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FELJEGYZÉS
Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás 

során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról
– Indokolás

Mellékelten megküldjük a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való 

jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó, néhány tagállam által indított 

kezdeményezéssel1 kapcsolatos indokolást.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Brüsszel, 2009. december 14.

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Észt 
Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Magyar Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi 

Nagyhercegség, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Finn Köztársaság és a 
Svéd Királyság kezdeményezése –

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE 

A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN IGÉNYBE VEHETŐ TOLMÁCSOLÁSHOZ

ÉS FORDÍTÁSHOZ VALÓ JOGRÓL

INDOKOLÁS
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INDOKOLÁS

1. ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az Unióban 

a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a büntetőügyekben hozott bírósági ítéletek 

és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul.

A kölcsönös elismerés feltételezi, hogy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megbíznak a 

többi tagállam büntető igazságszolgáltatási rendszerében.

A gyanúsítottaknak és a vádlottaknak a tisztességes eljáráshoz való joga olyan alapvető jog, amelyet 

az Európai Unió és tagállamai az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) értelmezésének 

megfelelően az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikke és az emberi 

jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) 6. 

cikke alapján tiszteletben tartanak.

Az Európai Unión belüli kölcsönös bizalom megerősítéséhez fontos, hogy a Chartán és az EJEE-n 

kívül is létezzenek az eljárási jogokat védő európai uniós előírások, amelyeket a tagállamok 

megfelelően végrehajtanak és alkalmaznak.

A szakértők széles körben támogatják az eljárási jogokra vonatkozó európai uniós jogalkotási és 

egyéb intézkedéseket1. Az Európai Parlament2 és az Európai Bizottság3 is osztja ezt a nézetet.

                                               
1 Lásd többek között az Université Libre de Bruxelles 2008. november 20-i, „Elemzés: a 

büntetőügyekben való kölcsönös elismerés jövője az Európai Unióban” című jelentését.
2 Lásd például az Európai Parlament 2009. május 7-i ajánlását a Tanács részére az európai 

uniós büntetőjogi térség létrehozásáról, 2009/2012(INI), 1.a). pont.
3 „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában”, 

COM (2009) 262/4 (4.2.2. pont).
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Az Európai Bizottság 2004. áprilisban benyújtotta az Európai Unió területén folytatott 

büntetőeljárások során biztosított egyes eljárási jogokról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló 

javaslatot1. A három évig tartó megbeszélések után azonban úgy tűnt, nem lehet (egyhangú) 

megállapodásra jutni a szövegről. Ezt követően más lehetőségeket is megvizsgáltak a fenti 

javaslatban foglalt – a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak a büntetőeljárások során biztosított 

eljárási jogok javítására irányuló –célkitűzések elérése érdekében.

Ennek fényében az Európai Unió svéd elnöksége 2009. július 1-jén a büntetőeljárásokban a 

gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervre vonatkozó javaslatot 

terjesztett elő. Az ütemterv azt javasolta, hogy fokozatos megközelítésben foglalkozzanak az 

eljárási jogokkal, és a jövőbeli intézkedések egyszerre egy területre összpontosítsanak. Ez lehetővé 

tenné, hogy kellő figyelmet szenteljenek minden egyes intézkedésnek, miáltal a problémákat úgy 

lehet azonosítani és megoldani, hogy az minden intézkedéshez hozzáadott értéket nyújtson.

A tagállamok által nagy örömmel fogadott ütemtervet hamarosan tanácsi állásfoglalásba ültették át.

A (Bel- és Igazságügyi) Tanács 2009. november 30-án fogadta el az ütemtervet2. Az ütemtervben 

aTanács egyetértett azzal, hogy európai uniós szintű intézkedéseket kell hozni a 

büntetőeljárásokban a gyanúsítottak és vádlottak jogainak megerősítésére. Az intézkedések lehetnek 

jogalkotási vagy más jellegű intézkedések. Az ütemterv a jövőbeli fellépések alapjául hat 

intézkedést sorol fel. Ezek egyike a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és 

fordításhoz való jog (A. intézkedés).

