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DIRETTIVA 2010/ ... /UE

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

ta'

dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni 

fi proċedimenti kriminali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikolu 82(2)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar pjan direzzjonali 

għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali1,

b’mod partikolari l-Miżura A fl-Anness tagħha,

Wara li kkunsidraw l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, tar-

Renju ta' Spanja, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika tal-Ungerija, 

tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-

Repubblika Portugiża, tar-Rumanija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju tal-Isvezja,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja2,

                                               

1 ĠU C 295, 4.12.2009, p. 1.
2 Opinjoni ...(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha stess l-għan li żżomm u tiżviluppa spażju ta' 

libertà, sigurtà u ġustizzja. Skont il-konklużjonjiet tal-Kunsill Ewropew f'Tampere tal-15 u 

s-16 ta' Ottubru 1999, u b'mod partikolari il-punt 33 tagħhom, il-prinċipju ta' 

rikonoxximent reċiproku għandu jsir il-pedament tal-koperazzjoni ġudizzjarja kemm 

f'materji ċivili kif ukoll f'dawk kriminali ġewwa l-Unjoni Ewropea.

(2) Fid-29 ta' Novembru 2000, f'konformità mal-Konklużjonijiet ta' Tampere, il-Kunsill adotta 

programm ta' miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' 

deċiżjonjiet f'materji kriminali1. L-introduzzjoni għall-programm ta' miżuri tiddikjara li r-

rikonoxximent reċiproku huwa "maħsub biex isaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri 

iżda wkoll biex itejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet individwali".

                                               

1 ĠU C 12, 15.1.2001, p. 10.
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(3) L-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonjiet f'materji 

kriminali tippresupponi li l-Istati Membri għandhom fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja 

kriminali ta' xulxin. L-ambitu tal-eżerċizzju tar-rikonoxximent reċiproku jiddipendi ħafna 

fuq numru ta' parametri, li jinkludu mekkaniżmi għas-salvagwardja tad-drittijiet ta' persuni 

suspettati u standards minimi komuni meħtieġa biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku.

(4) Ir-rikonoxximent reċiproku jista' jaħdem b'mod effettiv biss fi spirtu ta' fiduċja, fejn mhux 

biss l-awtoritajiet ġudizzjarji, iżda l-atturi kollha fil-proċess kriminali jqisu d-deċiżjonijiet 

tal-awtoritajiet ġudizzjarji ta' Stati Membri oħra bħala ekwivalenti għal tagħhom, li 

jimplika "mhux biss fiduċja fl-adegwatezza tar-regoli tas-sieħeb, iżda wkoll fiduċja li dawk

ir-regoli huma applikati korrettament".

(5) Minkejja li l-Istati Membri kollha huma partijiet għall-Konvenzjoni Ewropea għall-

Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB), l-esperjenza 

wriet li din fiha nfisha mhux dejjem tipprovdi livell suffiċjenti ta' fiduċja fis-sistemi tal-

ġustizzja kriminali ta' Stati Membri oħra.
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(6) L-Artikolu 82(2) tat-Trattat jipprevedi l-istabbiliment tar-regoli minimi applikabbli fl-Istati 

Membri sabiex ikunu faċilitati r-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u ta’ deċiżjonijiet 

ġudizzjarji u l-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali ta’ natura 

transkonfinali. Il-punt (b) tal-Artikolu 82(2) jirriferi għad-"drittijiet tal-individwi fil-

proċedura kriminali” bħala wieħed mill-oqsma li fihom jistgħu jiġu stabbiliti regoli 

minimi.

(7) Regoli minimi komuni għandhom iwasslu għal żieda fil-fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja 

kriminali tal-Istati Membri kollha, li bħala riżultat għandha twassal għal koperazzjoni 

ġudizzjarja aktar effiċjenti fi klima ta' fiduċja reċiproka. Regoli komuni bħal dawn 

għandhom jiġu applikati fl-oqsma tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti 

kriminali.

(8) Id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni għal dawk li ma jifhmux il-lingwa tal-

proċedimenti huma minquxa fl-Artikolu 6 tal-KEDB, kif elaborat mill-każistika tal-Qorti 

Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Id-dispożizzjonjiet ta' din id-Direttiva jiffaċilitaw l-

applikazzjoni ta' dawk id-drittijiet fil-prattika. Għal dan l-għan, din id-Direttiva beħsiebha 

tiżgura d-dritt li persuna suspettata jew akkużata jkollha għall-interpretazzjoni u għat-

traduzzjoni fi proċedimenti kriminali bil-ħsieb tas-salvagwardja tad-drittijiet ta’ dik il-

persuna għal proċedimenti ġusti.
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(9) Id-drittijiet previsti f'din id-Direttiva għandhom japplikaw ukoll għal proċedimenti għall-

eżekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest Ewropew fil-limiti previsti minn din id-Direttiva. L-Istati 

Membri ta' esekuzzjoni għandhom jipprovdu, u jassumu l-ispejjeż ta’, l-interpretazzjoni u 

t-traduzzjoni għall-benefiċċju tal-persuna mitluba li ma tifhimx jew ma titkellimx il-lingwa 

tal-proċedimenti.

