
 

 
 

 
 

 

 
 

Informazzjoni prattika biex titlob miżuri temporanji  

Kif tikkuntattja lill-Qorti 

It-talbiet jintlaqgħu mill-istaff tar-Reġistru mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8 ta’ filgħodu sal-4 ta’ wara 
nofsinhar (Ħin Lokali ta' Strasburgu: GMT+1). It-talbiet li jaslu wara l-4 ta’ wara nofsinhar 
normalment ma jiġux ttrattati dik il-ġurnata. 

It-talbiet li jaslu fi tmiem il-ġimgħa u l-btajjel pubbliċi ma jiġux ittrattati f’dawk il-jiem iżda jiġu 
pproċessati matul il-ġurnata tax-xogħol li jmiss (ara Lista ta’ festi pubbliċi). 

It-talbiet għandhom jintbagħtu permezz tas-sit ECHR Rule 39 Site, bil-fax, jew bil-posta. Il-Qorti mhux 
se tittratta talbiet mibgħuta bl-email. 

 L-indirizz tas-sit huwa https://r39.echr.coe.int  
Għal aktar informazzjoni dwar is-sit, jekk jogħġbok ara hawn taħt. 

 Il-Qorti għandha numru tal-fax apposta biex fuqu jintbagħtu t-talbiet għal miżuri temporanji:  
+33 3 90 21 43 50   
u 
+33 3 88 41 39 00 

Nissuġġerixxu li faxes li jinkludu iktar minn għaxar paġni jintbagħtu f’bosta partijiet biex jaslu 
sew u jiġu pproċessati bl-aħjar mod possibbli. 

 L-indirizz huwa:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Fuq l-ewwel paġna tad-dokument ikteb b’tipa skura (bold): 

“Rule 39. Urgent” 

Il-persuna li għandha tiġi kkuntattjata: (isem u dettalji tal-kuntatt): … F’każijiet ta’ deportazzjoni jew 
estradizzjoni għandek tispeċifika dan li ġej:  

It-tneħħija hi mistennija li ssir (data, ħin u destinazzjoni): … 

It-talbiet għandhom normalment jaslu malajr kemm jista’ jkun wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni 
domestika finali sabiex il-Qorti u r-Reġistru tagħha jkollhom żmien biżżejjed biex jeżaminaw il-
kwistjoni. Jista’ jkun li l-Qorti ma tkunx tista’ tittratta talbiet f’każijiet ta’deportazzjoni jew estradizzjoni 
mibgħuta inqas minn ġurnata tax-xogħol qabel il ħin tat-tneħħija. 

Informazzjoni u dokumenti li għandhom jiġu mehmuża mat-talba. 

Fejn possibbli, it-talbiet għandhom ikunu f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Partijiet Kontraenti. Għandu 
jkun fihom l-informazzjoni u d-dokumenti li ġejjin:  

 L-isem tal-applikant 
 Il-kunjom tal-applikant 
 L-indirizz attwali tal-applikant 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c
https://r39.echr.coe.int/
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 Id-data tat-twelid 
 In-Nazzjonalità(jiet)Jekk ikun hemm diversi applikanti, “Isem”, “Kunjom”, “Indirizz attwali”, 

“Data tat-twelid” u “Nazzjonalità(jiet)” fir-rigward ta’ kull applikant 

 Isem, Kunjom u indirizz attwali tal-avukat rappreżentant, jekk hemm, 
 L-Istat kontra min qed issir it-talba   

A. Raġunijiet għat-talba għal miżuri temporanji  
1. Deskrizzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni attwali 
2. In-natura tal-allegat riskju imminenti ta’ dannu irreparabbli 
3. Kopja tad-dokumenti kollha relatati (rapporti mediċi reċenti, ritratti, dokumenti li juru 

l-vulnerabilità tal-applikant, artikoli tal-istampa jew rapporti dwar is-sitwazzjoni tal-
applikant eċċ.) 

4. F’każijiet ta’ tneħħija/deportazzjoni /estradizzjoni: 
a. Raġunijiet dettaljati għat-tluq mill-pajjiż tal-oriġini/pajjiż tad-destinazzjoni 
b. Raġunijiet għall-biża’ tar-ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġini/pajjiż tad-destinazzjoni 
c. Informazzjoni dwar id-data u ċ-ċirkostanzi tal-wasla fl-Istat Kontraenti 
d. Pajjiż tad-destinazzjoni  
e. Data mistennija ta’ tneħħija/deportazzjoni /estradizzjoni 
f. Kopja tad-dokumenti kollha relatati (mandati ta’ tfittxija, mandati ta’ arrest, 

kundanni kriminali, artikoli tal-istampa jew rapporti dwar l-applikant, rapporti 
tal-pajjiż eċċ.) 

