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Приложено се изпраща обяснителен меморандум относно инициативата на група държави-

членки за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и 

писмен превод в наказателното производство1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Брюксел, 14 декември 2009 г.

Инициатива

на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания,
Република Естония, Френската република, Република Унгария, Италианската република, 

Великото херцогство Люксембург, Република Австрия, Португалската република, Румъния, 
Република Финландия и Кралство Швеция

за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ОТНОСНО ПРАВОТО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД 

В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. ПРЕДИСТОРИЯ

Член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че 

съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз се основава 

на принципа на взаимното признаване на присъди и съдебни решения.

Взаимното признаване предполага, че компетентните органи на държавите-членки имат 

доверие в наказателноправните системи на останалите държави-членки.

Правото на заподозрените или обвиняемите лица на справедлив процес е основно право, 

което Европейският съюз и неговите държави-членки зачитат по силата на член 47 от 

Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и член 6 от Европейската 

конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), съгласно 

тълкуването на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

За да се повиши взаимното доверие в рамките на Европейския съюз е важно, наред с Хартата 

и ЕКПЧ, да бъдат установени стандарти на ЕС за защита на процесуалните права, които да се 

въведат и прилагат правилно в държавите-членки. 

Сред експертите съществува широка подкрепа за предприемането на действия в рамките на 

Европейския съюз в областта на процесуалните права, посредством законодателни и други 

мерки1. Тази нагласа се споделя от Европейския парламент2 и от Европейската комисия3.

                                               
1 Вж., inter alia, „Анализ на бъдещето на взаимното признаване в наказателноправната 

област в Европейския съюз“, доклад от 20 ноември 2008 г. от Universitй Libre de 
Bruxelles.

2 Вж. напр. „Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 7 май 2009 г. относно 
разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС“, 2009/2012(INI), 
точка 1a).

3 Вж., inter alia, „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите“ 
COM (2009) 262/4 (точка 4.2.2.).
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През април 2004 г. Комисията представи предложение за рамково решение относно някои 

процесуални права в наказателното производство в Европейския съюз1. След продължили 

3 години обсъждания постигането на (единодушно) съгласие по текста изглежда 

невъзможно. Впоследствие бяха разгледани други алтернативи с оглед постигане на 

набелязаните в това предложение цели, насочени към разширяване на процесуалните права 

на заподозрените и обвиняемите лица в наказателното производство.

Във връзка с това на 1 юли 2009 г. шведското председателство на Европейския съюз 

представи предложение за пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени 

лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство. В пътната карта се 

предлага спрямо процесуалните права да бъде възприет поетапен подход, като бъдещи 

действия се предприемат поотделно за всяка област. Това би позволило да се отдели 

подходящо внимание на всяка конкретна мярка, така че проблемите да могат да бъдат 

определени и разглеждани по начин, който ще придаде добавена стойност на мярката.

Пътната карта, която бе широко приветствана от държавите-членки, скоро след това бе 

преобразувана в Резолюция на Съвета. Пътната карта бе приета от Съвета по правосъдие и

вътрешни работи на 30 ноември 2009 г.2

В нея Съветът изразява съгласие, че е необходимо на равнище Европейски съюз да се 

предприемат действия за укрепване на правата на заподозрените или обвиняемите лица в 

рамките на наказателното производство. Тези действия могат да обхващат законодателни, 

както и други мерки. В пътната карта са изброени шест мерки като основа за по-нататъшни 

действия. Една от тези мерки е правото на устен и писмен превод в наказателното 

производство (мярка А).

С оглед на набелязания в пътната карта поетапен подход, на 8 юли 2009 г. Комисията 

представи предложение за рамково решение на Съвета относно правото на устен и писмен 

превод в наказателното производство. Това предложение е придружено от оценка на 

въздействието3. 

                                               
1 Предложение за рамково решение относно някои процесуални права, прилагани в 

производства по наказателни дела в рамките на Европейския съюз, СOM (2004) 328 от 
28.4.2004 г.

2 ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1.
3 COM(2009) 338 окончателен SEC(2009) 916.
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На 15 юли 2009 г. шведското председателство представи предложение за резолюция на 

Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките 

на Съвета, за укрепване на прилагането от страна на държавите-членки на правото на устен и 

писмен превод в наказателното производство. Целта на резолюцията е да съпътства и 

допълни предложението за рамково решение, представено от Комисията.

