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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/…/EU

av den

om rätt till tolkning och översättning i brottmål

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.2 b,

med beaktande av rådets resolution av den 30 november 2009 om en färdplan för att stärka 

misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden1, särskilt 

åtgärd A i bilagan,

med beaktande av Konungariket Belgiens, Förbundsrepubliken Tysklands, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, 

Republiken Ungerns, Republiken Österrikes, Republiken Portugals, Rumäniens, 

Republiken Finlands och Konungariket Sveriges initiativ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

                                               

1 EUT C 295, 30.11.2009, s. 1.
2 Yttrande ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) Europeiska unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa. Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors 

den 1516 oktober 1999, särskilt punkt 33, bör principen om ömsesidigt erkännande bli en 

hörnsten i det rättsliga samarbetet på både det civilrättsliga och det straffrättsliga området 

inom Europeiska unionen.

(2) Den 29 november 2000 antog rådet i enlighet med slutsatserna från Tammerfors ett 

åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i 

brottmål1. I inledningen till åtgärdsprogrammet anges att ömsesidigt erkännande "bör göra 

det möjligt att förstärka samarbetet mellan medlemsstater, men också att förstärka skyddet 

av personers rättigheter".

                                               

1 EGT C 12, 15.1.2001, s. 10.
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(3) Genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål förutsätter att 

medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Omfattningen av det 

ömsesidiga erkännandet är i hög grad beroende av en rad parametrar, bl.a. mekanismer till 

skydd för misstänktas rättigheter och gemensamma minimistandarder för att underlätta 

tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande.

(4) Ömsesidigt erkännande kan bara fungera effektivt i en anda av tillit, där inte endast de 

rättsliga myndigheterna utan samtliga aktörer i den straffrättsliga processen likställer 

avgöranden av rättsliga myndigheter i andra medlemsstater med avgöranden som meddelas 

i den egna staten, vilket förutsätter förtroende inte bara för innehållet i den andra partens 

bestämmelser, utan också för tillämpningen av dem. 

(5) Även om samtliga medlemsstater är parter i den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, har erfarenheten visat att detta i 

sig inte alltid räcker för att skapa tillräckligt förtroende för andra staters straffrättsliga 

system.
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(6) Artikel 82.2 i fördraget föreskriver antagande av i medlemsstaterna tillämpliga 

minimiregler för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och avgöranden av 

rättsliga myndigheter samt samarbete mellan polis- och domstolsmyndigheter i brottmål 

med en gränsöverskridande dimension. I artikel 82.2 b anges "personers rättigheter vid det 

straffrättsliga förfarandet" som ett av de områden på vilka minimiregler kan fastställas.

(7) Gemensamma minimiregler bör leda till ökat förtroende för alla medlemsstaters 

straffrättsliga system, vilket i sin tur bör bidra till ett effektivare rättsligt samarbete i en 

anda av ömsesidigt förtroende. Sådana gemensamma minimiregler bör tillämpas i fråga om 

tolkning och översättning i brottmål.

(8) Rätten till tolkning och översättning för personer som inte förstår förfarandespråket följer 

av artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, såsom dessa bestämmelser har utvecklats i rättspraxis från 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Bestämmelserna i detta direktiv 

underlättar tillämpningen av dessa rättigheter i praktiken. Detta direktiv avser därför att 

garantera en misstänkt eller anklagad person rätten till tolkning och översättning i brottmål 

för att säkra vederbörandes rätt till en rättvis rättegång.
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(9) De rättigheter som föreskrivs i detta direktiv bör även tillämpas på förfaranden för 

verkställighet av en europeisk arresteringsorder inom de gränser som föreskrivs av detta 

direktiv. De verkställande medlemsstaterna bör sörja för att den eftersökta person som inte 

förstår eller talar förfarandespråket får detta tolkat och översatt, och de bör stå för 

kostnaderna för detta. 

(10) Bestämmelserna i detta direktiv bör garantera att rätten för den misstänkte eller anklagade 

som inte talar eller förstår förfarandespråket att förstå de misstankar eller anklagelser som 

riktas mot honom och att förstå ärendets gång, så att vederbörande kan utöva sina 

rättigheter, skyddas genom tillhandahållande av kostnadsfritt och tillförlitligt språkligt 

stöd. Den misstänkte eller anklagade bör bl.a. för sitt juridiska biträde kunna förklara sin 

version av händelserna, påpeka när han är oense med ett uttalande och göra sitt juridiska 

biträde uppmärksam på fakta som bör läggas fram till hans försvar. Det erinras i detta 

sammanhang om att bestämmelserna i detta direktiv anger minimiregler. Medlemsstaterna 

kan utvidga de rättigheter som fastställs i detta direktiv för att erbjuda en högre skyddsnivå 

