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Premessa 2

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja tradizzjonali fi kwistjonijiet kriminali hija bbażata fuq varjetà ta’ 
strumenti legali internazzjonali, li huma kkaratterizzati b’mod qawwi mill-‘prinċipju ta’ 
talba’, li huwa mifhum kif ġej: Stat sovran jagħmel talba lil Stat sovran ieħor, li mbagħad 
jiddeċiedi jekk jaġixxix b’mod konformi mat-talba jew le. Madankollu, fil-prattika, din is-
sistema tradizzjonali kienet problematika, kajmana u wisq kumplessa, bir-riżultat li kienet 
tfixkel l-amministrazzjoni korretta, fil-ħin u effettiva tal-ġustizzja. Madankollu, fil-prattika, 
din is-sistema tradizzjonali kienet problematika, kajmana u wisq kumplessa, bir-riżultat li 
kienet tfixkel l-amministrazzjoni korretta, fil-ħin u effettiva tal-ġustizzja. Kien minħabba 
dawn ir-raġunijiet li f’Ottubru 1999 il-Kunsill Ewropew ta’ Tampere iddeċieda li l-prinċipju 
ta’ rikonoxximent reċiproka għandu jsir il-pedament tal-kooperazzjoni ġudizzjarja kemm fi 
kwistjonijiet ċivili kif ukoll fi kwistjonijiet kriminali fl-Unjoni. Madankollu, bħala regola 
ġenerali, ir-rikonoxximent reċiproku awtomatiku huwa possibbli biss fl-oqsma legali li ġew 
armonizzati b’mod sostanzjali, li spiss mhuwiex il-każ fl-UE, bħal pereżempju fir-rigward tar-
rwol tal-prosekuturi, l-ammissibbiltà tal-evidenza u l-klawsola ta’ esklużjoni (li f’ċerti Stati 
Membri tvarja minn klawżola ta’ esklużjoni assoluta għal approċċ minimalista). L-
applikazzjoni b’mod sħiħ tar-rikonoxximent reċiproku tista’ tikkawża problemi legali u 
kostituzzjonali serji f’ċerti Stati Membri. Dan il-fatt ġie enfasizzat b’mod espliċitu lill-Kunsill 
mid-Delegazzjoni Ġermaniża f’dokument speċjali, li indika l-irwol limitat tal-prosekuturi fil-
Ġermanja, fejn għal ċerti miżuri hija meħtieġa ordni tal-qorti bħala rekwiżit kostituzzjonali. 
L-istess jgħodd għar-regola ta’ esklużjoni f’każijiet fejn l-Istati Membri għandhom jieħdu 
kont ukoll tal-ħtiġijiet kostituzzjonali tagħhom u tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (evidenza li tinkiseb permezz tat-tortura lanqas biss ma tistax tiġi 
ppreżentata waqt il-proċedimenti; evidenza miksuba permezz ta’ trattament krudili jew 
degradanti ma tistax titqies bħala evidenza, għalkemm tista’ tiġi ppreżentata waqt il-kawża 
(ara l-każ Gäffen vs il-Ġermanja)). Barra minn hekk, dawn il-kondizzjonijiet jinsabu wkoll 
f’pajjiżi oħra, li wieħed minnhom huwa l-Portugall. Fl-istess ħin, l-esperjenza miksuba 
permezz tal-Mandat ta’ Arrest Ewropew għenet biex jiġu skoperti problemi sostanzjali meta l-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġi applikat b’mod awtomatiku. Xi Stati Membri, 
bħall-Irlanda jew ir-Renju Unit, introduċew raġuni speċjali għar-rifjut li hija bbażata fuq id-
drittijiet tal-bniedem. Fil-każ MJELR vs Rettinger, il-Qorti Suprema Irlandiża indikat li l-fatt 
li jiġi applikat il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ma jeħlisx lil Stat Membru mill-
obbligi tiegħu taħt il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Dan ikun il-każ, 
pereżempju, fir-rigward ta’ tortura jew ta’ trattament krudili jew degradanti (u, b’mod 
analogu, fir-rigward ta’ evidenza assoċjata ma’ dan it-tip ta’ trattament). Minħabba dan kollu 
li ġie msemmi, u filwaqt li wieħed iżomm dan kollu f’moħħu, id-diċitura ta' din il-
premessa hija kif qed tiġi proposta hawn fuq.

