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Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt ta' 
aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-
arrest
- Is-sitwazzjoni attwali  

Rimarki ta' introduzzjoni

1. Fit-8 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar id-dritt ta' aċċess għal avukat u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest1.

Din il-proposta hija t-tielet miżura ("C1 - mingħajr għajnuna legali + D") fl-applikazzjoni tal-
pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi 
proċedimenti kriminali, li ġie adottat mill-Kunsill fit-30 ta' Novembru 20092.

  
1 11497/11 (proposta) + ADD 1 REV1 (valutazzjoni tal-impatt) + ADD 2 REV 1 (sommarju 

tal-valutazzjoni tal-impatt).
2 ĠU C 295, 4.12.2009, p. 1. L-ewwel miżura ("A", dwar l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni) ġiet 

adottata fl-20 ta' Ottubru 2010 (ĠU 280, 26.10.2010, p.1). It-tieni miżura ("B", dwar ittra tad-
drittijiet) qed tiġi diskussa attwalment fil-proċedura leġislattiva ordinarja (12564/10).  
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2. Fil-laqgħa tal-Kunsill ĠAI fit-22/23 ta' Settembru 2011, il-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta tagħha għal Direttiva fil-livell Ministerjali, u l-Ministri ddiskutew din il-proposta 
f'termini ġenerali. Matul din id-diskussjoni ssemma dokument ta' pożizzjoni li kien ġie 
ppreżentat minn ħames Stati Membri 1, u UK u IE ħabbru d-deċiżjoni tagħhom li ma 
jipparteċipawx fid-Direttiva b'applikazzjoni tal-Artikolu 3 tal-Protokoll 21 għat-Trattat ta' 
Lisbona.

3. Il-Presidenza tixtieq iżżomm lill-Kunsill aġġornat bil-ħidma li għaddejja fuq dan il-fajl 
importanti. Għalhekk, iddeċidiet li tippreżenta din is-"sitwazzjoni attwali" dwar il-ħidma li 
saret fil-korpi preparatorji wara l-laqgħa tat-22/23 ta' Settembru.  

Ħidma fil-korpi preparatorji
 

4. Sussegwentement għad-dibattitu fil-Kunsill ta' Settembru, il-Grupp ta' Ħidma dwar id-Dritt 
Kriminali Sostantiv iddiskuta l-abbozz tad-Direttiva waqt il-laqgħat tas-27/28 ta' Settembru u 
fil-11/12 ta' Ottubru, u l-CATS iddiskuta ċerti kwistjonijiet speċifiċi tal-abbozz tad-Direttiva 
fis-7 ta' Ottubru 2011 2.

5. L-eżitu tal-proċedimenti l-aktar reċenti, li fih għadd ta' proposti tal-Presidenza li għadhom ma 
ġewx eżaminati, jinsab fid-dok. 15120/11. Wara l-laqgħa tal-Kunsill ta' Ottubru ser jitqassam 
test ġdid li jirrifletti l-ħidma li saret fil-laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-Dritt Kriminali 
Sostantiv fil-11/12 ta' Ottubru 2011.

6. Il-Presidenza hija grata għad-delegazzjonijiet kollha rigward il-kontribut kostruttiv tagħhom 
matul il-ħidma fil-gruppi preparatorji, li ppermettiet progress sostanzjali fil-kisba ta' qbil li hu 
aċċettabbli għall-Istati Membri kollha. Meta jinqabel, it-test tal-"approċċ ġenerali" ser 
jikkostitwixxi l-bażi għan-negozjati mal-Parlament Ewropew fil-kuntest tal-proċedura 
leġislattiva ordinarja ("kodeċiżjoni").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Deskrizzjoni qasira tal-ħidma li saret  

7. Waqt il-ħidma, ġie kkonfermat li għadd kbir ta' Artikoli huma marbuta mill-qrib ma' xulxin.

Għalhekk huwa diffiċli għad-delegazzjonijiet biex jiddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom dwar 

Artikolu wieħed b'mod ċar, mingħajr ma jkunu għadhom jafu x'ser ikun l-eżitu dwar Artikolu 

ieħor jew Artikoli oħrajn. Il-Presidenza hija konxja minn din il-problema u qed tieħu kont ta' 

dan meta tidderieġi l-ħidma fuq l-abbozz tad-Direttiva.