även för situationer som inte uttryckligen behandlas i detta direktiv. Skyddsnivån bör 

aldrig ligga lägre är de normer som anges i den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom dessa tolkas i rättspraxis 

från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 



PE-CONS 1/10     22.01.2010 10:29 - 22.01.2010 16:07  AKI/ica 6
DG H 2B SV

(11) Medlemsstaterna bör inte förpliktas att garantera tolkning av meddelanden mellan den 

misstänkta eller anklagade personen och vederbörandes juridiska biträde i de fall där de 

faktiskt kan meddela sig med varandra på samma språk. Medlemsstaterna ska inte heller 

vara förpliktigade att säkerställa tolkning av ett sådant meddelande då rätten till tolkning 

klart utnyttjas för andra syften än att utöva rättigheterna till en rättvis rättegång i de 

berörda förfarandena.

(12) Beslut om att det inte finns något behov av tolkning eller översättning bör kunna omprövas 

i enlighet med nationell rätt. En sådan omprövning kan exempelvis ske genom ett särskilt 

klagomålsförfarande, eller inom ramen för ett sedvanligt överklagande i sak av beslut.

(13) Lämpligt stöd bör även ges till misstänkta eller anklagade personer som lider av 

hörselnedsättning.
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(14) Skyldigheten att visa särskild hänsyn mot anklagade eller misstänkta som befinner sig i en 

potentiellt svag position, särskilt på grund av fysiska funktionsnedsättningar som påverkar 

deras förmåga att effektivt meddela sig med omvärlden, är en förutsättning för en korrekt 

rättskipning. Åklagarmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och domstolar bör 

därför se till att dessa personer faktiskt kan utöva de rättigheter som anges i detta direktiv, 

t.ex. genom att vara uppmärksamma på varje potentiell sårbarhet som påverkar deras 

förmåga att följa förfarandet och göra sig förstådda och genom att vidta lämpliga åtgärder 

för att garantera dessa rättigheter.

(15) För att kunna garantera ett rättvist förfarande är det nödvändigt att viktiga handlingar, eller 

åtminstone centrala avsnitt i sådana handlingar, översätts för den misstänkta eller 

anklagade personen. Det ankommer på medlemsstaternas myndigheter att besluta vilka 

handlingar som bör översättas, i enlighet med nationell rätt. Vissa handlingar bör alltid 

betraktas som viktiga handlingar som bör översättas, såsom beslutet om att frihetsberöva 

personen, åtalet och eventuell dom.

(16) En avsägelse av rätten till skriftlig översättning av handlingar bör vara klar och entydig, 

med minimigarantier, och får inte strida mot något viktigt allmänintresse.
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(17) Detta direktiv står i överenskommelse med de grundläggande rättigheterna och de 

principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Detta direktiv syftar särskilt till att främja rätten till frihet, rätten till en rättvis rättegång 

och rätten till försvar.

(18) Medlemsstaterna bör se till att bestämmelserna i detta direktiv, när de motsvarar rättigheter 

som garanteras av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, tillämpas i konsekvens med rättigheterna i konventionen 

och så som de utvecklats av relevant rättspraxis från Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna.

(19) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att införa gemensamma miniminormer, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av 

åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen, som anges och definieras i artikel 5 

i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln 

går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser om rätt till tolkning och översättning i brottmål och 

förfaranden för verkställighet av en europeisk arresteringsorder.

2. Dessa rättigheter gäller för var och en från det att vederbörande medvetandegörs av en 

medlemsstats behöriga myndigheter om att han är misstänkt eller anklagad för att ha begått 

ett brott till dess att förfarandena avslutas, vilket underförstått betyder det slutgiltiga 

avgörandet i frågan huruvida den misstänkta eller anklagade har begått brottet.

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på förfaranden som kan leda till att påföljder utdöms av en 

annan myndighet än en brottmålsdomstol, så länge dessa förfaranden inte är 

anhängiggjorda inför en domstol som är behörig att handlägga brottmål.
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Artikel 2

Rätt till tolkning

1. Medlemsstaterna ska se till att en misstänkt eller anklagad som inte förstår eller talar 

förfarandespråket får tolkning till sitt modersmål eller till ett annat språk som han förstår, i 

syfte att garantera vederbörandes rätt till en rättvis rättegång. Tolkning, även av 

meddelanden mellan den misstänkte eller anklagade och dennes juridiska biträde, ska 

tillhandahållas under det straffrättsliga förfarandet inför utredande myndigheter och 

domstolar, inbegripet under polisförhör, under alla domstolsförhandlingar och under 

eventuella nödvändiga interimistiska förfaranden, och kan tillhandahållas i andra

situationer. Denna bestämmelse påverkar inte de bestämmelser i nationell lagstiftning som 

avser närvaron av ett juridiskt biträde under alla skeden av brottmålsförfarandet.

