, 
l-applikant għandu jkun rappreżentat quddiem il-Qorti minn "avukat" sakemm il-Qorti ma tiddeċidix 
mod ieħor. Jekk għandek diffikultà biex issib avukat, il-kamra tal-avukati lokali jew nazzjonali tiegħek 
tista’ tgħinek. Jekk ma għandekx mezzi biżżejjed biex tħallas l-ispejjeż legali, tista’ tapplika għal 
għajnuna legali taħt l-iskema tal-għajnuna legali tal-Qorti (Regoli 105 et seq). Madankollu, l-għajnuna 
legali normalment tingħata biss f’każijiet li jinvolvu kwistjonijiet kumplessi ta’ fatti u liġi u mhux 
f’każijiet ta’ natura ripetittiva. Barra minn hekk, il-pagament magħmul taħt l-iskema tal-għajnuna 
legali tal-Qorti jikkonsisti f’somma waħda, ta’ darba, li għandha titqies bħala kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż ta’ rappreżentanza legali. Fl-aħħarnett, il-fatt li tingħata l-għajnuna legali ma jfissirx li 
l-Qorti se tinnomina avukat għall-applikant. It-tfittxija u l-għażla tal-avukat huma r-responsabbiltà 
tal-applikant. 

9. Intervent ta’ Stat Kontraenti ieħor: Jekk inti ċittadin ta’ Stat Kontraenti minbarra l-Istat konvenut, 
il-Gvern ta’ dak l-Istat ser jiġi mistieden jieħu sehem fil-proċediment (ara l-Artikolu 36 § 1 u 
Regola 44). Inti tiġi nfurmat dwar it-tweġiba ta’ dak il-Gvern. 

 