(10) Id-dispożizzjonjiet ta' din id-Direttiva għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-persuna 

suspettata jew akkużata li ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa tal-proċedimenti biex 

tifhem is-suspetti jew l-akkużi miġjuba kontriha u li tifhem il-proċedimenti sabiex tkun 

tista' teżerċita d-drittijiet tagħha, huma mħarsa billi tiġi pprovduta assistenza lingwistika 

preċiża u bla ħlas. Il-persuna suspettata jew akkużata għandha tkun kapaċi, inter alia, 

tispjega lill-avukat tagħha l-verżjoni tagħha tal-fatti, tindika kwalunkwe dikjarazzjonijiet li 

ma taqbilx magħhom u tagħmel lill-avukat konxju minn kwalunkwe fatt li għandu jiġi 

preżentat għad-difiża tagħha. F'rabta ma dan, huwa mfakkar li d-dispożizzjonijiet ta' din id-

Direttiva jistabbilixxu regoli minimi. L-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet stabbiliti 

f’din id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni wkoll f'sitwazzjonijiet li 

mhumiex ittrattati b'mod espliċitu f’din id-Direttiva. Il-livell ta' protezzjoni qatt ma għandu 

jaqa’ taħt l-istandards previsti mill-KEDB, kif interpretata fil-każistika tal-Qorti Ewropea 

tad-Drittijiet tal-Bniedem.



PE-CONS 1/10 JA/ocb 6
DG H 2B MT

(11) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu obbligati jiżguraw l-interpretazzjoni ta' 

komunikazzjoni bejn il-persuna suspettata jew akkużata u l-avukat legali tagħha f'każijiet 

fejn dawn jistgħu jikkomunikaw b'mod effettiv bl-istess lingwa. L-Istati Membri lanqas

m'għandhom ikunu obbligati li jiżguraw l-interpretazzjoni ta' tali komunikazzjoni fejn id-

dritt għall-interpretazzjoni jintuża b'mod ċar għal finijiet oħra li mhumiex l-eżerċizzju ta' 

drittijiet għal proċess ġust fil-proċediment ikkonċernat.

(12) Il-konklużjoni li m'hemm l-ebda ħtieġa għal interpretazzjoni jew traduzzjoni għandha tkun 

suġġetta għall-possibbiltà ta' reviżjoni, skont il-liġi nazzjonali. Tali reviżjoni tista' 

titwettaq, pereżempju, permezz ta' proċedura ta' lment speċifika, jew fil-kuntest ta' 

proċedura ta' appell ordinarja kontra deċiżjonijiet dwar il-merti.

(13) Għandha wkoll tiġi pprovduta assistenza adatta lill-persuni suspettati jew akkużati li 

jkollhom problemi ta' smigħ jew ta' taħdit.
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(14) Id-dover ta' kura lejn il-persuni suspettati jew akkużati li huma f'pożizzjoni potenzjalment 

dgħajfa, b'mod partikolari minħabba problemi fiżiċi li jaffettwaw l-abbiltà tagħhom li 

jikkomunikaw b'mod effettiv, huwa l-bażi ta' amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Il-

prosekuzzjoni, l-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet ġudizzjarji għandhom għalhekk jiżguraw li 

dawn il-persuni jkunu kapaċi jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet previsti f’din id-

Direttiva, per eżempju billi jagħtu attenzjoni għall-kwalunkwe vulnerabbiltà potenzjali li 

taffettwa l-abbiltà tagħhom li jsegwu l-proċedimenti u li jiġu mifhuma u billi jieħdu l-passi 

adatti biex jiżguraw dawn id-drittijiet.

(15) Is-salvagwardja tal-ġustizzja fil-proċedimenti teħtieġ li d-dokumenti essenzjali, jew tal-

anqas il-passaġġi importanti ta' tali dokumenti, għandhom jiġu tradotti għall-benefiċċju tal-

persuna suspettata jew akkużata. Huwa f'idejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri li jiddeċiedu 

liema dokumenti għandhom jiġu tradotti, skont il-liġi nazzjonali. Xi dokumenti għandhom 

dejjem jiġu kkunsidrati bħala dokumenti essenzjali li għandhom jiġu tradotti, bħad-

deċiżjoni li ċċaħħad lill-persuna mil-libertà tagħha, l-imputazzjoni jew akkuża u 

kwalunkwe sentenza.