Premessa 2b 

Din tikkonċerna l-bżonn li jiġu protetti d-differenzi li għadhom jeżistu bejn il-pajjiżi tagħna 
fir-rigward tad-definizzjoni ta’ reati differenti, u sabiex jiġi evitat li Stat Membru jagħżel OIE 
meta jkun jaf li fl-Istat ta’ eżekuzzjoni il-fatti li jiġġustifikaw dan l-OIE ma jikkostitwixxux 
reat kriminali u għalhekk mhumiex punibbli. F’dan ir-rigward, l-istrumenti legali eżistenti 
dwar ir-rikonoxximent reċiproku (Mandat ta’ Arrest Ewropew, Mandat Ewropew għall-Provi, 
eċċ.) eskludew il-kontroll tal-inkriminazzjoni doppja billi stabbilixxew lista ta’ 32 att ta’ 
natura kriminali/reat, wara li ġie maħsub li dawn ir-reati huma armonizzati b’tali mod li dan 
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il-kontroll tal-inkriminazzjoni doppja mhuwiex meħtieġ. Madankollu, dan ma seħħx fil-
prattika. Pereżempju, fid-definizzjoni ta ‘stupru’, id-definizzjoni Svediża (‘stat ta’ 
vulnerabilità’) tant hija speċifika li ma tikkorrispondi għal ebda definizzjoni li tintuża fi Stati 
Membri oħra. Kien hemm ukoll tħassib dwar kif għandu jiġi ċċarat il-fatt li l-proċeduri 
assoċjati ma’ reati relatati mat-taxxa, mad-dazji doganali u mal-kambju huma esklużi minn 
din il-lista.

Premessa 10a

Ġiet miżjuda premessa li tenfasizza li l-proporzjonalità hija rekwiżit kostituzzjonali f’diversi 
Stati Membri, skont l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 
Kull ksur evidenti ta’ dawn ir-rekwiżiti għandu jippermetti lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni li 
tirrifjuta l-miżura, fuq il-bażi tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew tal-ksur ta’ prinċipji 
kostituzzjonali fundamentali. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, l-UE għandha tieħu biss 
dawk il-miżuri li huma meħtieġa sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħha. Dan ifisser li l-intensità 
tal-azzjoni għandha tkun konformi mal-għan maħsub. Fi kliem ieħor, fejn l-Unjoni Ewropea 
tista’ tagħżel bejn diversi metodi ta’ azzjoni li għandhom l-istess livell ta’ effettività, hija 
għandha tagħżel il-metodu li jagħti l-akbar libertà lill-Istati Membri u lill-individwi. 
Madankollu, għal darb’oħra, għandha tiġi żgurata wkoll il-konformità mal-prinċipji meqjusa 
bħala li huma prinċipji kostituzzjonali fundamentali nazzjonali. 

Premessa 10b

Huwa estremament importanti li jiġi żgurat li l-OIE jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti, 
biex b’hekk jiġi evitat ir-riskju li jiġu involuti awtoritajiet żbaljati fl-iskambju ta’ dejta 
personali. L-Eurojust hija inkluża bħala eżempju, minħabba li din kienet ġiet imwaqqfa 
apposta fl-Unjoni Ewropea biex tħeġġeġ u ttejjeb il-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u 
tal-proċedimenti kriminali bejn l-awtoritajiet kompetenti. Dan għandu jiżgura l-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni li tiġi trasmessa sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali 
tal-persuni involuti, u se jiggarantixxi l-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti. Mhijiex eskluża l-possibbiltà li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 
jużaw mezzi oħra li jiżguraw it-trasmissjoni b’mod kunfidenzjali u sigur ta’ informazzjoni 
lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni.

Premessa 11

Din il-premessa, li hija żviluppata b’mod partikolari fl-Artikolu 8, għandha l-għan li tħeġġeġ 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji biex jikkooperaw ma’ xulxin, b’sens ta’ fiduċja reċiproka, billi 
jippromwovu mekkaniżmi li mhux biss jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, iżda li 
jtejbu wkoll il-protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet individwali. Il-preżenza possibbli ta’ 
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti waqt l-eżekuzzjoni tal-OIE sabiex tassisti l-awtoritajiet 
ta’ eżekuzzjoni tista’ tkun kruċjali fejn, pereżempju, ikun meħtieġ li tiġi żgurata l-
ammissibbiltà ta’ evidenza jew li jinħarġu OIE addizzjonali waqt li tkun qed tiġi eżegwita 
miżura. Dan ma jżommx din il-preżenza milli tiġi miċħuda f’każ li tmur kontra l-prinċipji 
fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. L-iskop li jkun hemm awtorità kompetenti tal-
Istat emittenti preżenti fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jista’ jkun biss li tiġi pprovduta assistenza lill-
awtoritajiet tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.