Az ütemtervben foglalt fokozatos megközelítés fényében a Bizottság 2009. július 8-án benyújtotta a 

büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló tanácsi 

kerethatározatra irányuló javaslatát, amelyhez csatolta a vonatkozó hatásvizsgálatot3.

                                               
1 Javaslat – A Tanács kerethatározata a büntetőeljárás bizonyos eljárási jogairól az Európai 

Unióban – COM (2004) 328, 2004.4.28.
2 HL C 295., 2009.12.4., 1. o (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
3 COM(2009) 338 végleges SEC(2009) 916.
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2009. július 15-én a svéd elnökség benyújtotta a büntetőeljárás során igénybe vehető 

tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog tagállamok általi érvényesítésének előmozdításáról szóló, a 

Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 

állásfoglalásra irányuló javaslatot. Az állásfoglalás célja a Bizottság által benyújtott kerethatározati 

javaslat kiegészítése.

A Tanács intenzív tárgyalások után, 2009. október 23-án általános megközelítést ért el a 

büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló tanácsi 

kerethatározatra irányuló javaslattal1 és az ahhoz kapcsolódó állásfoglalással kapcsolatban2 is.

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-ji hatálybalépése miatt a kerethatározat-javaslatot 

irányelvjavaslattá kell átalakítani, hogy folytatódhasson a szöveggel kapcsolatos munka. Mivel a 

Bizottság, amelynek mandátuma 2010. február 1-ig tart, csak felügyeleti szerepet játszik és elvileg

nem fogadhat el új javaslatokat, célszerű, hogy a tagállamok egy csoportja előterjessze a tanácsi 

kerethatározat-javaslatra vonatkozó általános megközelítés szövegét mint az európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre vonatkozó kezdeményezést. Ez az EUMSz. 76. cikkének b) pontjával 

összhangban hozott kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a Lisszaboni Szerződés alatt is 

folytatódjon a szöveggel kapcsolatos – az Amsterdami és a Nizzai Szerződés alatt lezárult – munka. 

Egy ilyen kezdeményezés azt is biztosítja, hogy ne vesztegessük az időt, hogy az uniós polgárok 

minél hamarabb élvezhessék az Európai Parlament és a Tanács által a rendes jogalkotási eljárás 

(együttdöntés) keretében elfogadott új eszköz nyújtotta jogokat.

A tanácsi kerethatározat-javaslattal kapcsolatban végzett bizottsági hatásvizsgálat (SEC(2009) 915 

végleges) az irányelvre ugyanúgy érvényes, mivel az is pontosan ugyanarra a tárgyra vonatkozik. A 

hatásvizsgálatot tehát részletes indokolásként ismételten benyújtják, lehetővé téve ezáltal – a 

Lisszaboni Szerződés 19. jegyzőkönyvének 5. cikkének megfelelően – a szubszidiaritás és az 

arányosság elvével való összhang megítélését.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló tanácsi 

kerethatározatot kísérő állásfoglalás-javaslatot nem érinti közvetlenül a Lisszaboni Szerződés, 

viszont kapcsolódik ehhez a kerethatározathoz, ezért a döntéshozatali folyamatban a 

kerethatározatot követi. Mivel a kerethatározati javaslatot felváltja az irányelvre vonatkozó 

kezdeményezés, az említett állásfoglalást (hivatalosan) csak az irányelv elfogadásakor lehet 

elfogadni.

2. EGYEDI RENDELKEZÉSEK

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelvre 

vonatkozó kezdeményezés az EUMSz. 82. cikke (2) bekezdésének b) pontján alapul, amely szerint:

„Amilyen mértékben az a több államra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a bírósági ítéletek és 

határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek a 

megkönnyítése érdekében szükséges, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 

keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg. E szabályoknak 

figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományai és jogrendszerei közötti különbségeket. E 

szabályozási minimumok a következőkre vonatkoznak: (…) b) a személyek jogai a 

büntetőeljárásban.”