(16) Rinunzja tad-dritt ta' traduzzjoni bil-miktub tad-dokumenti għandha tkun inekwivokabbli, 

b'salvagwardji minimi, u m'għandha tmur kontra l-ebda interess pubbliku importanti.
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(17) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, din id-Direttiva 

hija mmirata sabiex tippromwovi d-dritt għal-libertà, id-dritt għal proċess ġust u d-drittijiet 

tad-difiża.

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, fejn 

jikkorrispondu għal drittijiet garantiti mill-KEDB jiġu implimentati b'mod konsistenti ma' 

dawk tal-KEDB kif żviluppati fil-każistika rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-

Bniedem.

(19) Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jinkisbu standards komuni minimi, ma jistax 

jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba d-daqs u l-effetti tal-

azzjoni proposta, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri 

konformement mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif imsemmi u definit fl-Artikolu 5 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit

f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb

dak l-għan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
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Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw id-drittijiet għall-interpretazzjoni u 

għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti għall-esekuzzjoni ta' Mandat 

ta' Arrest Ewropew.

2. Dawk id-drittijiet japplikaw għal kwalunkwe persuna minn meta dik il-persuna tkun ġiet 

infurmata mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, li hija suspettata jew akkużata li 

wettqet reat kriminali sa ma jiġu fi tmiemhom il-proċedimenti, li huwa mifhum li jfisser il-

konklużjoni finali tal-kwistjoni dwar jekk il-persuna suspettat jew akkużata wettqitx ir-

reat. 

3. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal proċedimenti li jistgħu jwasslu għal sanzjonijiet 

li jiġu imposti minn awtorità oħra ħlief qorti kriminali, sakemm dawk il-proċedimenti ma 

jkunux pendenti quddiem qorti li jkollha ġurisdizzjoni f'materji kriminali. 
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Artikolu 2

Id-dritt għall-interpretazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna suspettata jew akkużata li ma tifhimx jew 

ma titkellimx il-lingwa tal-proċedimenti kriminali kkonċernati, tiġi pprovduta b'servizz ta' 

interpretazzjoni fil-lingwa nativa tagħha jew f'xi lingwa oħra li tifhem, sabiex jiġi

salvagwardjat id-dritt tagħha għal proċedimenti ġusti. L-interpretazzjoni, inkluż tal-

komunikazzjoni bejn il-persuna suspettata jew akkużata u l-avukat tagħha, għandha tiġi 

pprovduta matul proċedimenti kriminali quddiem l-awtoritajiet investigattivi u ġudizzjarji, 

inkluż waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija, matul is-seduti tal-qorti kollha u matul 

kwalunkwe seduti interim meħtieġa, u jistgħu jiġu pprovduti f'sitwazzjonijiet oħra. Din id-

dispożizzjoni ma taffettwax ir-regoli tal-liġi nazzjonali li jikkonċernaw il-preżenza ta' 

avukat matul kwalunkwe stadju tal-proċedimenti kriminali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna bi problema ta' smigħ tirċievi assistenza ta' 

interpretazzjoni, jekk din tkun adatta għal dik il-persuna.
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3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi verifikat bi kwalunkwe mod adatt, inkluż billi 

tiġi kkonsultata l-persuna suspettata jew akkużata, jekk tifhimx u titkellimx il-lingwa tal-

proċedimenti kriminali u teħtieġx l-assistenza ta' interpretu.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f’xi stadju tal-proċedimenti, skont il-liġi nazzjonali, 

jkun hemm il-possibbiltà ta' reviżjoni ta' konklużjoni li hemm il-ħtieġa ta' interpretazzjoni. 

Tali reviżjoni ma tinvolvix l-obbligu għall-Istati Membri li jipprevedu għal mekkaniżmu 

separat li fih l-uniku bażi għal reviżjoni tkun li tiġi kontestata tali konklużjoni.

