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Priede pateikiamas aiškinamasis memorandumas, susijęs su valstybių narių grupės iniciatyva dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisių į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas 

baudžiamuosiuose procesuose 1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisminis 

bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Europos Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių ir teismo 

sprendimų tarpusavio pripažinimo principu.

Tarpusavio pripažinimu suponuojama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos pasitiki kitų 

valstybių narių baudžiamojo teisingumo sistemomis.

Įtariamųjų ar kaltinamųjų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą yra viena iš pagrindinių teisių, kurią 

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gerbia pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

(toliau – Chartija) 47 straipsnį ir pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos (EŽTK) 6 straipsnį, kaip aiškina Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT).

Siekiant stiprinti tarpusavio pasitikėjimą Europos Sąjungoje svarbu, kad, papildant Chartiją ir 

EŽTK, būtų nustatyti Europos Sąjungos procesinių teisių apsaugos standartai, kurie būtų tinkamai 

įgyvendinami ir taikomi valstybėse narėse.

Ekspertai plačiai pritaria tam, kad Europos Sąjunga, pasitelkdama teisės aktus ir kitas priemones, 

imtųsi su procesinėmis teisėmis susijusių veiksmų 1. Panašaus požiūrio laikosi Europos 

Parlamentas 2 ir Europos Komisija 3. 

                                               
1 Žr., inter alia, 2008 m. lapkričio 20 d. Université Libre de Bruxelles parengtą pranešimą 

„Tarpusavio pasitikėjimo baudžiamosiose bylose Europos Sąjungoje ateities analizė“.
2 Žr., pavyzdžiui, 2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES 

baudžiamosios teisenos erdvės kūrimo, dok. 2009/2012(INI), 1 punkto a papunktį.
3 Žr., inter alia, „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“, COM (2009) 262/4 

(4.2.2 punktas).
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2004 m. balandžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Pamatinio sprendimo dėl tam tikrų 

procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje 1. Tačiau po 3 metus 

trukusių diskusijų paaiškėjo, kad neįmanoma (vieningai) susitarti dėl teksto. Po to buvo 

nagrinėjamos kitos galimybės pasiekti tame pasiūlyme išdėstytus tikslus – stiprinti įtariamųjų ir 

kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesines teises.

Atsižvelgdama į tai, Europos Sąjungai pirmininkaujanti Švedija 2009 m. liepos 1 d. pateikė 

pasiūlymą dėl veiksmų plano, skirto įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose 

procesinėms teisėms stiprinti. Veiksmų plane pasiūlyta procesinių teisių klausimus spręsti 

palaipsniui, ateityje viena po kitos nagrinėjant atskiras sritis. Tai sudarytų sąlygas skirti tinkamą 

dėmesį kiekvienai atskirai priemonei, kad problemas būtų galima nustatyti ir spręsti tokiu būdu, 

kuris kiekvienai priemonei suteiktu pridėtinės vertės.

Veiksmų planas, kurį valstybės narės įvertino labai palankiai, greitai tapo Tarybos rezoliucija. 

2009 m. lapkričio 30 d. Taryba (Teisingumas ir vidaus reikalai) priėmė šį veiksmų planą 2.

Veiksmų plane Taryba sutinka, kad Europos Sąjungos lygiu reikia imtis veiksmų siekiant stiprinti 

įtariamųjų arba kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose teises. Tokie veiksmai gali apimti teisės 

aktus ir kitas priemones. Veiksmų plane kaip būsimų veiksmų pagrindas išvardytos šešios 

priemonės. Viena iš šių priemonių yra teisė į vertimo raštu ir žodžiu paslaugas baudžiamuosiuose 

procesuose (A priemonė).

Atsižvelgdama į Veiksmų plane išdėstytą laipsnišką požiūrį, 2009 m. liepos 8 d. Komisija pateikė 

pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose 

procesuose. Kartu su pasiūlymu buvo pateiktas poveikio įvertinimas 3.