Az irányelvre vonatkozó kezdeményezés alapvető kötelezettségeket határoz meg, valamint az 

EJEE-re és az EJEB ítélkezési gyakorlatára épül. A 82. cikk (2) bekezdésének megfelelően ezen 

irányelv rendelkezései szabályozási minimumokat állapítanak meg. A tagállamok kiterjeszthetik az 

ezen irányelvben foglalt jogokat annak érdekében, hogy magasabb szintű védelmet biztosítsanak 

azokban a helyzetekben is, amelyekkel az irányelv kifejezetten nem foglalkozik. A védelem szintje 

azonban semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb az EJEE által előírt, az EJEB ítélkezési 

gyakorlatában értelmezett normáknál.

Az irányelvre vonatkozó kezdeményezés a nemek szempontjából semleges: az angol szövegben 

mindenütt a „he” és „his” kifejezések utalnak a gyanúsítottra vagy vádlottra, illetve adott esetben 

annak jogi képviselőjére. A kifejezések szándékunk szerint a nemek szempontjából semlegesek, és 

a női és férfi vádlottakra, gyanúsítottakra és jogi képviselőkre egyaránt kiterjednek.
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1. cikk – Hatály

A hatály minden olyan személyre kiterjed, akinek az illetékes tagállami hatóságok a tudomására 

hozták, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, egészen a büntetőeljárás 

lezárultáig, azaz annak jogerős megállapításáig, hogy a gyanúsított vagy a vádlott elkövette-e a 

bűncselekményt. A jogerős megállapítás azt jelenti, hogy a gyanúsított vagy vádlott bűnösségét 

vagy ártatlanságát megállapították, és az ítélet ellen nem lehetséges fellebbezni. A „gyanúsított 

vagy vádlott” szándékunk szerint olyan önálló szakkifejezés, amely nem függ attól, hogy a 

tagállami büntetőeljárás során hogyan nevezik ezeket a személyeket. A hatály nem terjed ki az 

olyan eljárásokra, amelyek büntetőbíróságtól eltérő hatóság által kiszabott szankciókat 

eredményezhetnek (jellemzően a közigazgatási eljárások), feltéve, hogy a kirótt szankció ellen nem 

fellebbeztek az említett bíróságnál.

A tárgyalt cikk egyértelművé teszi, hogy a kezdeményezés az európai elfogatóparancs 

alkalmazásával járó ügyekre is vonatkozik. Fontos, hogy az irányelv az európai elfogatóparancs 

alkalmazásával járó ügyekre is kiterjedjen, mivel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok 

közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat1 csak általánosságban foglalkozik a tolmácsoláshoz 

és a fordításhoz való joggal.

2. cikk – A tolmácsolás igénybevételéhez való jog

Ez a cikk rögzíti azon alapelvet, hogy tolmácsolást kell biztosítani egyebek között a gyanúsított 

vagy vádlott és jogi képviselője közötti kommunikációhoz, a büntetőeljárás nyomozati és bírósági 

szakaszában, vagyis a rendőrségi kihallgatás során, a tárgyaláson, továbbá bármely közbenső 

meghallgatáskor vagy fellebbezéskor, más esetekben pedig tolmácsolás biztosítható. Ezzel 

összefüggésben a (10) preambulumbekezdés emlékeztet az EEJB ítélkezési gyakorlatára, amely 

szerint a gyanúsítottnak vagy vádlottnak képesnek kell lennie többek között arra, hogy jogi 

képviselőjének előadja az eseményekkel kapcsolatos álláspontját, hogy jelezze, ha valamely 

állítással nem ért egyet, továbbá tájékoztassa jogi képviselőjét bármely, a védelme során 

felhasználandó tényről.

E cikk tisztázza, hogy a rendelkezés nem érinti a nemzeti jog azon szabályait, amelyek értelmében a 

jogi képviselő a büntetőeljárás bármely szakaszában jelen lehet.

