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ДИРЕКТИВА 2010/.../ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА

от

относно правото на устен и на писмен превод 

в наказателното производство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 82, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Резолюцията на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно пътна карта за 

укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на 

наказателното производство1, по-специално мярка А от Приложението към нея,

като взеха предвид инициативата на Кралство Белгия, Федерална Република Германия, 

Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, 

Великото Херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Австрия, Португалската 

република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция,

в съответствие с обикновената законодателна процедура2,

                                               

1 OВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1.
2 Становище ...(все още непубликувано в Официален вестник).
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като има предвид, че:

(1) Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространството на 

свобода, сигурност и правосъдие. Съгласно заключенията на Европейския съвет, 

проведен в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 33 от тях, 

принципът на взаимно признаване следва да се превърне в основа на съдебното 

сътрудничество както по гражданскоправните, така и по наказателноправните 

въпроси в рамките на Европейския съюз.

(2) На 29 ноември 2000 г., в съответствие със заключенията от Тампере, Съветът прие 

програма от мерки за изпълнение на принципа на взаимно признаване на решения по 

наказателноправни въпроси1. В увода на програмата от мерки се посочва, че 

взаимното признаване „има за цел да укрепи сътрудничеството между държавите-

членки, но и да подобри защитата на индивидуалните права“.

                                               

1 ОВ C 12, 15.1.2001 г., стр. 10.



PE-CONS 1/10 MIK/dim 3
DG H 2B BG

(3) Прилагането на принципа на взаимно признаване на решенията по 

наказателноправни въпроси предполага, че държавите-членки имат взаимно доверие 

в наказателноправните си системи. Степента на взаимно признаване зависи в голяма 

степен от редица параметри, които включват механизми за защита на правата на 

заподозрените и общи минимални стандарти, необходими за улесняване прилагането 

на принципа на взаимно признаване.

(4) Взаимното признаване може да действа ефективно единствено в дух на доверие, като 

по този начин не само съдебните органи, а всички участници в наказателния процес 

възприемат решенията на съдебните органи на другите държави-членки като 

равностойни на своите, което предполага не само доверие в адекватността на 

правилата на партньорите, но и доверие, че тези правила се прилагат правилно. 

(5) Въпреки че всички държави-членки са страни по Европейската конвенция за защита 

на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), опитът показва, че този факт сам 

по себе си не осигурява достатъчна степен на доверие в наказателноправните 

системи на другите държави-членки.
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(6) Член 82, параграф 2 от Договора предвижда установяването на минимални правила, 

приложими в държавите-членки, за улесняване на взаимното признаване на 

присъдите и съдебните решения, както и на полицейското и съдебното 

сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение. Член 82, 

параграф 2, буква б) посочва "правата на лицата в наказателното производство" като 

една от областите, в които могат да се установят минимални правила.

(7) Общите минимални правила следва да доведат до увеличаване на доверието в 

наказателноправните системи на всички държави-членки, което от своя страна 

следва да доведе до по-ефикасно съдебно сътрудничество в условията на взаимно 

доверие. Такива минимални правила следва да се прилагат в областта на устния и на 

писмения превод в наказателното производство

(8) Правото на устен и на писмен превод за лица, които не разбират езика на 

производството, е заложено в член 6 от ЕКПЧ, като е доразвито в съдебната 

практика на Европейския съд по правата на човека. Разпоредбите на настоящата 

директива улесняват практическото прилагане на тези права. За тази цел, настоящата 

директива е предназначена да гарантира на заподозряно лице или обвиняем правото 

на устен и на писмен превод в наказателното производство с оглед защитата на 

правото му на справедлив съдебен процес.
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(9) Предвидените в настоящата директива права следва да се прилагат в производство за 

изпълнението на европейска заповед за арест в границите, предвидени в настоящата 

директива. Изпълняващите държави-членки следва да осигуряват и да поемат 

разходите за устен и писмен превод за лицата, които не разбират или не говорят 

езика на производството. 

(10) Разпоредбите на настоящата директива следва да гарантират, че правата на 

заподозрените лица или на обвиняемите, които не говорят или не разбират езика на 

производството, да разберат както подозренията или повдигнатите срещу тях 

обвинения, така и производството, за да са в състояние да упражнят правата си, са 

защитени чрез осигуряването на безплатна и прецизна езикова помощ. 