                                               
1 Pasiūlymas dėl Pamatinio sprendimo dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose 

procesuose visoje Europos Sąjungoje, 2004 m. balandžio 28 d. dok. COM (2004) 328.
2 OL C 295, 2009 12 4, p. 1.  
3 Dok. COM (2009) 338 galutinis SEC (2009) 916.
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2009 m. liepos 15 d. pirmininkaujanti Švedija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos ir Taryboje 

posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos, kuria valstybės narės skatinamos 

užtikrinti teisę gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamuosiuose procesuose. Šia rezoliucija 

siekiama papildyti Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo ir ją taikyti kartu su juo.

Po įtemptų derybų, 2009 m. spalio 23 d. Taryba susitarė dėl bendro požiūrio į pasiūlymą dėl 

Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamuosiuose 

procesuose 1 ir su juo susijusios rezoliucijos 2.

Kadangi 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, tam, kad galėtų būti tęsiamas su tekstu 

susijęs darbas, pasiūlymas dėl pamatinio sprendimo turi tapti pasiūlymu dėl direktyvos. Kadangi 

Komisijai, kuri veikia iki 2010 m. vasario 1 d., tenka tik priežiūros vaidmuo ir ji iš esmės negali 

priimti naujų pasiūlymų, manoma esant tikslinga, kad valstybių narių grupė pateiktų bendro 

požiūrio į Tarybos pamatinį sprendimą tekstą kaip iniciatyvą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos. Tokia iniciatyva, kurios imamasi pagal Sutarties dėl ES veikimo 76 straipsnio b punktą, 

sudarys sąlygas tęsti su tekstu susijusį darbą pagal Lisabonos sutartį nuo tos vietos, kur jis buvo 

baigtas pagal Amsterdamo ir Nicos sutartis. Be to, imantis tokios iniciatyvos bus užtikrinta, kad 

nebūtų gaištamas laikas ir Europos Sąjungos piliečiai galėtų kuo greičiau pasinaudoti naujajame 

teisės akte, kurį pagal įprastą teisėkūros procedūrą (bendro sprendimo procedūrą) turi priimti 

Europos Parlamentas ir Taryba, išdėstytomis teisėmis.

Komisijos atliktas pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo poveikio įvertinimas 

(dok. SEC(2009) 915 galutinis) yra aktualus ir iniciatyvos dėl direktyvos atveju, kadangi direktyvos 

dalykas yra visiškai toks pat. Todėl šis poveikio įvertinimas pakartotinai pateikiamas kaip 

Lisabonos sutarties protokolo Nr. 2 5 straipsnyje nurodytas išsamus paaiškinimas, leidžiantis 

įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.

                                               
1 Dok. 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 Dok. 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Pasiūlymui dėl rezoliucijos, susijusios su pasiūlymu dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į 

vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamuosiuose procesuose, Lisabonos sutartis nedaro 

tiesioginio poveikio, tačiau jis yra susijęs su tuo pamatiniu sprendimu, todėl yra to paties sprendimo 

priėmimo proceso dalis. Kadangi pasiūlymas dėl pamatinio sprendimo pakeičiamas iniciatyva dėl 

direktyvos, minėta rezoliucija gali būti (oficialiai) priimta tik priimant direktyvą.

2. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Iniciatyva dėl direktyvos dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamuosiuose procesuose 

grindžiama Sutarties dėl ES veikimo 82 straipsnio 2 dalies b punktu, pagal kurį „Europos 

Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali nustatyti 

tokias minimalias taisykles, kokių reikia nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui 

bei policijos ir teisminiam bendradarbiavimui peržengiančio sienas pobūdžio baudžiamosiose bylose 

palengvinti. Šiose minimaliose taisyklėse atsižvelgiama į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas 

ir sistemas. Jos yra susijusios su: (...) b) asmenų teisėmis baudžiamajame procese.“

Šioje iniciatyvoje dėl direktyvos išdėstytos pagrindinės pareigos, ji grindžiama EŽTK ir EŽTT 

praktika. Laikantis 82 straipsnio 2 dalies, šios direktyvos nuostatomis nustatomos minimalios 

taisyklės. Valstybės narės gali suteikti daugiau teisių, nei nustatyta šioje direktyvoje, siekdamos 

užtikrinti aukštesnio lygio apsaugą ir tais atvejais, kurie nėra detaliai nagrinėjami šioje direktyvoje. 