Deskrizzjoni qasira tal-ħidma li saret sa issa (kwistjonijiet magħżula):  

Kamp ta' Applikazzjoni - Artikolu 2

8. L-Artikolu 2, li flimkien mal-Artikoli 3 u 4 huwa l-"qofol" tad-Direttiva, kien is-suġġett ta' 

dibattitu intensiv fil-Grupp ta' Ħidma 1 u fil-CATS.

9. It-test attwali tal-Artikolu 2 jixbah ħafna t-testi korrispondenti fil-Miżuri A u B. Madankollu, 

xi delegazzjonijiet qanqlu l-kwistjoni ta' jekk it-test ta' dan l-Artikolu għandux jiġi rfinat biex 

il-punt meta jibdew japplikaw id-drittijiet tad-Direttiva jsir aktar konkret. B'mod partikolari, 

issemmiet il-kwistjoni ta' jekk il-kliem "tkun ġiet infurmata", kif użat fit-test ta' dan l-

Artikolu, għandux ikun aktar preċiż 2.

10. Il-Presidenza temmen li l-konsistenza fost il-miżuri għandha tkun prinċipju li jiggwida u 

jakkumpanja l-ħidma fuq l-elementi konsekuttivi tal-Pjan direzzjonali. Madankollu, kien 

osservat ukoll li l-"kamp ta' applikazzjoni" kif użat għall-miżuri preċedenti seta' jkun soġġett 

għal adattamenti (żgħar) jekk dan ikun ġustifikat minħabba l-ispeċifiċitajiet proprji ta' din id-

Direttiva.

11. Kwistjoni oħra li ġiet dikussa ħafna fil-kuntest ta' dan l-Artikolu tikkonċerna l-eċċezzjonijiet 

għal każijiet żgħar u għal każijiet oħra, eż. għal proċedimenti dixxiplinarji u għal każijiet 

marbuta ma' reati mwettqa f'ħabs jew f'kuntest militari.

  
1 14470/11
2 Ara pereżempju 15351/11.
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Artikoli 3 u 4 - Id-dritt ta' aċċess għal avukat  

12. Dawn l-Artikoli, li huma marbuta mill-qrib ma' xulxin, ġew diskussi fit-tul. F'liema 

sitwazzjonijiet għandhom is-suġġett jew il-persuna akkużata jingħataw id-dritt ta' aċċess għal 

avukat?  

13. Matul id-diskussjonijiet fil-korpi preparatorji, deher li hemm qbil ġenerali dwar il-fehma li 

dan id-dritt għandu tal-inqas jingħata fis-sitwazzjonijiet kollha fejn persuna suspettata jew 

akkużata tkun is-suġġett ta' proċedimenti kriminali quddiem qorti, u fejn tkun ġiet arrestata 

(imċaħħda mil-libertà).

14. Madankollu, ma kienx hemm unanimità dwar is-sitwazzjoni fejn persuna tkun ġiet mistiedna 

tippreżenta ruħha minn jeddha f'għassa tal-pulizija (jew post simili) biex tiġi interrogata minn 

awtoritajiet ta' investigazzjoni jew awtoritajiet oħra kompetenti 1, u s-sitwazzjoni fejn persuna 

tkun twaqqfet fit-triq u tintalab twieġeb għal mistoqsijiet minn dawn l-awtoritajiet. Dawn is-

sitwazzjonijiet jeħtieġ jiġu studjati aktar, fid-dawl ukoll tal-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva kif ippreżentat fl-Artikolu 2.

15. L-"atti proċedurali jew ta' ġbir ta' provi" ġew diskussi f'diversi okkażjonijiet. Minħabba li l-

proposta tal-Kummissjoni dwar dan il-punt għandha portata estensiva, bosta delegazzjonijiet 

talbu biex dawn l-atti jitħassru mill-Artikoli 3 u 4. Il-Kummissjoni, appoġġata minn diversi 

delegazzjonijiet oħra, tixtieq li d-dispożizzjonijiet jinżammu, soġġett għall-possibbiltà ta' 

bidla fit-test.

