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SMERNICA

EURÓPSKEHO PARLAMNTU A RADY 2010/.../EÚ

z

o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 82 ods. 2písm. b),

so zreteľom na uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv 

podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní1, najmä na opatrenie A v jeho prílohe,

so zreteľom na iniciatívu Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej 

republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského 

veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, 

Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

                                               

1 Ú.v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.
2 Stanovisko z … (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Európska únia si stanovila za cieľ zachovať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti

a spravodlivosti. V súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Tampere 

15. a 16. októbra 1999, a najmä bodom 33 týchto záverov, by sa mala zásada vzájomného 

uznávania stať základom justičnej spolupráce v občianskych aj trestných veciach v rámci 

Európskej únie.

(2) Rada prijala 29. novembra 2000 v súlade so závermi z Tampere program opatrení určených 

na uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach1. V úvode 

programu opatrení sa uvádza, že vzájomné uznávanie je „určené na posilnenie spolupráce 

medzi členskými štátmi, ale aj na zlepšenie ochrany individuálnych práv“.

                                               

1 Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 10.
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(3) Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných veciach 

vychádza z predpokladu, že členské štáty majú vzájomnú dôveru v systémy trestného 

súdnictva ostatných členských štátov. Rozsah uplatňovania vzájomného uznávania do 

veľkej miery závisí od viacerých parametrov, ku ktorým patria mechanizmy ochrany práv 

podozrivých a spoločné minimálne štandardy potrebné na umožnenie uplatňovania zásady 

vzájomného uznávania.

(4) Vzájomné uznávanie môže účinne fungovať iba v atmosfére istoty, keď nielen justičné 

orgány, ale aj všetci účastníci trestného konania považujú rozhodnutia justičných orgánov 

iných členských štátov za rovnocenné s vlastnými rozhodnutiami, čo zahŕňa nielen dôveru

v primeranosť predpisov svojich partnerov, ale aj dôveru v správne uplatňovanie týchto 

predpisov. 

(5) Aj keď všetky členské štáty sú stranami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv

a základných slobôd (EDĽP), skúsenosť dokazuje, že táto skutočnosť sama o sebe vždy 

nezabezpečuje dostatočný stupeň dôvery v systémy trestného súdnictva iných členských 

štátov.
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(6) V článku 82 ods. 2 zmluvy sa upravuje ustanovenie minimálnych pravidiel uplatniteľných 

v členských štátoch s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných 

rozhodnutí a policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný 

rozmer. Písmeno b) článku 82 ods. 2 odkazuje na práva jednotlivcov v trestnom konaní ako 

na jednu z oblastí, kde sa môžu minimálne pravidlá ustanoviť.

(7) Spoločné minimálne pravidlá by mali viesť k zvýšenej dôvere v systémy trestného 

súdnictva všetkých členských štátov, čo by malo viesť k účinnejšej justičnej spolupráci v 

atmosfére vzájomnej dôvery. Tieto spoločné minimálne pravidlá by sa mali uplatňovať

v oblastiach tlmočenia a prekladu v trestnom konaní.

(8) Práva na tlmočenie a preklad pre tých, ktorí nerozumejú jazyku konania, sú zakotvené

v článku 6 EDĽP, ako sa vypracoval na základe judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 

práva. Ustanovenia tejto smernice umožňujú uplatňovanie týchto práv v praxi. Na tento 

účel je cieľom tejto smernice zabezpečiť práva obvinenej alebo podozrivej osoby na 

tlmočenie a preklad v trestnom konaní, aby sa zaručilo jej právo na spravodlivé konanie.
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(9) Práva ustanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať aj na konania týkajúce sa výkonu 

európskeho zatykača v rámci obmedzení ustanovených v tejto smernici. Vykonávajúce 

členské štáty by mali poskytnúť tlmočenie a preklad v prospech vyžiadanej osoby, ktorá 

nerozumie jazyku konania alebo týmto jazykom nehovorí, a znášať náklady naň. 