Tačiau apsaugos lygis niekada neturėtų būti žemesnis nei numatyta pagal EŽTK nustatytus 

standartus, kaip išaiškinta EŽTT praktikoje.

Ši iniciatyva dėl direktyvos lyčių požiūriu yra neutrali: visame tekste nurodant atitinkamai 

įtariamąjį ar kaltinamąjį arba to asmens advokatą vartojamos vyriškos giminės formos. Šios formos 

laikomos lyčių požiūriu neutraliomis ir apima tiek kaltinamus ar įtariamus vyrus, tiek moteris ir tiek 

advokatus vyrus, tiek moteris.
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1 straipsnis. Taikymo sritis

Taikymo sritis apima visus asmenis, kuriems valstybės narės kompetentingos institucijos praneša, 

kad jie įtariami arba kaltinami padarę nusikalstamą veiką, iki proceso pabaigos, tai yra iki galutinio 

sprendimo dėl klausimo, ar įtariamasis arba kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką. Galutinis 

sprendimas reiškia, kad buvo nustatyta įtariamojo ar kaltinamojo kaltė arba nekaltumas ir nėra 

galimybės apskųsti. Sąvoka „įtariamasis ar kaltinamasis“ turi būti nepriklausoma sąvoka, nesvarbu, 

kaip tokie asmenys apibūdinami pagal nacionalines procedūras. Taikymo sritis neapima procesų, 

kurių rezultatas gali būti institucijos, kuri nėra baudžiamasis teismas, paskirtos sankcijos (paprastai 

administraciniai procesai), kol paskirta sankcija nebuvo apskųsta tokiam teismui.

Straipsnyje paaiškinama, kad iniciatyva taip pat taikomas atvejams, susijusiems su Europos arešto 

orderiu. Svarbu pažymėti, kad į direktyvos taikymo sritį įtraukti atvejai, susiję su Europos arešto 

orderiu, nes Pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių 1 perdavimo 

procedūros teises į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas reglamentuoja tik bendrąja prasme.

2 straipsnis. Teisė į vertimo žodžiu paslaugas

Šiame straipsnyje nustatytas pagrindinis principas, kad vertimo žodžiu paslaugos, be kita ko, 

įtariamajam ar kaltinamajam palaikant ryšius su savo advokatu, teikiamos proceso ikiteisminio 

tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapuose, t. y. per policijos apklausą, bylos nagrinėjimo metu bei 

per visus tarpinius posėdžius ar apeliacijas, ir gali būti teikiamos kitais atvejais. Atsižvelgiant į tai, 

10 konstatuojamojoje dalyje primenama EŽTT praktika, pagal kurią įtariamasis arba kaltinamasis 

turėtų turėti galimybę, inter alia, savo advokatui paaiškinti savo įvykių versiją, nurodyti 

pareiškimus, su kuriais jis nesutinka, ir supažindinti savo advokatą su visais faktais, kurie galėtų 

būti panaudoti jo gynybai.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kad jis nedaro poveikio nacionalinės teisės taisyklėms, susijusioms 

su advokato dalyvavimu bet kuriame baudžiamojo proceso etape.