  
1 Fis-sitwazzjoni ta' interogazzjoni "volontarja" fl-għassa tal-pulizija, il-persuna kkonċernata 

mhux dejjem tkun, sa mill-bidu, persuna ssuspettata jew akkużata. Fil-fatt, hija tista' tiġi 
interrogata bħala xhud (li mhux kopert b'din id-direttiva) u mbagħad matul l-intervista 
tirriżulta li hija ssuspettata jew akkużata li wettqet reat kriminali. Jista' jiġi eżaminat jekk din 
iż-"żona griża" tistax tiġi ttrattata billi jkun iċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva.
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Artikoli 7 u 8 - Kunfidenzjalità u derogi

16. L-Artikoli 7 u 8, dwar "kunfidenzjalità" u "derogi" rispettivament, kienu s-suġġett ta' dibattiti 

speċifiċi fil-Grupp ta' Ħidma 1 u fil-CATS. B'riżultat ta' dawn id-dibattiti, fl-Artikolu 7 ser 

tiddaħħal possibbiltà speċifika u stretta li jsiru derogi għall-prinċipju tal-kunfidenzjalità. Fl-

Artikolu 8, l-Istati Membri qablu li jwessgħu l-kunċett ta' "raġunijiet b'saħħithom ħafna".

17. Hemm kwistjoni pendenti dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8 fir-rigward tal-

Artikoli 5 u 6. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar (id-dritt ta' komunikazzjoni mal-awtoritajiet 

konsulari jew diplomatiċi), issemmiet il-kwistjoni ta' jekk id-derogi humiex meħtieġa.

Artikolu 13 - Rimedji  

18. L-Artikolu 13 jikkonċerna r-rimedji. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni tipprevedi l-

obbligu li jkun żgurat l-istabbiliment ta' rimedji effettivi u tipproponi li dikjarazzjonijiet jew 

provi miksuba bi ksur tad-dritt ta' aċċess għal avukat ma jistgħu jintużaw fl-ebda stadju tal-

proċedura bħala provi kontra l-persuna kkonċernata, filwaqt li tinżamm marġni ta' 

diskrezzjoni fejn l-użu ta' dawn il-provi ma jippreġudikawx id-drittijiet tad-difiża.

19. L-Istati Membri kważi kollha għamluha ċara li ma setgħux jaċċettaw it-test tal-proposta tal-

Kummissjoni. Bosta Stati Membri għamluha ċara wkoll li ma għandha tingħata assolutament 

ebda direzzjoni lill-imħallfin dwar il-kwistjoni ta' x'valur għandu jingħata lid-dikjarazzjonijiet 

minn persuna suspettata jew akkużata miksubin bi ksur tad-dritt tagħha ta' aċċess għal avukat, 

jew f'każijiet fejn kienet awtorizzata deroga dwar dan id-dritt f'konformità mad-Direttiva 

proposta.

  
1 14568/11. 
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20. Biex jinstab kompromess, il-Presidenza bħalissa qed tirrifletti fuq soluzzjoni li permezz 

tagħha jkun previst li l-Istati Membri għandu jkollhom rimedji fil-liġi nazzjonali, waqt li min-

naħa l-oħra jkun iddikjarat li l-kwistjoni tal-valur li għandu jingħata lid-dikjarazzjonijiet minn 

persuna suspettata jew akkużata miksubin bi ksur tad-dritt tagħha ta' aċċess għal avukat 

għandha tiġi eżaminata minn qorti b'ġurisdizzjoni f'materji kriminali. Din is-soluzzjoni jkollha 

l-vantaġġ li ma toħloqx interferenza fis-sistemi tal-Istati Membri u li ma jingħatawx 

struzzjonijiet lill-imħallfin nazzjonali, waqt li fl-istess ħin tiżgura li tkun ittrattata l-kwistjoni 

tal-istima tal-valur tad-dikjarazzjonijiet miksubin bi ksur tad-dritt ta' aċċess għal avukat, u dan 

jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fost l-awtoritajiet ġudizzjarji.   

Kwistjonijiet orizzontali  

21. Matul id-diskussjonijiet, tfaċċaw diversi kwistjonijiet orizzontali. Waħda minn dawn 

tikkonċerna l-fehma bażika ta' x'inhi t-tifsira tad-dritt ta' aċċess għal avukat. Għalkemm mhux 

faċli li "tikklassifika" s-sistemi tal-Istati Membri, jistgħu jsiru r-rimarki li ġejjin:  

22. Minn naħa waħda, xi Stati Membri huma tal-fehma li d-dritt ta' aċċess għal avukat għandu 

jagħti lill-persuna suspettata jew akkużata dritt li jirriżulta fl-għajnuna proprja ta' avukat, jekk 

il-persuna tkun esprimiet ix-xewqa li tkun megħjuna minn avukat. F'dawn is-sistemi r-

responsabbiltà għall-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess għal avukat tinsab, tal-inqas parzjalment, 

f'idejn l-awtoritajiet pubbliċi (approċċ ta' garanzija).  