(10) Ustanovenia tejto smernice by mali zabezpečiť prostredníctvom poskytnutia bezplatnej

a presnej jazykovej pomoci ochranu práva podozrivej alebo obvinenej osoby, ktorá 

nerozumie jazyku konania alebo týmto jazykom nehovorí, porozumieť podozreniam alebo 

obvineniam vzneseným proti nej, ako aj konaniu, aby si mohla uplatniť svoje práva na 

obhajobu. Podozrivá alebo obvinená osoba by mala byť okrem iného schopná vysvetliť 

svojmu právnemu zástupcovi svoju verziu udalostí, poukázať na akékoľvek tvrdenie,

s ktorým nesúhlasí, a upovedomiť svojho právneho zástupcu o akýchkoľvek 

skutočnostiach, ktoré možno použiť na obhajobu. V tejto súvislosti sa pripomína, že 

ustanovenia tejto smernice stanovujú minimálne normy. Členské štáty môžu práva 

ustanovené v tejto smernici rozšíriť tak, aby poskytli vyššiu úroveň ochrany aj v situáciách, 

ktorými sa táto smernica výslovne nezaoberá. Úroveň ochrany by nemala byť nikdy nižšia, 

ako sú normy ustanovené v EDĽP, ako ho v judikatúre vykladá Európsky súd pre ľudské 

práva. 
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(11) Členské štáty by nemali byť povinné zabezpečiť tlmočenie komunikácie medzi podozrivou 

alebo obvinenou osobou a jej právnym zástupcom v prípadoch, keď môžu navzájom 

účinne komunikovať v rovnakom jazyku. Členské štáty by nemali byť povinné zabezpečiť 

ani tlmočenie takej komunikácie, keď právo na tlmočenie sa zjavne využíva na iné účely 

než na výkon práva na spravodlivé konanie v predmetnom konaní.

(12) Zistenie, že nie je potrebné tlmočenie alebo preklad, by malo byť možné preskúmať

v súlade s vnútroštátnym právom. Takéto preskúmanie sa môže uskutočniť napríklad 

prostredníctvom osobitného konania o sťažnosti alebo v súvislosti s bežným odvolacím 

konaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

(13) Primeraná pomoc by sa mala poskytnúť aj podozrivým alebo obvineným osobám

s poruchami sluchu alebo reči.
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(14) Povinnosť starostlivosti voči podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré sú v potenciálne 

slabšom postavení z dôvodu zdravotného postihnutia, ktoré má vplyv na ich schopnosť 

efektívne komunikovať, je jedným zo základov náležitého výkonu spravodlivosti. 

Vyšetrovacie orgány, orgány presadzovanie práva a justičné orgány by preto mali 

zabezpečiť, aby tieto osoby mohli účinne vykonávať práva ustanovené v tejto smernici, 

napríklad tým, že venujú pozornosť akejkoľvek potenciálnej ohrozenosti, ktorá má vplyv 

na ich schopnosť sledovať konanie a zrozumiteľne komunikovať, a prijmú vhodné 

opatrenia na zabezpečenie týchto práv.

(15) Na zaručenie spravodlivého konania je potrebné, aby sa základné dokumenty alebo aspoň 

ich dôležité časti pre podozrivú alebo obvinenú osobu preložili. Rozhodnutie o tom, ktoré 

dokumenty by sa mali preložiť, prináleží v súlade s vnútroštátnym právom orgánom 

členských štátov. Niektoré dokumenty by sa mali vždy považovať za základné dokumenty, 

ktoré by sa mali preložiť, napríklad rozhodnutie, ktorým sa osoba pozbavuje osobnej 

slobody, obvinenie alebo obžaloba a akýkoľvek rozsudok. 