5. Fi proċedimenti għall-esekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest Ewropew, l-Istat Membru ta' 

esekuzzjoni għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprovdu lill-kwalunkwe 

persuna li hi suġġetta għal tali proċedimenti li ma tifhimx jew ma titkellimx il-lingwa tal-

proċedimenti, b'interpretazzjoni skont dan l-Artikolu.
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Artikolu 3

Id-dritt għat-traduzzjoni ta' dokumenti essenzjali

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna suspettata jew akkużata li ma tifhimx jew 

ma titkellimx il-lingwa tal-proċedimenti kriminali kkonċernati, tiġi pprovduta bi 

traduzzjoni, fil-lingwa nativa tagħha jew f'lingwa oħra li hija tifhem, tad-dokumenti li 

huma essenzjali sabiex jiġi salvagwardjat id-dritt tagħha għal proċedimenti ġusti, jew tal-

anqas il-passaġġi importanti ta' tali dokumenti, sakemm il-persuna kkonċernata għandha d-

dritt ta' aċċess għad-dokumenti kkonċernati taħt il-liġi nazzjonali.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeċiedu liema huma d-dokumenti essenzjali li 

għandhom jiġu tradotti taħt il-paragrafu 1. Id-dokumenti essenzjali li għandhom jiġu 

tradotti, fl-intier tagħhom jew il-passaġġi importanti tagħhom, għandhom jinkludu tal-

anqas l-ordnijiet ta' detenzjoni jew id-deċiżjonijiet ekwivalenti li jċaħħdu lill-persuna mil-

libertà tagħha, l-imputazzjoni jew akkuża u kwalunkwe sentenza, fejn tali dokumenti jkunu 

jeżistu. 
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3. Il-persuna suspettata jew akkużata, jew l-avukat tagħha, jistgħu jippreżentaw talba 

motivata għat-traduzzjoni ta' dokumenti addizzjonali li huma meħtieġa għall-eżerċizzju 

effettiv tad-dritt tad-difiża. 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f’xi stadju tal-proċedimenti, skont il-liġi nazzjonali, 

jkun hemm il-possibbiltà ta' reviżjoni jekk it-traduzzjoni ta' dokument imsemmi fil-

paragrafi 2 u 3 ma tkunx ipprovduta. Tali reviżjoni ma tinvolvix l-obbligu għall-Istati 

Membri li jipprevedu għal mekkaniżmu separat li fih l-uniku bażi għal reviżjoni tkun li tiġi 

kontestata tali konklużjoni.
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5. Fi proċedimenti għall-esekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest Ewropew, l-Istat Membru ta' 

esekuzzjoni għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprovdu lill-kwalunkwe 

persuna li hi suġġetta għal tali proċedimenti li ma tifhimx il-lingwa li biha tfassal il-

Mandat ta' Arrest Ewropew, jew li ġie tradott għaliha mill-Istat Membru tal-ħruġ, bi 

traduzzjoni ta' dak id-dokument.

6. Sakemm dan ma jaffettwax il-ġustizzja fil-proċedimenti, fejn ikun il-każ, minflok 

traduzzjoni bil-miktub jistgħu jiġu pprovduti traduzzjoni orali jew sommarju orali tad-

dokumenti msemmija f'dan l-Artikolu. 

7. Persuna li jkollha d-dritt taħt dan l-Artikolu għat-traduzzjoni ta' dokumenti tista', fi 

kwalunkwe ħin, tirrinunzja għal dan id-dritt.
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Artikolu 4

L-ispejjeż tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni

L-Istati Membri għandhom ikopru l-ispejjeż tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni li jirriżultaw mill-

applikazzjoni tal-Artikoli 2 u 3, irrispettivament mill-eżitu tal-proċedimenti.

Artikolu 5

Il-kwalità tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri konkreti biex jiżguraw li l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni 

pprovduti jkunu ta' kwalità adegwata sabiex il-persuna suspettata jew akkużata, kif ukoll il-persuna 

suġġetta għall-esekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest Ewropew, tkun tista' teżerċita d-drittijiet tagħha 

b'mod sħiħ.
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Artikolu 6

Klawsola ta’ nonrigressjoni

Xejn f'din id-Direttiva ma għandu jiġi miftiehem bħala li jillimita lil jew jidderoga minn xi drittijiet 

u salvagwardi proċedurali li jistgħu jiġu żgurati taħt il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-

Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, taħt dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-liġi 

internazzjonali jew taħt il-liġijiet ta' kwalunkwe Stat Membru li jipprovdu livell ta' protezzjoni 

ogħla.

Artikolu 7

Implimentazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ 

din id-Direttiva sa mhux iktar tard minn ……...

Sal-istess data, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni t-test tad-

dispożizzjonijiet li jittrasponi fil-liġijiet nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti fuqhom skont din id-

Direttiva.

                                               

 Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 30 xahar wara l-pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-Ġurnal 
Uffiċjali.
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Artikolu 8

Rapport

Il-Kummisjoni għandha, sa ………, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 

jivvaluta l-punt safejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din 

id-Direttiva, jekk meħtieġ, flimkien ma' proposti leġislattivi.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President

                                               

 Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 42 xahar wara l-pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-Ġurnal 
Uffiċjali.