23. Min-naħa l-oħra, għadd konsiderevoli ta' Stati Membri jipprevedu sistema differenti, fejn id-

dritt ta' aċċess għal avukat ma jimplikax neċessarjament li l-persuna suspettata jew akkużata 

ser tkun megħjuna minn avukat f'kull każ. B'hekk, f'din is-sistema, ir-responsabbiltà li jkun 

żgurat l-aċċess għal avukat tgħaddi għand il-persuna suspettata jew akkużata. Skont dawn l-

Istati Membri, id-dritt ta' aċċess għal avukat għandu jagħti lill-persuna suspettata jew 

akkużata l-opportunità li tkun megħjuna minn avukat (approċċ ta' opportunità).  
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24. Din id-differenza tas-sistemi għandha impatt fuq l-approċċ tal-Istati Membri lejn il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva proposta. Minn naħa waħda, il-ħsieb tal-ewwel grupp ta' Stati 

Membri hu li l-provvediment għal kamp ta' applikazzjoni wiesa' tad-dritt ta' aċċess għal 

avukat jista' jwassal għal konsegwenzi proċedurali u finanzjarji konsiderevoli. Min-naħa l-

oħra, it-tieni grupp ixaqleb lejn provvediment ta' sett ta' drittijiet relattivament wiesa'. Fl-

opinjoni tagħhom, id-dritt ta' aċċess għal avukat għall-persuni suspettati u akkużati għandu 

jkun prinċipju sovrastanti anke fi stadju bikri ta' proċedimenti kriminali, anke jekk dan id-dritt 

ma jiġix eżerċitat f'kull istanza. Xi Stati Membri oħra u l-Kummissjoni ma jarawx 

neċessarjament kontradizzjoni f'dawn l-approċċi u jsostnu li b'formulazzjoni ġusta jistgħu 

jinstabu soluzzjonijiet raġonevoli.

25. Fil-fehma tal-Presidenza, din il-kwistjoni għandha tkompli tiġi diskussa, biex fid-Direttiva 

jkun jista' jingħad b'mod ċar x'ser ikun ifisser id-dritt ta' aċċess għal avukat u biex jixxejjen it-

tħassib dwar il-metodi konkreti kif jista' jiġi eżerċitat (eż. perkwiżizzjoni ġewwa dar ma tkunx 

teħtieġ tiġi ttrattata bl-istess mod bħal interrogazzjoni). Dan jevita milli jinqalgħu problemi ta' 

interpretazzjoni fi stadju aktar tard, jew problemi rigward il-kwistjoni ta' jekk id-Direttiva 

tkunx ġiet implimentata korrettament fil-liġi nazzjonali.  

Rimarki tal-għeluq  

26. Skont l-Artikolu 67(1) TFUE, l-Unjoni għandha tikkonsisti fi spazju ta' libertà, sigurtà u 

ġustizzja b'rispett, fost oħrajn, għas-sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati 

Membri. L-Artikolu 82(2) TFUE jipprevedi li fil-kuntest tal-istabbiliment ta' regoli minimi, 

dawn għandhom jieħdu kont tad-differenzi bejn it-tradizzjonijiet u s-sistemi legali tal-Istati 

Membri.

27. Fid-dawl ta' dan, il-Presidenza tqis li d-Direttiva għandha, sa fejn hu possibbli, tkun tista' 

tapplika taħt is-sistemi tal-Istati Membri kollha kif joperaw bħalissa, u li huwa mifhum li d-

Direttiva għandha tipprovdi livell għoli ta' salvagwardji li għandhom jikkonformaw bis-sħiħ 

mal-istandards tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kif interpretata fil-

każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
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28. Il-Presidenza hija grata għall-kollaborazzjoni eċċellenti fuq dan il-fajl mill-atturi kollha 

involuti, u għall-approċċ attiv u kostruttiv li wrew id-delegazzjonijiet sa mill-bidu nett tal-

ħidma. Il-Presidenza tappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu bl-approċċ 

kostruttiv tagħhom u biex juru flessibbiltà fejn dan ikun possibbli, sabiex fil-perijodu li ġej 

ikunu jistgħu jinkisbu riżultati tanġibbli għal dan il-fajl importanti, għall-benefiċċju tagħna 

lkoll.

____________________