(16) Vzdanie sa práva na písomný preklad dokumentov by malo byť jednoznačné,

s minimálnymi zárukami a nemalo by odporovať žiadnemu dôležitému verejnému záujmu.
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(17) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady priznané v Charte základných 

práv Európskej únie. Táto smernica sa usiluje najmä o podporu práva na slobodu, práva na 

spravodlivý proces a práva na obhajobu. 

(18) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice v prípadoch, keď 

zodpovedajú právam zaručeným EDĽP, vykonávali v súlade s právami EDĽP

vypracovanými na základe príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. 

(19) Keďže cieľ tejto smernice, a to dosiahnutie spoločných minimálnych pravidiel nie je 

možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a 

dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť len na úrovni Únie, môže Únia

prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 

V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:
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Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa práv na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní a konaní týkajúcom sa výkonu európskeho zatykača.

2. Tieto práva sa vzťahujú na každú osobu od chvíle, keď sa od príslušných orgánov 

členského štátu dozvie, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, až 

do ukončenia konania, čo znamená konečné rozhodnutie o otázke, či podozrivá alebo 

obvinená osoba spáchala trestný čin.

3. Táto smernica sa nevzťahuje na konania, v rámci ktorých môže iný orgán ako trestný súd 

uložiť sankcie, pokiaľ tieto konania neprebiehajú pred súdom s právomocou v trestných 

veciach.
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Článok 2

Právo na tlmočenie

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivej alebo obvinenej osobe, ktorá nerozumie 

jazyku príslušného trestného konania alebo týmto jazykom nehovorí, poskytlo tlmočenie 

do jej materinského jazyka alebo do iného jazyka, ktorému rozumie, s cieľom zaručiť jej 

právo na spravodlivé konanie. Tlmočenie, a to aj komunikácie medzi podozrivou alebo 

obvinenou osobou a jej právnym zástupcom, sa poskytne počas trestného konania pred 

vyšetrovacími a justičnými orgánmi vrátane policajného výsluchu, počas všetkých súdnych 

pojednávaní a akýchkoľvek potrebných predbežných pojednávaní, a možno ho poskytnúť 

aj v iných situáciách. Poskytnutím tlmočenia nie sú dotknuté normy vnútroštátneho práva 

týkajúce sa prítomnosti právneho zástupcu počas ktorejkoľvek fázy konania.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa osobe s poruchou sluchu poskytla tlmočnícka pomoc, ak 

je to pre danú osobu vhodné.
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3. Členské štáty zabezpečia, aby sa akýmkoľvek vhodným spôsobom vrátane konzultácie

s podozrivou alebo obvinenou osobou overilo, či rozumie jazyku trestného konania, či ním 

hovorí a či potrebuje pomoc tlmočníka.

4. Členské štáty zabezpečia, aby v určitej fáze konania existovala v súlade s vnútroštátnym 

právom možnosť preskúmať rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že tlmočenie nie je 

potrebné. Z tohto preskúmania nevyplýva pre členské štáty povinnosť ustanoviť 

samostatný mechanizmus, v rámci ktorého je jediným dôvodom preskúmania napadnutie 

takéhoto rozhodnutia.

5. Pokiaľ ide o konanie týkajúce sa výkonu európskeho zatykača, vykonávajúci členský štát 

zabezpečí, aby jeho príslušné orgány každej osobe, voči ktorej sa takéto konanie vedie

a ktorá nerozumie jazyku konania alebo týmto jazykom nehovorí, poskytlo tlmočenie

v súlade s týmto článkom.
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Článok 3

Právo na preklad základných dokumentov

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivej alebo obvinenej osobe, ktorá nerozumie 

jazyku dotknutého trestného konania, poskytol preklad všetkých dokumentov, ktoré sú 

podstatné na zabezpečenie jej práv na spravodlivé konanie, alebo aspoň ich dôležitých 

častí, do jej materského jazyka alebo iného jazyka, ktorému rozumie, pokiaľ má dotknutá 

osoba právo na prístup k dotknutým dokumentom na základe vnútroštátneho práva.