Premessa 13a
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Sabiex jiġi protett id-dritt għal proċess ġust, għandu jiġi żgurat aċċess effettiv għall-ġustizzja. 
L-approvazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew jeħtieġu garanziji 
speċifiċi sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet ta’ dawk kollha kkonċernati jiġu mħarsa b'mod 
effettiv. Id-drittijiet minimi ta’ difiża fi proċeduri kriminali jinkludu l-preżunzjoni ta’ 
innoċenza u d-dritt li wieħed ma jinkriminax lilu nnifsu, id-dritt li jkun infurmat dwar l-
akkuża, id-dritt għal rappreżentazzjoni legali u d-dritt li jkollu assistenza b’xejn ta’ interpretu 
(Artikolu 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 6(2) u (3) tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem). Dan l-istandard huwa partikolarment rilevanti fil-
kuntest tal-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew, minħabba li xhieda li jinkisbu b’mod li jikser 
dawn id-drittijiet ma jistgħux jintużaw kontra l-akkużat. 

Artikolu 1

L-Artikolu 1 jiddefinixxi l-OIE u jiċċara li l-għan tiegħu huwa primarjament l-eżekuzzjoni ta’ 
miżura investigattiva speċifika. L-Artikolu 1(2) jistabbilixxi l-prinċipju ta’ rikonoxximent 
reċiproku bħala prinċipju li huwa karatteristiku tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 82 tat-TFUE). 
Dan ġie rikonoxxut bħala l-pedament tal-kooperazzjoni ġudizzjarja kemm fi kwistjonijiet 
ċivili kif ukoll fi kwistjonijiet kriminali sa mill-Kunsill Ewropew ta’ Tampere fl-1999. F’żona 
u f’kultura ta’ sigurtà, libertà u responsabbiltà akbar, il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku 
jitqies bħala li hu prinċipju fundamentali tal-integrazzjoni Ewropea. B’mod ġenerali, filwaqt li 
l-assistenza legali reċiproka tradizzjonali tkompli tkun ikkaratterizzata mill-prinċipju tas-
sovranità nazzjonali, il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku huwa bbażat fuq kunċetti ta’ 
ekwivalenza u ta’ fiduċja. Hija għandha valur miżjud permezz tad-definizzjoni legali tagħha, 
fir-rigward kemm tal-limitazzjoni ta’ raġunijiet għar-rifjut kif ukoll tal-iffissar ta’ limiti ta’ 
żmien. F’dan ir-rigward, skont ir-regoli dwar għajnuna legali reċiproka, fil-prinċipju t-talbiet 
jiġu eżegwiti biss minn awtoritajiet ċentrali. Dan sar anqas strett tul is-snin fl-Unjoni 
Ewropea, iżda xorta waħda jippermetti għal filtru tal-gvern. Għall-kuntrarju, il-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku jiżgura li l-proċeduri jkunu kompletament ta’ natura ġudizzjarja. 
Dan jippermetti li ssir trasmissjoni diretta bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji, u jiżgura li jiġi 
osservat il-prinċipju ta’ separazzjoni tal-poteri u li ma jiġi permess l-ebda intervent mill-
eżekuttiv. Huwa għalhekk li din il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri tgħin biex il-
formalitajiet proċedurali jiġu ssemplifikati u jsiru b’pass aktar mgħaġġel. Fir-rigward tar-
raġunijiet  għar-rifjut limitati, id-dgħufija prinċipali tal-assistenza legali reċiproka tinsab fil-
fatt li din tippermetti li jkun hemm raġunijiet  għar-rifjut wiesa’. Dawn ir-raġunijiet iwasslu 
għal nuqqas ta’ fiduċja, li jista’ jfixkel jew anki jimpedixxi l-kooperazzjoni u jħalli spazju
għal diskrezzjoni wiesgħa. Skont ir-regoli ta’ rikonoxximent reċiproku, l-ordni barrani jrid jiġi 
eżegwit, ħlief meta tiġi invokata waħda mir-raġunijiet għar-rifjut. Dawn mhumiex stabbiliti 
f’lista eżawrjenti, iżda huma limitati għal raġunijiet oġġettivi għalfejn għandha tiġi rrifjutata l-
kooperazzjoni. Fil-prinċipju, kull raġuni diskrezzjonali hija eskluża. Fir-rigward tal-limiti ta’ 
żmien, skont ir-regoli dwar l-għajnuna legali reċiproka, normalment ma hemm l-ebda limiti 
ta’ żmien obbligatorji (Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni tal-1959 dwar Assistenza Reċiproka fi 
Kwistjonijiet Kriminali). Għall-kuntrarju, ir-regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku jistipulaw 
u jiffissaw limiti ta’ żmien, li huma indikati b’mod ċar. Il-limiti ta’ żmien għandhom jiġu 
ffissati minħabba li dan jiffaċilita u jħaffef il-kooperazzjoni ġudizzjarja. Il-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku jfisser li jekk l-Istat Membru li jeżegwixxi l-ordni jkollu fiduċja fid-
deċiżjoni tal-Istat Membru li joħroġ l-ordni, dan tal-aħħar għandu jkollu fiduċja fil-mod kif l-
Istat Membru l-ieħor jeżegwih. Madankollu, f’din il-proposta tinżamm marġni importanti u 
ġustifikata ta’ diskrezzjoni sabiex jiġi żgurat li jiġu rrispettati d-differenzi legali u 
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kostituzzjonali li jeżistu bejn l-Istati Membri. L-Artikolu 1(3) itenni l-importanza li jiġu 
rrispettati d-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali fundamentali, kif jiġi ssuġġerit mill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali.  Fil-fatt, il-protezzjoni ġudizzjarja 
tad-drittijiet individwali (it-trattament tal-persuni ssuspettati, id-drittijiet ta’ difiża relatati, 
eċċ.) m’għandhiex tiġi affettwata b’mod negattiv mill-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku. Għall-kuntrarju, is-salvagwardji għandhom jiġu msaħħa waqt li 
jkun qed isir il-proċess. F’dan ir-rigward, se jkun hemm każijiet fejn jista’ jkun meħtieġ sett 
minimu ta’ dispożizzjonijiet komuni li jippermettu l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku. B’mod partikolari, dan huwa l-każ f’dak li huwa relatat mal-
protezzjoni tal-konvenut, f’termini tad-drittijiet tad-difiża u l-protezzjoni tal-vittma, u fir-
rigward tal-possibbiltà li wieħed jingħata ċans għal smigħ, b’rispett għal-libertajiet 
fundamentali. Il-proċedimenti kriminali jgħinu biex tissaħħaħ l-effettività ġenerali u 
preventiva tal-liġi kriminali. Fil-fatt, il-kunċett ta’ ċertezza legali jiżgura li l-eżerċizzju tal-
poter punittiv minn Stat ma jkunx marbut biss ma’ assunzjonijiet sostantivi, iżda jiżgura wkoll 
il-formalitajiet proċedurali li jipproteġu d-drittijiet fundamentali, sad-deċiżjoni ġudizzjarja 
finali (‘l-ebda piena mingħajr proċess’). L-għan tal-proċedimenti kriminali huwa li tiġi 
żgurata l-ġustizzja, li ovvjament jippresupponi l-iskoperta tal-verità b’mod li huwa 
proċeduralment validu, jiġifieri li huwa konformi mal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
tal-individwi.