След интензивни преговори, на 23 октомври 2009 г. Съветът постигна съгласие по общ 

подход относно предложението за рамково решение на Съвета относно правото на устен и 

писмен превод в наказателното производство1 и придружаващата го резолюция2.

Поради влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. възниква 

необходимост предложението за рамково решение да бъде преобразувано в предложение за 

директива, за да може работата по текста да продължи. Тъй като сегашната Комисия, която 

ще работи до 1 февруари 2010 г., изпълнява само служебни функции и по принцип не може 

да приема нови предложения, бе счетено за подходящо група от държави-членки да 

представи текста по общия подход по предложението за рамково решение на Съвета като 

инициатива за директива на Европейския парламент и на Съвета. Тази инициатива, 

предприета съгласно член 76, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, ще създаде 

възможност работата по текста да продължи и при Договора от Лисабон, от мястото където е 

приключила при Договорите от Амстердам и Ница. Освен това би се гарантирало, че не се 

губи време, така че гражданите на Европейския съюз да могат възможно най-бързо да се 

възползват от правата, установени в новия инструмент, който предстои да бъде приет от 

Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура 

(„съвместно вземане на решение“).

Оценката на въздействието (SEC(2009) 915 окончателен), извършена от Комисията във 

връзка с предложението ѝ за рамково решение на Съвета, се отнася и за инициативата за 

директива, тъй като разглежда същия предмет. Ето защо тази оценка на въздействието се 

представя отново под формата на подробно изявление, което дава възможност да се оцени 

съответствието с принципите на субсидиарност и пропорционалност съгласно член 5 от 

Протокол № 2 към Договора от Лисабон.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Предложението за резолюция, което съпътства предложението за рамково решение на Съвета 

относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, не се засяга пряко 

от Договора от Лисабон, но е свързано с това рамково решение и поради това следва този 

правен инструмент в процеса на вземане на решение. Тъй като предложението за рамково 

решение се замества от инициативата за директива, горепосочената резолюция може 

единствено да бъде (официално) приета, когато директивата бъде приета.

2. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Инициативата за директива относно правото на устен и писмен превод в наказателното 

производство се основава на член 82, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, който гласи, че: „Доколкото това е необходимо за улесняване на 

взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, както и на полицейското и 

съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение, 

Европейският парламент и Съветът, като приемат директиви в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила. Тези 

минимални правила отчитат различията между правните традиции и системи на 

държавите-членки. Те обхващат: (…) б) правата на лицата в наказателното 

производство.“

Инициативата за директива определя основни задължения и се опира на ЕКПЧ и на 

съдебната практика на ЕСПЧ. Съгласно член 82, параграф 2 разпоредбите на настоящата 

директива установяват минимални правила. Държавите-членки могат да разширят правата, 

посочени в настоящата директива, с цел да се осигури по-висока степен на защита и в 

ситуации, които не са изрично обхванати в настоящата директива. Степента на защита обаче 

никога не следва да бъде под стандартите, определени в ЕКПЧ съгласно тълкуванието в 

съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

Настоящата инициатива за директива е неутрална от гледна точка на пола: в текста думите 

„той“ и „негов“ се отнасят към заподозряното или обвиняемото лице или към адвоката на 

такова лице, според случая. Термините се използват неутрално от гледна точка на пола и 

имат за цел да обхванат всяко заподозряно или обвиняемо лице, както и всеки адвокат, както 

от женски, така и от мъжки пол.
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Член 1 — Приложно поле

Директивата се прилага за всяко лице от момента, в който лицето е уведомено от 

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

престъпление, до момента на приключване на производството, за какъвто се счита 

окончателното решаване на въпроса дали заподозряното или обвиняемото лице е извършило 

престъплението. Окончателното решаване означава, че относно вината или невинността на 

заподозряното или обвиняемото лице е взето решение, което не може да бъде обжалвано.

Терминът „заподозряно или обвиняемо лице“ е замислен като самостоятелен термин, 

независим от определението за тези лица в националното производство. В приложното поле 

не са включени производства, които могат да доведат до налагане на санкции от орган, 

различен от наказателен съд (типично при административните производства), при условие че 

наложената санкция не е обжалвана пред такъв съд.

В този член се изяснява, че инициативата се отнася и за случаи, при които се прилага 

европейската заповед за арест. Важно е случаите, при които се издава европейска заповед за 

арест да бъдат обхванати от директивата, тъй като Рамковото решение за европейската 

заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки1 разглежда правото на 

устен и писмен превод само в общ аспект. 

