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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1844/2012, imressqa minn Marin Vasilescu, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar l-allegat ksur tar-regoli Ewropej li jirregolaw il-mandat ta’ 
arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati Membri min-naħa 
tal-awtoritajiet Rumeni u Belġjani 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien arrestat fir-Rumanija fl-2009 abbażi ta’ mandat ta’ arrest Ewropew 
maħruġ mill-awtoritajiet Belġjani, biex jiskonta sentenza ta’ sentejn u tliet xhur. Il-qorti tal-
appell fi Craiova ddeċidiet li ċċedih lill-awtoritajiet Belġjani soġġett għar-regola ta’ speċjalità 
stabbilita fil-Liġi 302/2004 dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali f’materji 
kriminali.

Il-petizzjonant jemmen li l-awtoritajiet Belġjani kisru r-regola ta’ speċjalità f’diversi 
okkażjonijiet bejn l-2009 u l-2012, u l-awtoritajiet Rumeni kkonfermaw li l-awtoritajiet 
Belġjani ma ppreżentawx applikazzjoni għall-estensjoni ta’ kunsens. Il-perjodu ta’ 
eżekuzzjoni meħtieġ kien 15-il jum itwal. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li kemm l-
awtoritajiet Belġjani kif ukoll dawk Rumeni kisru d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2002/584/JHA tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ 
ċediment bejn l-Istati Membri.

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li l-liġi tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar l-istatus legali estern ta’ 
persuni b’sentenza ta’ kustodja hija diskriminatorja, peress li huma biss iċ-ċittadini Belġjani li 
jibbenefikaw minn ċerti miżuri speċjali (bħall-immarkar elettroniku, ir-rilaxx fuq liċenzja u 
permessi). 

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Il-petizzjonant jidher li qed jafferma li wara ċ-ċediment tiegħu abbażi ta’ mandat ta’ arrest 
Ewropew mir-Rumanija għall-Belġju, l-awtoritajiet Belġjani ma rrispettawx ir-regola ta’ 
speċjalità kif stabbilit fl-Artikolu 27 tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew.1

L-Artikolu 27 jistabbilixxi li fil-prinċipju “persuna ċeduta ma tistax tiġi pproċessata, 
mogħtija sentenza jew f’xi mod ieħor miċħuda mil-libertà tiegħu jew tagħha għal offiża 
mwettqa qabel iċ-ċediment tiegħu jew tagħha barra dik għal liema l-persuna kienet ġiet 
ċeduta.” Għalkemm mhux iddikjarat b’mod espliċitu, il-petizzjonant jidher li qed 
jissuġġerixxi li huwa ġie pproċessat, mogħti sentenza jew f’xi mod ieħor miċħud mil-libertà 
tiegħu fil-Belġju għal offiża mwettqa qabel iċ-ċediment tiegħu barra dik għal liema hu kien 
ġie ċedut. Ir-regola ta’ speċjalità kif stabbilit fl-Artikolu 27 mhix assoluta u hemm numru ta’ 
ċirkostanzi fejn persuna ċeduta tista’ tiġi pproċessata, mogħtija sentenza jew f’xi mod ieħor 
miċħuda mil-libertà tagħha għal offiża mwettqa qabel iċ-ċediment tagħha barra dik għal liema 
hi kienet ġiet ċeduta. Minbarra sitwazzjoni fejn l-Istati Membri, abbażi ta’ reċiproċità, jagħtu 
kunsens preżunt għall-prosekuzzjoni għal offiżi oħra, dawn is-sitwazzjonijiet huma kif ġej:

 meta l-persuna wara li kien kellha opportunità biex titlaq mit-territorju tal-Istat 