Artikolu 2

L-Artikolu 2 fih definizzjonijiet ta’ diversi kunċetti li jintużaw fil-proposta.

Ġew inklużi d-definizzjonijiet ta’ ‘Stat emittenti’ u ta’ ‘Stat ta’ eżekuzzjoni’, minħabba li 
dawn jintużaw ta’ spiss f’din id-Direttiva u għandhom tifsira differenti mit-termini ‘awtorità 
emittenti’ u ‘awtorità ta’ eżekuzzjoni’. Id-definizzjoni ta’ ‘awtorità emittenti’ ġiet emendata 
b’tali mod li ma għadhiex tinkludi awtoritajiet li mhumiex ġudizzjarji, bħal pereżempju l-
pulizija. Awtorità ġudizzjarja tista’ tiġi definita bħala l-awtoritajiet kollha li jeżerċitaw poter 
ġudizzjarju, jiġifieri l-awtoritajiet li joħorġu, b’konformità mal-proċeduri stabbiliti bil-liġi, 
deċiżjonijiet vinkolanti li huma kklassifikati bħala li huma ‘deċiżjonijiet ġudizzjarji’. 
‘Awtorità ta’ eżekuzzjoni’: l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu wkoll liema awtoritajiet 
għandhom jiġu nominati bħala awtoritajiet ta’ eżekuzzjoni. Madankollu, l-Istati Membri ma 
għandhomx spazju illimitat għall-immanuvrar, minħabba li d-Direttiva teħtieġ li l-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni tkun awtorità kompetenti biżżejjed biex twettaq il-miżura investigattiva 
msemmija fl-OIE f’każ nazzjonali simili. Jekk l-OIE jinħareġ sabiex issir tfittxija f’dar li 
tinsab f’post speċifiku fi Stat Membru, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tkun awtorità li hija 
kompetenti biex, f’każ nazzjonali simili, tordna li ssir tfittxija fil-post ikkonċernat.