B. Informazzjoni dwar proċedimenti domestiċi fl-Istat Kontraenti 
1. Informazzjoni dwar proċedimenti domestiċi, inklużi d-data u l-kontenut tad-

deċiżjonijiet ġudizzjarji u l-appelli 
2. Kull informazzjoni rilevanti oħra li tikkonċerna il-proċedimenti quddiem l-awtoritajiet 

domestiċi 
3. Kopja tad-dokumenti kollha relatati (kopji tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali, 

deċiżjonijiet ġudizzjarji, rikorsi sottomessi lill-awtoritajiet nazzjonali u lill-qrati eċċ.) 
4. F’każijiet ta’ tneħħija/deportazzjoni /estradizzjoni: 

a. Informazzjoni dwar proċedimenti tal-ażil, jekk ikun hemm 
b. Informazzjoni dwar proċeduri ta’ tneħħija 
c. Kopja tad-dokumenti kollha relatati 

C. Artikoli tal-Konvenzjoni li fuqhom tibbaża t-talba tiegħek 
D. Formola ta’ prokura mimlija kif suppost jekk it-talba qed issir minn rappreżentant. Il-formola 

tista’ tintbagħat ftit wara l-preżentazzjoni tat-talba. Madankollu, it-talbiet għal miżuri 
temporanji għandhom jiġu ppreżentati lill-Qorti bil-kunsens tar-rikorrenti 

E. Numru ta’ referenza mill-Qorti jekk diġà għandek wieħed relatat mat-talba preżenti 
F. L-informazzjoni u d-dokumenti l-oħra kollha li tqis meħtieġa  

Importanti 

In-nuqqas li tippreżenta l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija hawn fuq jista’ jwassal għall-
valutazzjoni li t-talba għal miżuri temporanji mhijiex sostanzjata jew mhux kompluta. Sempliċi 
referenza għal argumenti msemmija f’dokumenti oħra jew għal proċedimenti domestiċi mhijiex 
biżżejjed. L-informazzjoni u d-dokumenti msemmija hawn fuq għandhom ikunu mehmuża ma’ 
kwalunkwe talba. 
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Dettalji dwar kif tippreżenta talba permezz tas-sit ECHR Rule 39 Site 

Is-sit ECHR Rule 39 Site għandu jintuża biss biex jitressqu talbiet għal miżuri temporanji quddiem il-
Qorti taħt ir-Regola 39 tar-Regoli tal-Qorti. Sottomissjonijiet li ma jikkonċernawx talbiet għal miżuri 
temporanji ma jiġux eżaminati u dawn it-talbiet fuq is-sit jingħalqu immedjatament. 

Is-sit se jintuża biex il-Qorti tikkorrispondi mal-applikanti li jkunu ressqu t-talbiet tagħhom permezz ta’ 
dan is-sit sakemm tittieħed deċiżjoni dwar it-talba għal miżuri temporanji. Il-korrispondenza, inkluża 
n-notifika ta’ kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja, ser tkun notifikata permezz tas-sit 
u mhux se tintbagħat bil-posta regolari. Il-Qorti mhux se tuża s-sit biex tikkuntattja lill-applikanti li 
ppreżentaw it-talbiet tagħhom permezz ta’ mezzi oħra, jiġifieri fax jew posta. 

Sabiex titressaq talba, l-applikanti għandhom (obbligatorju): 

 Jimlew il-qasam “Titolu tat-talba (L-applikanti għandhom jispjegaw fil-qosor l-oġġett tat-
talbiet tagħhom f’dan il-qasam)” 

 Jimlew l-oqsma relatati mal-Applikanti, ir-Rappreżentant u l-Istat ikkonċernat 
 Jibgħatu mill-inqas allegat wieħed. L-allegati kollha għandhom ikunu f'format PDF. Aktar 

informazzjoni dwar il-format tad-dokument u r-rekwiżiti tad-daqs tista’ tinstab fit- Termini u 
Kundizzjonijiet. 

Importanti 

Wara li tissottometti t-talba tiegħek tista’ tibgħat aktar informazzjoni jew dokumenti permezz tas-sit 
ECHR Rule 39 Site biss jekk tintalab tagħmel dan mill-Qorti. 

Kif issegwi t-talba 

Meta issir talba għal miżuri temporanji l-applikant jew ir-rappreżentant hu meħtieġ li jsegwi t-talba. 
B’mod partikolari, hu essenzjali li l-Qorti tiġi nfurmata immedjatament bi kwalunkwe bidla fl-istatus 
amministrattiv tal-applikant jew dwar ċirkostanzi oħra (per eżempju, jekk l-applikant ingħata permess 
ta’ residenza jew irritorna fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħu). Ir-rappreżentant tal-applikant għandu, fuq 
inizjattiva personali, jinforma immedjatament lill-Qorti jekk jitlef il-kuntatt mal-klijent tiegħu. 

Fejn it-talba tkun ġiet ippreżentata permezz tas-sit ECHR Rule 39 Site u din tkun ingħalqet fuq is-sit, 
wara li deċiżjoni ġiet innotifikata lir-rikorrent, il korrispondenza għandha tintbagħat lill-Qorti bil-fax 
jew bil-posta. 

 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39

	Kif tikkuntattja lill-Qorti
	Informazzjoni u dokumenti li għandhom jiġu mehmuża mat-talba.
	Dettalji dwar kif tippreżenta talba permezz tas-sit ECHR Rule 39 Site
	Kif issegwi t-talba