Заподозряното лице или обвиняемият следва да може, inter alia, да обясни на 

правния си съветник своята версия за събитията, да посочи твърденията, с които не е 

съгласен и да осведоми правния си съветник за всички факти, които следва да бъдат 

използвани за защита. Във връзка с това се припомня, че разпоредбите на 

настоящата директива определят минимални правила. Държавите-членки могат да 

разширят правата, посочени в настоящата директива, с цел да осигурят по-висока 

степен на защита също така в ситуации, които не се уреждат изрично от настоящата 

директива. Степента на защита никога не следва да бъде под стандартите, 

определени в ЕКПЧ съгласно тълкуванието в съдебната практика на Европейския 

съд по правата на човека. 
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(11) Държавите-членки не следва да бъдат задължени да осигуряват устен превод за 

комуникацията между заподозряното лице или обвиняемия и неговия правен 

съветник в случаите, когато те могат да комуникират ефективно на един и същ език. 

Държавите-членки също така не следва да бъдат задължени да осигуряват устен 

превод за тази комуникация, когато правото на устен превод очевидно се използва за 

цели, различни от целта за упражняване на правото на справедлив съдебен процес в 

рамките на съответното производство. 

(12) Констатацията, че устен или писмен превод не е необходим, следва да подлежи на

преразглеждане, в съответствие с националното право. Подобно преразглеждане 

може да се извърши например посредством конкретна процедура за подаване на 

жалба или в контекста на обикновена процедура по обжалване на решения по 

същество. 

(13) Подходяща помощ следва да бъде предоставена също и на заподозрените лица или 

обвиняемите със затруднения в слуха.
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(14) Задължението за грижа към заподозрените лица или обвиняемите, които са в 

потенциално уязвима позиция, по-специално поради физически увреждания, които 

нарушават способността им да комуникират ефективно, укрепва справедливото 

правораздаване. Следователно прокуратурата, правоприлагащите и съдебните 

органи следва да гарантират, че тези лица са в състояние да упражняват ефективно 

правата си, предвидени в настоящата директива, например като обръщат внимание 

на евентуална уязвимост, която нарушава способността на тези лица да следят 

производството и да бъдат разбирани, и като вземат подходящи мерки, за да 

гарантират тези права.

(15) Гарантирането на справедливостта на производството изисква основните документи 

или поне важните части от тези документи да бъдат преведени за заподозряното 

лице или обвиняемия. Органите на държавите-членки са тези, които решават кои 

документи следва да бъдат преведени, в съответствие с националното право. Някои 

документи следва винаги да бъдат считани за основни документи, които следва да 

бъдат преведени, като например решенията за лишаване на лицето от свобода, 

обвинението/обвинителния акт и всяко съдебно решение/присъда. 

(16) Отказът от правото на писмен превод на документи следва да бъде еднозначен, с 

минимални гаранции, и не следва да противоречи на важен обществен интерес.
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(17) Настоящата директива зачита основните права и е в съответствие с принципите, 

признати от Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, с 

настоящата директива се цели насърчаване на правото на свобода, правото на 

справедлив съдебен процес и правото на защита. 

(18) Държавите-членки следва да гарантират, че разпоредбите на настоящата директива, 

когато те съответстват на гарантираните в ЕКПЧ права, се изпълняват в съответствие 

с правата, предвидени в ЕКПЧ и доразвити от съответната съдебна практика на 

Европейския съд по правата на човека. 

(19) Доколкото целта на настоящата директива, а именно постигането на общи 

минимални стандарти не може да бъде постигната в достатъчна степен от 

държавите-членки и следователно поради мащаба и последиците на предлаганото 

действие, може да бъде по-добре постигната на равнище Съюз, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен и определен в 

член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля

необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
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Член 1

Приложно поле

1. Настоящата директива установява правилата относно правото на устен и на писмен 

превод в наказателното производство и в производството за изпълнение на 

европейска заповед за арест.

2. Тези права се прилагат за всяко лице от момента, в който лицето е осведомено от 

компетентните органи на държава-членка, че е заподозряно или обвинено в 

извършването на престъпление, до приключването на производството, което 

означава окончателното решаване на въпроса дали заподозряното лице или 

обвиняемият е извършил престъплението. 

3. Настоящата директива не се прилага за производства, които могат да доведат до 

налагането на санкции от орган, различен от наказателен съд, доколкото това 

производство не е висящо пред съд, който има юрисдикция по наказателноправни 

въпроси. 
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Член 2 

Право на устен превод

1. Държавите-членки гарантират, че на заподозрени лица или обвиняеми, които не 

разбират или не говорят езика на съответното наказателно производство, се 

осигурява устен превод на родния им език или на друг език, който разбират, за да се 

гарантира правото им на справедлив съдебен процес. Устен превод, включително на 

комуникацията между заподозряното лице или обвиняемия и неговия правен 

съветник, се осигурява по време на наказателното производство пред разследващите

и съдебните органи, включително по време на полицейски разпит, по време на 

всички съдебни заседания и по време на всички необходими предварителни 

заседания, като може да се осигурява и в други ситуации. Настоящата разпоредба не 

засяга правилата на националното право относно присъствието на правен съветник

по време на който и да е етап от наказателното производство. 