2. Medlemsstaterna ska se till att en person med hörselnedsättning får hjälp med tolkning, om 

vederbörande har behov av detta.
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3. Medlemsstaterna ska se till att det på lämpligt sätt, t.ex. genom att den misstänkte eller 

anklagade tillfrågas, kontrolleras huruvida vederbörande förstår och talar förfarandespråket 

eller behöver tolkhjälp.

4. Medlemsstaterna ska se till att det vid något skede under förfarandet, i enlighet med 

nationell rätt, finns möjlighet att ompröva ett beslut om att det inte finns något behov av 

tolkning. En sådan omprövning medför ingen skyldighet för medlemsstaterna att se till att 

det finns en särskild mekanism vars enda grund för en omprövning är att överklaga ett 

sådant beslut.

5. Vid förfaranden som gäller verkställighet av en europeisk arresteringsorder ska den 

verkställande medlemsstaten se till att dess behöriga myndigheter för var och en som 

omfattas av sådana förfaranden, och som inte förstår förfarandespråket, tillhandahåller 

tolkning i enlighet med denna artikel.
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Artikel 3

Rätt till översättning av viktiga handlingar

1. Medlemsstaterna ska se till att en misstänkt eller anklagad som inte förstår eller talar 

förfarandespråket får tolkning till sitt modersmål, eller till ett annat språk som han förstår, 

av alla handlingar som är grundläggande för att garantera vederbörandes rätt till en rättvis 

rättegång, eller åtminstone centrala avsnitt i sådana handlingar, förutsatt att vederbörande 

har rätt att få tillgång till handlingarna enligt nationell rätt.

2. De behöriga myndigheterna ska besluta vilka viktiga handlingar som ska översättas enligt 

punkt 1. Till de viktiga handlingar som ska översättas, i sin helhet eller i centrala avsnitt, 

hör åtminstone häktningsbeslut eller motsvarande beslut om frihetsberövande, åtalet samt 

eventuell dom, om sådana handlingar föreligger.
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3. Den misstänkte eller anklagade eller dennes juridiska ombud kan ge in en motiverad 

ansökan om översättning av ytterligare handlingar som är avgörande för att vederbörande 

reellt ska kunna utöva sin rätt till försvar.

4. Medlemsstaterna ska se till att det vid något skede under förfarandet, i enlighet med 

nationell rätt, finns möjlighet till omprövning om översättning av en handling som avses i 

punkterna 2 och 3 inte tillhandahålls. En sådan omprövning medför ingen skyldighet för 

medlemsstaterna att se till att det finns en särskild mekanism vars enda grund för en 

omprövning är att överklaga ett sådant beslut.
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5. Vid förfaranden som gäller verkställighet av en europeisk arresteringsorder ska den 

verkställande medlemsstaten se till att dess behöriga myndigheter för var och en som 

omfattas av sådana förfaranden, och som inte förstår det språk på vilket den europeiska 

arresteringsordern är upprättad, eller till vilket den har översatts av den utfärdande 

medlemsstaten, tillhandahåller en översättning av denna handling.

6. Förutsatt att detta inte påverkar att förfarandena är rättvisa, kan en muntlig översättning 

eller en muntlig sammanfattning av de handlingar som avses i denna artikel när så befinns 

lämpligt tillhandahållas i stället för en skriftlig översättning.

7. En person som har rätt att få handlingar översatta enligt denna artikel kan när som helst 

avstå från denna rättighet.
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Artikel 4

Kostnader för tolkning och översättning

Medlemsstaterna ska täcka de tolknings- och översättningskostnader som uppstår genom 

tillämpning av artiklarna 2 och 3, oavsett resultatet av förfarandena.

Artikel 5

Tolkningens och översättningens kvalitet

Medlemsstaterna ska vidta konkreta åtgärder för att se till att den tillhandahållna tolkningen och 

översättningen håller adekvat kvalitet så att den misstänkte eller anklagade, liksom en person som 

omfattas av verkställighet av en europeisk arresteringsorder, är fullt i stånd att utöva sina rättigheter.
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Artikel 6

Klausul om bevarande av skyddsnivån

Ingenting i detta direktiv ska ses som en begränsning av eller ett avsteg från rättigheter och 

rättssäkerhetsgarantier som eventuellt följer av den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, enligt andra relevanta bestämmelser i 

internationell rätt eller enligt lagstiftningen i medlemsstater som erbjuder en högre skyddsnivå.

Artikel 7

Genomförande

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta 

direktiv senast den ...*.

Inom samma tid ska medlemsstaterna till rådet och kommissionen överlämna texten till de 

bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta direktiv införlivas med deras nationella rätt.

                                               

* EUT: 30 månader efter det att detta direktiv har offentliggjorts i EUT.
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Artikel 8

Rapportering

Kommissionen ska senast den ...* överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en 

bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                               

* EUT: 42 månader efter det att detta direktiv har offentliggjorts i EUT.