Membru lil liema ġiet ċeduta ma għamlitx hekk fi mien 45 ġurnata mir-rilaxx finali 

tagħha, jew irritornat f’dak it-territorju wara li telqet minnu;

 meta l-offiża mhijiex punibbli minn sentenza ta’ kustodja jew ordni ta’ detenzjoni;

 meta l-proċeduri kriminali ma jikkawżawx l-applikazzjoni ta’ miżura li hi ta’ 

restrizzjoni għal-libertà personali;

 meta l-persuna setgħet tkun soġġetta għal piena jew miżura li tirrestrinġi l-libertà 

persunali, partikolarment piena finanzjarja jew miżura minflokha, ukoll jekk il-piena 

jew miżura tista’ tikkawża restrizzjoni tal-libertà personali tal-persuna

 meta l-persuna tat il-kunsens biex tiġi ċeduta, fejn xieraq fl-istess ħin li l-persuna 

rrinunzjat ir-regola ta’ speċjalità, skont l-Artikolu 13;

 meta l-persuna, wara ċ-ċediment tagħha, irrinunzjat espressament l-intitolament għar-

regola ta’ speċjalità fir-rigward ta’ offiżi speċifiċi qabel iċ-ċediment tagħha. Ir-

renunzja għandha tiġi mogħtija quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti tal-Istat 

Membru li joħroġ il-mandat u għandha tkun reġistrata skont il-liġi domestika ta’ dak l-

Istat. Ir-renunzja għandha tkun magħmula f’tali mod li jkun magħmul ċar li l-persuna 

għamlitha volontarjament u f’għarfien sħiħ tal-konsegwenzi. Għal dak l-iskop, il-

persuna għandu jkollha d-dritt għal avukat;

                                               
1 Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/JHA tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-

proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati Membri
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Mhuwiex ċar mill-petizzjoni jekk xi waħda miċ-ċirkostanzi ta’ hawn fuq applikatx għall-każ 
tal-petizzjonant.

Fil-każ li kellu jiġi stabbilit li l-awtoritajiet Belġjani pproċessaw, taw sentenza jew f’xi mod 
ieħor ċaħħdu lill-petizzjonant mil-libertà tiegħu għal offiża mwettqa qabel iċ-ċediment tiegħu 
barra dik għal liema hu kien ġie ċedut u li ma tapplika l-ebda mill-eċċezzjonijiet għar-regola 
ta’ speċjalità, il-Kummissjoni tista’ tieħu nota ta’ tali ċirkostanza bħalma tagħmel għal bosta 
każijiet individwali biex tikkontribwixxi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħha tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas fuq il-mandat ta’ arrest Ewropew u kif din tiffunzjona 
fil-prattika, inklużi problemi sistemiċi. Madankollu, l-Istituzzjonijiet tal-UE m’għandhomx il-
kompetenza li jintervjenu f’każ individwali peress li l-amministrazzjoni tal-ġustizzja tibqa’ 
taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Ir-rimedju għall-petizzjonant għaldaqstant f’tali 
każijiet jiddependi mill-awtoritajiet nazzjonali u għandu jingħata parir li jikkonsulta avukat 
biex jiġi stabbilit jekk, abbażi taċ-ċirkostanzi individwali tal-każ tiegħu, ir-regola ta’ speċjalità 
stabbilita fid-Deċiżjoni Qafas fuq il-mandat ta’ arrest Ewropew fil-fatt inkisritx u jekk huwa l-
każ, dak il-ksur jinġieb għall-attenzjoni tal-awtoritajiet Belġjani rilevanti skont il-proċeduri 
domestiċi.

Konklużjoni

Fil-każ li jiġi stabbilit li l-awtoritajiet Belġjani pproċessaw, taw sentenzi jew f’xi mod ieħor 
ċaħħdu lill-petizzjonant mil-libertà tiegħu għal offiża mwettqa qabel iċ-ċediment tiegħu barra 
dik għal liema hu kien ġiet ċedut u li ma tapplika l-ebda mill-eċċezzjonijiet għar-regola ta’ 
speċjalità, il-Kummissjoni tista’ tieħu nota ta’ tali ċirkostanza. Madankollu, l-Istituzzjonijiet 
tal-UE m’għandhomx il-kompetenza li jintervjenu f’każijiet individwali. Il-petizzjonant, 
għaldaqstant, għandu jindirizza lill-qrati nazzjonali rilevanti.


