
30/09/2020-

Informazzjoni lill-applilkanti
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.

FAŻI MHUX KONTENZJUŻA

1. 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.

Matul il-fażi mhux kontenzjuża tista' titlob li tirrappreżenta lilek innifsek. Din it-talba titressaq 
quddiem il-President għall-konsiderazzjoni (Regola 36 § 2 in fine).

2. Ftehim bonarju

Jekk irċevejt dikjarazzjoni

Skont il-ġurisprudenza u l-prattika tal-Qorti, jidher li jista’ jintlaħaq ftehim dwar dan il-każ jekk 
il-partijiet jaċċettaw il-kondizzjonijiet tad-dikjarazzjoni mehmuża u, b'mod partikolari, jekk il-Gvern 
iħallas lill-applikant(i) somma li tkopri kull ħsara u spejjeż dovuti.

Int mistieden tinforma lir-Reġistru tal-Qorti fi żmien tnax-il ġimgħa dwar jekk taċċettax din il-
proposta. Jekk iva, int mistieden tibgħat lura d-dikjarazzjoni mehmuża, datata u ffirmata. Ittra bl-
istess kondizzjonijiet intbagħtet lill-Gvern, għandek issib kopja tagħha mehmuża.

Jekk ma rċevejtx dikjarazzjoni

Iż-zewġ partijiet ġew mitluba jindikaw l-pożizzjoni tagħhom fi żmien tnax-il ġimgħa dwar il-ftehim 
bonarju tal-każ tiegħek u jissottomettu l-proposti li jixtiequ jagħmlu f’dan ir-rigward (Regola 62). Jekk 
il-partijiet huma interessati li jilħqu ftehim, ir-Reġistru jkun lest li jagħmel suġġeriment dwar il-
kondizzjonijiet tal-ftehim. Jekk il-Gvern jissottometti xi proposti, inti jkollok il-possibbiltà li 
tikkummenta dwarhom. Hemm ir-rekwiżit tal-kunfidenzjalità stretta fir-rigward tan-negozjati ta’ 
ftehim bonarju skont l-Artikolu 62 § 2, u kull proposta jew sottomissjoni f'dan ir-rigward għandha 
issir f'dokument separat, li l-kontenut tiegħu m'għandux jissemma fl-ebda sottomissjonijiet 
magħmula fil-kuntest tal-proċedura prinċipali.



3. Dikjarazzjoni unilaterali: Jekk in-negozjati bil-għan li jintlaħaq ftehim bonarju ma jirnexxux, 
il-Gvern għandu l-għażla li jissottometti dikjarazzjoni unilaterali. Meta l-Gvern jissottometti 
dikjarazzjoni unilaterali, l-Qorti tiddeċiedi, skont l-Artikolu 37 § 1 (c) 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.

FAŻI KONTENZJUŻA

Jekk il-partijiet ma jilħqux ftehim dwar il-każ fi żmien tnax-il ġimgħa, il-fażi kontenzjuża tibda, u f’dan 
il-każ l-applikant ikun meħtieġ li jkun rappreżentat minn "avukat" quddiem il-Qorti, skont Regola 36 
§§ 2 u 4. Bħal fil-fażi mhux kontenzjuża, tista' titlob li tirrappreżenta lilek innifsek ukoll f'dan l-istadju 
tal-proċedura. Din it-talba titressaq quddiem il-President għall-konsiderazzjoni.

PROTEZZJONI TAD-DATA / AĊĊESS PUBBLIKU GĦALL-KAŻ

Jekk jogħġbok innota li d-dokumenti tal-fajl tal-każijiet huma pubbliċi1, ħlief għal dawk relatati mal-
proċedura ta’ ftehim bonarju. Barra minn hekk, xi dokumenti, bħal deċiżjonijiet, sentenzi jew l-
istqarrija tal-fatti, huma ppubblikati fuq is-sit ta’ l-Internet tal-Qorti.

Dan iffisser li kulħadd jista’ jikseb aċċess għal dik l-informazzjoni li tinsab fil-fajl tal-każ. Il-fajl ikun fih 
il-formola tal-applikazzjoni u d-dokumenti kollha miżjuda aktar tard mill-partijiet u partijiet terzi, jekk 
ikun hemm. Jekk dawn id-dokumenti jsemmu xi ismijiet jew dejta personali, jekk jogħġbok ftakar li 
dawn jistgħu għalhekk jiġu żvelati, tradotti u mxerrda. Il-kontenut tal-fajl jista’ wkoll jagħmilha 
possibbli li jiġu identifikati persuni li mhumiex imsemmija direttament.

Jekk għandek xi oġġezzjoni dwar l-accessibilita` ta dan il-materjal u tixtieq titlob deroga, trid tinforma 
lill-Qorti kemm jista’ jkun malajr. Għandek tagħti raġunijiet validi biex tiġġustifika tali eċċezzjoni. Il-
President imbagħad jikkunsidra t-talba tiegħek u jiddeċiedi jekk l-aċċess għall-fajl tal-każ għandux 
ikun limitat - parzjalment jew totalment2.

Parti li tixtieq tagħti lil terza persuna kwalunkwe informazzjoni dwar il-każ għandha tirreferi għall-
politika tal-protezzjoni tad-data tal-Qorti (www.echr.coe.int/privacy), u għall-obbligi legali, nazzjonali 
u internazzjonali, rilevanti3.

1 Regola 33 u 47
2 Regola 33 § 2 tipprovdi: “L-aċċess pubbliku għal dokument jew għal kwalunkwe parti minnu jista’ jkun limitat 
fl-interess tal-morali, l-ordni pubbliku jew is-sigurtà nazzjonali f’soċjetà demokratika, fejn l-interessi ta’ 
minorenni jew il-protezzjoni tal-ħajja privata tal-partijiet hekk jirrikjedu, jew safejn strettament meħtieġa, fl-
opinjoni tal-President, jezistu ċirkostanzi speċjali fejn il-pubbliċità tippreġudika l-interessi tal-ġustizzja”.
3 L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa nru. 108 għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-
Ipproċessar Awtomatiku ta’ Dejta Personali jipprovdi: "Dejta personali li tiżvela oriġini razzjali, opinjonijiet 
politiċi jew twemmin reliġjuż jew ieħor, kif ukoll dejta personali dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali, ma tistax 
tiġi pproċessata awtomatikament sakemm il-liġi domestika ma tipprovdix salvagwardji xierqa. L-istess għandu 
japplika għal dejta personali dwar kundanni kriminali”.


