Miżuri temporanji
Informazzjoni Prattika
X’hinuma miżuri temporanji?
Meta l-Qorti tirċievi applikazzjoni tista’ tiddeċiedi li Stat għandu jieħu ċertu miżuri proviżorji
sakemm hi tkompli bl-eżaminazzjoni tal-każ. Normalment dan jikkonsisti f’talba lill-Istat biex
iżomm lura milli jagħmel xi ħaġa, per eżempju li ma jirritornax individwi f’pajjiżi fejn hu
allegat li jistgħu jiffaċċjaw mewt jew tortura.
Miżuri temporanji huma mogħtija mill-Qorti biss f’sitwazzjonijiet ben definiti, jiġifieri fejn
hemm riskju ta’ ksur serju tal-Konvenzjoni. Ammont kbir ta’ talbiet għal miżuri temporanji
mhumiex f’lokhom, għalhekk dawn jiġu miċħuda.
Kif tikkuntattja lill-Qorti
Il-Qorti għandha numru tal-fax apposta biex fuqu jintbagħtu t-talbiet għal miżuri
temporanji: +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Kun af li jekk ma tużax dan in-numru jista’ jkun li t-talba tiegħek ma tiġix ittrattata
immedjatament, speċjalment matul iż-żmien tal-vaganzi. Għalhekk jekk jogħġbok uża dan
in-numru għal kull korrispondenza marbuta ma’ miżuri temporanji.
Nirċievu faxes u ittri :
•
•

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8 ta’ filgħodu sal-4 ta’ filgħaxija *
Talbiet li jsiru wara l-4 ta’ filgħaxija normalment ma jiġux ittrattati fl-istess jum. (Lista
ta’ festi pubbliċi).

It-talbiet għandhom ikunu spjegati b’mod konċiż, iżda għandhom jinkludu l-informazzjoni
kollha meħtieġa. Nissuġġerixxu li faxes li jinkludu iktar minn għaxar paġni jintbagħtu f’bosta
partijiet biex jaslu sew u jiġu pproċessati bl-aħjar mod possibbli.
* Ħin lokali (GMT +1).

Informazzjoni u dokumenti li għandhom jiġu mehmuża mat-talba.
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-tneħħijja hi mistennija li ssir (data, ħin u destinazzjoni): …
Agħmel talba speċifika, kompluta u spiega sew ir-raġunijiet abbażi tat-talba.
Talbiet għal miżuri temporanji għandhom jiġu ppreżentati lill-Qorti bil-kunsens tal-applikant
u preferibbilment għandhom ikunu akkumpanjati minn formola ta’ applikazzjoni mimlija
korrettament. Jekk it-talba ssir minn rappreżentant għandha timtela formola ta’ prokura u
tintbagħat immedjatament jew fi żmien ftit ġranet.
Ehmeż kopja tad-deċiżjonijiet kollha marbutin ma’ din it-talba, b’mod partikolari ddeċiżjonijiet tal-qrati domestiċi, tribunali jew awtoritajiet oħra.
Ehmeż kopja tad-dokumenti l-oħra kollha li jissostanzjaw l-allegazzjonijiet li qed isiru
quddiem il-Qorti.

Kif issegwi t-talba
Meta issir talba għal miżuri temporanji l-applikant jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha 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 jingħata permess ta’ residenza jew jirritorna
fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħu). Ir-rappreżentant tal-applikant għandu, fuq inizjattiva personali,
jinforma immeddjatament lill-Qorti jekk jitlef il-kuntatt mal-klijent/a tiegħu.