Член 2 — Право на устен превод

В този член се установява основният принцип, че устният превод, включително 

комуникацията между заподозряното или обвиняемото лице и неговия адвокат, се 

предоставя по време на следствената и на съдебната фаза от производството, т.е. при 

полицейски разпит, в хода на съдебния процес и при всяко друго междинно изслушване или 

обжалване, като може да бъде предоставян и в други ситуации. Във връзка с това в 

съображение 10 се припомня съдебната практика на ЕСПЧ, съгласно която заподозряното 

или обвиняемото лице следва да има възможност, inter alia, да представи пред адвоката си 

своята версия за събитията, да посочи всяко изявление, с което не е съгласно, и да съобщи на 

адвоката си всеки факт, който следва да бъде изтъкнат от защитата.

Настоящият член не засяга правилата на националното право относно присъствието на 

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

                                               
1 ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.
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Член 3 — Право на писмен превод на основните документи

Заподозряното или обвиняемото лице има право на писмен превод на основните документи 

или най-малко на важни части от тези документи (напр. ако документите са особено обемни), 

с оглед на запазването на справедливостта на производството. Компетентните органи са тези, 

които решават кои документи са основни, като те при всички случаи включват 

постановлението за предявяване на обвинението или обвинителния акт, както и 

постановените съдебни решения. Писмен превод следва да се предоставя на всяка заповед за 

задържане или заповед, с която лицето се лишава от свобода.

Що се отнася до производството за изпълнение на европейска заповед за арест, последната се 

превежда от изпълняващата държава-членка.

Устен превод или резюме в устна форма могат да бъдат предоставени, при условие че това не 

засяга справедливостта на производството и че е подходящо преводът да бъде предоставен в 

такава форма.

Член 4 — Поемане на разходите за устния и писмения превод от държавите-членки

С този член се предвижда разходите за устния и писмения превод да бъдат поети от 

държавата-членка независимо от резултата от производството.

Член 5 — Качество на устния и писмения превод

С този член се определя основното изискване за гарантиране на качеството на устния и 

писмения превод. Препоръки в това отношение се съдържат в Резолюция на Съвета и на 

представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за 

укрепване на прилагането от страна на държавите-членки на правото на устен и писмен 

превод в наказателното производство.

Член 6 — Клауза за запазване равнището на защита

Целта на този член е да гарантира, че определянето на общи минимални стандарти в 

съответствие с настоящата директива не води до занижаване на стандартите в някои 

държави-членки и че се запазват стандартите, определени в ЕКПЧ или други международни 

споразумения в тази област. Държавите-членки имат пълна свобода да определят по-високи 

стандарти от онези, за които е постигнато съгласие в настоящата директива.
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Член 7 — Изпълнение

С този член от държавите-членки се изисква да изпълнят директивата най-късно 30 месеца 

след влизането ѝ в сила и да изпратят до същата дата на Съвета и на Комисията текста на 

разпоредбите за транспонирането ѝ в националното им законодателство.

Член 8 — Доклад

42 месеца след влизането в сила на директивата Комисията трябва да представи на 

Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите-членки 

са предприели необходимите мерки за постигане на съответствие с настоящата директива, 

придружен, ако е необходимо, от законодателни предложения.

Член 9 — Влизане в сила

С този член се предвижда директивата да влезе в сила на двадесетия ден след публикуването 

ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

3. ПРИНЦИП НА СУБСИДИАРНОСТ

Целта на директивата не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от 

държавите-членки, тъй като целта на предложението е да се повиши доверието между тях и 

следователно е необходимо да се приемат общи минимални стандарти, които да се прилагат 

в целия Европейски съюз. Директивата ще сближи по същество процесуалните правила на 

държавите-членки относно устния и писмения превод в наказателното производство с цел 

изграждане на взаимно доверие. Следователно, директивата е в съответствие с принципа на 

субсидиарност. Повече информация се съдържа в подробното изявление, приложено към 

инициативата за директива.

4. ПРИНЦИП НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Директивата съответства на принципа на пропорционалност доколкото тя не надхвърля 

необходимия минимум за постигането на заявените цели на европейско равнище и на 

необходимото за тази цел. Повече информация се съдържа в подробното изявление, 

приложено към инициативата за директива.

___________________