                                               
1 OL C 190, 2002 7 18, p. 1.
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3 straipsnis. Teisė gauti esminių dokumentų vertimą raštu

Siekiant užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą, įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę gauti esminių 

dokumentų ar bent svarbių tokių dokumentų dalių (jei, pavyzdžiui, dokumentai yra ypač didelės 

apimties) vertimą raštu. Dėl to, kurie dokumentai yra esminiai, sprendžia kompetentingos 

institucijos, tačiau esminiai dokumentai visuomet apima kaltinimą ar kaltinamąjį aktą, taip pat 

teismo sprendimus. Taip pat pateikiamas nutarčių dėl sulaikymo ar nutarčių, kuriomis asmeniui 

atimama laisvė, vertimas.

Procesuose, susijusiuose su Europos arešto orderio vykdymu, Europos arešto orderį turėtų išversti 

vykdančioji valstybė narė.

Gali būti išverčiama arba apibendrinama žodžiu, su sąlyga, kad tai nedaro poveikio proceso 

teisingumui ir yra tinkama pateikti tokios formos vertimą.

4 straipsnis. Valstybių narių pareiga padengti vertimo žodžiu ir raštu išlaidas

Šiame straipsnyje numatyta, kad vertimo žodžiu ir raštu išlaidas, neatsižvelgiant į proceso baigtį, 

turi padengti valstybė narė.

5 straipsnis. Vertimo žodžiu ir raštu kokybė

Šiame straipsnyje nustatytas pagrindinis reikalavimas užtikrinti vertimo žodžiu ir raštu kokybę. Su 

tuo susijusios rekomendacijos pateiktos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 

vyriausybių atstovų rezoliucijoje, kuria valstybės narės skatinamos užtikrinti teisę gauti vertimo 

žodžiu paslaugas ir raštišką vertimą baudžiamuosiuose procesuose.

6 straipsnis. Regreso nebuvimo sąlyga

Šio straipsnio tikslas – užtikrinti, kad, pagal šią direktyvą nustačius bendrus būtiniausius standartus, 

nesusilpnėtų tam tikrų valstybių narių taikomi standartai ir kad būtų išlaikyti EŽTK ar kituose 

atitinkamuose tarptautiniuose susitarimuose nustatyti standartai. Valstybės narės išlaiko visišką 

laisvę nustatyti griežtesnius standartus negu numatyti šioje direktyvoje.
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7 straipsnis. Įgyvendinimas

Pagal šį straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų direktyvą ne vėliau kaip per 

30 mėnesių nuo jos įsigaliojimo ir kad iki tos pačios datos pateiktų Tarybai bei Komisijai nuostatų, 

kuriomis ji perkeliama į nacionalinę teisę, tekstus.

8 straipsnis. Ataskaita

Per 42 mėnesius nuo direktyvos įsigaliojimo Komisija privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi šiam pamatiniam 

sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių, prireikus kartu su pasiūlymais dėl teisės aktų.

9 straipsnis. Įsigaliojimas

Šiame straipsnyje nustatyta, kad direktyva įsigalios dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. SUBSIDIARUMO PRINCIPAS

Valstybės narės, veikdamos vienašališkai, negali pasiekti direktyvos tikslo, nes pasiūlymu siekiama 

skatinti jų tarpusavio pasitikėjimą, todėl svarbu susitarti dėl visoje Europos Sąjungoje taikomų 

bendrų būtiniausių standartų. Direktyva bus suderintos valstybių narių materialinės procesinės 

normos, susijusios su vertimu žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose, siekiant stiprinti 

tarpusavio pasitikėjimą. Todėl šia direktyva laikomasi subsidiarumo principo. Išsamesnė 

informacija pateikiama prie iniciatyvos dėl direktyvos pridėtame išsamiame paaiškinime.

4. PROPORCINGUMO PRINCIPAS

Direktyva laikomasi proporcingumo principo, nes ja nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant 

Europos lygiu nustatyto tikslo ir ko reikia šiam tikslui pasiekti. Išsamesnė informacija pateikiama 

prie iniciatyvos dėl direktyvos pridėtame išsamiame paaiškinime.

___________________