2. Държавите-членки гарантират че лице със затруднения в слуха получава помощ по 

отношение на устния превод, ако това е подходящо за това лице. 
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3. Държавите-членки гарантират, че е проверено по подходящ начин, включително 

чрез консултация със заподозряното лице или обвиняемия, дали това лице разбира и 

говори езика на наказателното производство и има нужда от помощта на устен 

преводач.

4. Държавите-членки гарантират, че на даден етап от производството, в съответствие с 

националното право, има възможност за преразглеждане на констатацията, че устен 

превод не е необходим. Това преразглеждане не води до задължение за държавата-

членка да осигури отделен механизъм, при който единственото основание за 

преразглеждане е оспорването на подобна констатация.

5. При производство за изпълнението на европейска заповед за арест, изпълняващата 

държава-членка гарантира, че компетентните ѝ органи предоставят устен превод в 

съответствие с настоящия член на всяко лице, субект на такова производство, което 

не разбира или не говори езика на производството.
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Член 3 

Право на писмен превод на основни документи

1. Държавите-членки гарантират, че на заподозряно лице или обвиняем, който не 

разбира езика на съответното наказателно производство, се осигурява писмен превод 

на родния му език или на друг език, който разбира, на всички документи, които са от 

основно значение за гарантиране на правото му на справедлив съдебен процес, или 

поне на важните части от тези документи, при условие че съответното лице има 

право на достъп до въпросните документи съгласно националното право.

2. Компетентните органи решават кои са основните документи, изискващи писмен 

превод съгласно параграф 1. Основните документи за превод, в тяхната цялост или 

на важни части от тях, включват поне постановлението за задържане или 

равностойни на него решения за лишаване на лицето от свобода, 

обвинението/обвинителния акт и всяко съдебно решение/присъда, когато такива 

документи съществуват. 
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3. Заподозряното лице или обвиняемият или неговият правен съветник могат да 

представят обосновано искане за превод на други документи, които са необходими 

за ефективно упражняване на правото на защита. 

4. Държавите-членки гарантират, че на даден етап от производството, в съответствие с 

националното право се дава възможност за преразглеждане на случая, ако не е 

осигурен превод на документ, посочен в параграфи 2 и 3. Това преразглеждане не 

води до задължение за държавата-членка да осигури отделен механизъм, при който 

единственото основание за преразглеждане е оспорването на подобна констатация.
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5. При производство за изпълнение на европейска заповед за арест, изпълняващата 

държава-членка гарантира, че компетентните ѝ органи предоставят на всяко лице, 

субект на такова производство, което не разбира езика, на който е изготвена или 

преведена европейската заповед за арест от издаващата държава-членка, писмен 

превод на този документ.

6. При условие че не се засяга справедливият характер на производството, вместо 

писмен превод може да се осигури устен превод или устно резюме на документите, 

посочени в настоящия член, когато това е подходящо. 

7. Лице, което има право на писмен превод на документи съгласно настоящия член, 

може по всяко време да се откаже от това право.
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Член 4

Разходи за устен и писмен превод

Държавите-членки поемат разходите за устния и писмения превод, произтичащи от 

прилагането на членове 2 и 3, независимо от резултата от производството.

Член 5

Качество на устния и писмения превод

Държавите-членки вземат конкретни мерки, за да гарантират подходящо качество на устния 

и писмения превод, така че заподозряното лице или обвиняемият, както и лице, което е 

субект на изпълнение на европейска заповед за арест, да бъде в състояние пълноценно да 

упражни правата си.



PE-CONS 1/10 MIK/dim 16
DG H 2B BG

Член 6

Клауза за запазване равнището на защита

Нищо в настоящата директива не се тълкува като ограничаващо или дерогиращо от което и 

да е от правата и процесуалните гаранции, които могат да бъдат предоставени съгласно 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно 

други съответни разпоредби на международното право или съгласно законите на която и да е 

държава-членка, които осигуряват по-високо ниво на защита.

Член 7

Изпълнение

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на 

настоящата директива най-късно до …………...

До същата дата държавите-членки съобщават на Съвета и на Комисията текста на 
разпоредбите, с които транспонират в тяхното национално право задълженията, наложени им
съгласно настоящата директива. 

                                               

 ОВ: Моля въведете дата 30 месеца след публикуването на настоящата директива в 
Официален вестник.
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Член 8

Доклад

До ……… Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на 
степента, в която държавите-членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с 
настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателни предложения.

Член 9

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

                                               

 ОВ: Моля въведете дата 42 месеца след публикуването на настоящата директива в 
Официален вестник.