                                               
1 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.
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3. cikk – A lényeges iratok fordításához való jog

A tisztességes eljárás biztosítása érdekében a gyanúsítottnak vagy vádlottnak joga van a lényeges 

iratoknak vagy legalább azok fontosabb részeinek fordításához (ha például e dokumentumok 

rendkívül hosszúak). Az illetékes hatóság dönt arról, hogy mi tekintendő lényeges dokumentumnak, 

ám minden esetben ezek közé tartozik a vádirat vagy vádindítvány, továbbá bármilyen ítélet.

Fordítást kell biztosítani továbbá minden szabadságelvonással járó intézkedés esetében.

Az európai elfogatóparancs végrehajtásával járó büntetőeljárások esetén a parancsot a végrehajtó 

tagállamban kell lefordítani.

Szóbeli fordítás vagy szóbeli összefoglalás is adható, feltéve, hogy nem az befolyásolja az eljárás 

tisztességességét, és adott esetben helyénvaló ilyen fordítást biztosítani.

4. cikk – A tolmácsolási és fordítási költségek fedezésének a tagállamokra háruló 

kötelezettsége

E cikk előírja, hogy a tolmácsolási és fordítási költségeket a tagállamoknak kell fedezniük, az 

eljárás eredményétől függetlenül.

5. cikk – A tolmácsolás és fordítás minősége

E cikk rögzíti a tolmácsolás és fordítás minőségének biztosítására irányuló alapvető 

követelményeket. A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog 

tagállamok általi érvényesítésének előmozdításáról szóló, a Tanács és a tagállamok kormányainak a 

Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás ajánlásokat tartalmaz erre 

vonatkozóan.

6. cikk – Csökkentést kizáró rendelkezés

E cikk célja annak biztosítása, hogy az ezen irányelvvel összhangban megállapított 

minimumkövetelmények ne járjanak az egyes tagállamokban megállapított normák színvonalának 

csökkenésével, valamint fenntartsák az EJEE-ben vagy más vonatkozó nemzeti megállapodásokban 

meghatározott szintet. A tagállamoknak továbbra is teljes mértékben jogában áll az ezen 

irányelvben elfogadottnál magasabb szintű normákat megállapítani.
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7. cikk – Végrehajtás

E cikk előírja, hogy a tagállamoknak hatálybalépése után legalább 30 hónappal végre kell hajtaniuk 

az irányelvet, és ugyaneddig az időpontig meg kell küldeniük a Tanácsnak és a Bizottságnak az 

irányelvet a tagállami jogba átültető rendelkezések szövegét.

8. cikk – Jelentéstétel

A Bizottságnak – szükség esetén jogalkotási javaslatok kíséretében – legkésőbb ezen irányelv 

hatálybalépése után 42 hónappal jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

arról, hogy a tagállamok mennyiben tették meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy ezen 

irányelvnek megfeleljenek.

9. cikk – Hatálybalépés

E cikk úgy rendelkezik, hogy az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetés 

napját követő huszadik napon lép hatályba.

3. A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

Az irányelv célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, mivel a 

javaslat célja a köztük lévő bizalom előmozdítása, és ezért fontos megállapodásra jutni az Európai 

Unió egészében alkalmazandó minimumkövetelményekről. Az irányelv – a kölcsönös 

bizalomépítés érdekében – közelíteni fogja a tagállamok főbb eljárásjogi szabályait a büntetőeljárás 

során igénybe vehető tolmácsolás és fordítás tekintetében. Az irányelv ezért megfelel a 

szubszidiaritás elvének. További részletekért lásd az irányelvre vonatkozó kezdeményezéshez 

csatolt részletes indokolást.

4. AZ ARÁNYOSSÁG ELVE

Az irányelv megfelel az arányosság elvének, mivel az említett célkitűzés európai szintű 

megvalósításához szükséges minimumra szorítkozik, és nem lépi túl az e célból szükséges mértéket.

További részletekért lásd az irányelvre vonatkozó kezdeményezéshez csatolt részletes indokolást.

____________________