2. Príslušné orgány rozhodnú o tom, ktoré sú základné dokumenty, ktoré sa majú preložiť, 

podľa odseku 1. Medzi základné dokumenty, ktoré sa majú preložiť celé alebo aspoň ich 

dôležité časti, patrí aspoň príkaz na zadržanie alebo rovnocenné rozhodnutia, ktorými sa 

osoba pozbavuje osobnej slobody, obžaloba alebo obvinenie a akýkoľvek rozsudok, pokiaľ 

také dokumenty existujú.
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3. Podozrivá alebo obvinená osoba, alebo jej právny zástupca môže podať odôvodnenú 

žiadosť o preklad ďalších dokumentov, ktoré sú potrebné na účinné uplatnenie práva 

na obhajobu.

4. Členské štáty zabezpečia, aby v určitej fáze konania existovala v súlade s vnútroštátnym 

právom možnosť preskúmania, ak sa neposkytne preklad dokumentu uvedeného

v odsekoch 2 a 3. Z tohto preskúmania nevyplýva pre členské štáty povinnosť ustanoviť 

samostatný mechanizmus, v rámci ktorého je jediným dôvodom preskúmania napadnutie 

takéhoto rozhodnutia.
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5. Pokiaľ ide o konanie týkajúce sa výkonu európskeho zatykača, vykonávajúci členský štát 

zabezpečí, aby jeho príslušné orgány každej osobe, voči ktorej sa takéto konanie vedie

a ktorá nerozumie jazyku, v ktorom je vyhotovený európsky zatykač alebo do ktorého bol 

preložený vydávajúcim členským štátom, poskytli preklad daného dokumentu.

6. Pokiaľ tým nie je dotknutá spravodlivosť konania a ak je to vhodné, možno namiesto 

písomného prekladu poskytnúť ústny preklad alebo ústne zhrnutie dokumentov uvedených

v tomto článku.

7. Osoba, ktorá má podľa tohto článku právo na preklad dokumentov, sa môže tohto práva 

kedykoľvek vzdať.



PE-CONS 1/10 BB/su 15
DG H 2 B SK

Článok 4

Náklady na tlmočenie a preklad

Náklady na tlmočenie a preklad vyplývajúce z uplatňovania článkov 2 a 3 znášajú bez ohľadu 

na výsledky konania členské štáty.

Článok 5

Kvalita tlmočenia a prekladu

Členské štáty prijmú konkrétne opatrenia, aby zabezpečili primeranú kvalitu poskytnutého 

tlmočenia a prekladov, ktorá umožňuje podozrivej alebo obvinenej osobe, ako aj osobe, voči ktorej 

sa vykonáva európsky zatykač, plne uplatňovať svoje práva.
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Článok 6

Ustanovenie o zákaze zníženia úrovne ochrany

Nič v tejto smernici sa nesmie vykladať ako obmedzovanie alebo odchýlka od akýchkoľvek práv

a procesných záruk, ktoré sú zaručené podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv

a základných slobôd, podľa iných relevantných ustanovení medzinárodného práva alebo podľa 

právnych predpisov ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorý poskytuje vyššiu úroveň ochrany.

Článok 7

Vykonávanie

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice

najneskôr do ……..*.

V rovnakej lehote zašlú členské štáty Rade a Komisii znenie ustanovení, ktorými sa do ich 

vnútroštátnych právnych predpisov transponujú povinnosti, ktoré im boli uložené touto smernicou. 

                                               

* Ú.v.: vložte prosím dátum 30 mesiacov po uverejnení tejto smernice v úradnom vestníku.
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Článok 8

Správa

Komisia do ………* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah,

v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto 

smernice, a podľa potreby k nej pripojí legislatívne návrhy.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

                                               

* Ú.v.: vložte prosím dátum 42 mesiacov po uverejnení tejto smernice v úradnom vestníku.


