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Dotyczy: Inicjatywa na rzecz DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY w sprawie prawa do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego 
i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym
- Uzasadnienie

W załączeniu zamieszczono uzasadnienie odnoszące się do przedstawionej przez grupę państw 

członkowskich inicjatywy na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa 

do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym1. 

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bruksela, 14 grudnia 2009 r.

Inicjatywa 

Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Estońskiej, 
Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa 

Luksemburga, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Finlandii i Królestwa 
Szwecji

na rzecz

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
W SPRAWIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO 

I TŁUMACZENIA PISEMNEGO
W POSTĘPOWANIU KARNYM

UZASADNIENIE
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UZASADNIENIE

1. KONTEKST

Artykuł 82 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że współpraca sądowa 

w sprawach karnych w Unii Europejskiej opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków 

i orzeczeń sądowych. 

Zasada wzajemnego uznawania zakłada, że właściwe organy państw członkowskich mają zaufanie 

do systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pozostałych państw członkowskich. 

Prawo podejrzanego lub oskarżonego do rzetelnego procesu sądowego to jedno z podstawowych 

praw, przestrzegane przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie na mocy art. 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”) i art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności (zwanej dalej „konwencją”), zgodnie z wykładnią 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dla zwiększenia wzajemnego zaufania w obrębie Unii Europejskiej ważne jest, żeby obok karty 

i konwencji istniały normy Unii Europejskiej dotyczące ochrony praw procesowych, które są 

odpowiednio wdrażane i stosowane w państwach członkowskich. 

Wśród ekspertów istnieje szerokie poparcie dla działań – natury prawodawczej i innej –

podejmowanych przez Unię Europejską w zakresie praw procesowych1. Poparcie to podziela 

Parlament Europejski 2 i Komisja Europejska 3. 

                                               
1 Zob. m.in. „Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European 

Union”, sprawozdanie z dnia 20 listopada 2008 r. sporządzone przez Wolny Uniwersytet 
w Brukseli (Université Libre de Bruxelles).

2 Zob. np. „Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwijania 
przestrzeni sprawiedliwości w sprawach karnych w UE” 2009/2012(INI), pkt 1 lit. a).

3 Zob. m.in.: „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli”, 
COM (2009) 262/4 (pkt 4.2.2.).
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W kwietniu 2004 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący decyzji ramowej w sprawie niektórych 

praw proceduralnych w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej 1. Po trzech latach dyskusji 

okazało się jednak, że osiągnięcie (jednomyślne) porozumienia w sprawie tego dokumentu jest 

niemożliwe. W związku z tym przyjrzano się innym rozwiązaniom z myślą o osiągnięciu celów 

określonych w tym wniosku, tj. wzmocnieniu w postępowaniu karnym praw procesowych 

podejrzanych i oskarżonych.

W związku z powyższym w dniu 1 lipca 2009 r. szwedzka prezydencja Unii Europejskiej 

przedstawiła wniosek dotyczący harmonogramu działań mających na celu umocnienie praw 

procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym. W harmonogramie tym 

zaproponowano rozwiązanie kwestii praw procesowych przy zastosowaniu podejścia stopniowego, 

ukierunkowując przyszłe działania kolejno na poszczególne obszary. Pozwoli to poświęcić 

odpowiednią uwagę każdemu środkowi z osobna, dzięki czemu możliwe będzie określenie 

problemów i ich rozwiązanie w sposób zwiększający wartość dodaną każdego z tych środków.

Harmonogram działań, który państwa członkowskie przyjęły z dużym zadowoleniem, został po 

niedługim czasie przekształcony w rezolucję Rady. Harmonogram ten został przyjęty przez Radę 

(ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w dniu 30 listopada 2009 r. 2. 

W przedmiotowym harmonogramie Rada postanawia, że na szczeblu Unii Europejskiej należy 

podjąć działania w celu umocnienia praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu 

karnym. Takie działania mogą obejmować prawodawstwo oraz inne środki. W harmonogramie 

wymieniono sześć środków mających stanowić podstawę przyszłego działania. Jednym z nich jest 

prawo do korzystania z usługi tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia ustnego w postępowaniu 

karnym (środek A). 

W związku z przyjętym w harmonogramie podejściem stopniowym Komisja w dniu 8 lipca 2009 r. 

przedstawiła wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do korzystania z usługi 

tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym. Do tego wniosku dołączono 

ocenę skutków regulacji 3. 

                                               
1 Wniosek dotyczący decyzji ramowej w sprawie niektórych praw proceduralnych 

w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej COM (2004) 328 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2 Dz.U. C 295 z 4.12.2009, s. 1.
3 COM (2009) 338 wersja ostateczna SEC (2009) 916.
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W dniu 15 lipca 2009 r. prezydencja szwedzka przedstawiła wniosek dotyczący rezolucji Rady 

i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie lepszego 

wprowadzania w życie przez państwa członkowskie prawa do korzystania z usługi tłumaczenia 

ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym. Rezolucja ta miała zostać dołączona do 

przedstawionego przez Komisję wniosku dotyczącego decyzji ramowej i miała stanowić jego

uzupełnienie.  

Po intensywnych negocjacjach Rada w dniu 23 października 2009 r. wypracowała podejście ogólne 

zarówno w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do korzystania 

z usługi tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym1, jak i dołączonej 

do niego rezolucji 2. 

Ze względu na wejście w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. traktatu z Lizbony, wniosek dotyczący 

decyzji ramowej należy przekształcić we wniosek dotyczący dyrektywy, co umożliwi prowadzenie 

dalszych prac nad przedmiotowym tekstem. Ze względu na fakt, że Komisja, której kadencja 

kończy się 1 lutego 2010 r., wykonuje obecnie tylko zadania o charakterze tymczasowym i nie 

może, co do zasady, przyjmować nowych wniosków, za właściwe rozwiązanie uznano, żeby grupa 

państw członkowskich przedstawiła tekst podejścia ogólnego w sprawie wniosku dotyczącego 

decyzji ramowej Rady – jako inicjatywę na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Inicjatywa taka, przedstawiona zgodnie z art. 76 lit. b) TFUE, umożliwi kontynuowanie prac nad 

tekstem na mocy traktatu z Lizbony – w miejscu, w którym je przerwano, gdy jeszcze obowiązywał 

traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei. Przedstawienie takiej inicjatywy pozwoli również uniknąć 

straty czasu, dzięki czemu obywatele Unii Europejskiej będą mogli jak najszybciej korzystać z praw 

określonych w nowym akcie prawnym, który ma zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę 

w ramach zwykłej procedury prawodawczej („procedury współdecyzji”).

Ocena skutków regulacji (SEC(2009) 915 wersja ostateczna) przeprowadzona przez Komisję

w związku z jej wnioskiem dotyczącym decyzji ramowej Rady jest ważna również w odniesieniu 

do inicjatywy na rzecz dyrektywy, ponieważ jej przedmiot jest taki sam. Ta ocena skutków zostaje 

zatem przekazana ponownie jako szczegółowe uzasadnienie umożliwiające dokonanie oceny 

zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności zgodnie z art. 5 protokołu nr 2 do traktatu 

z Lizbony. 

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Do wniosku dotyczącego rezolucji dołączonego do wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady 

w sprawie prawa do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego 

w postępowaniu karnym nie ma bezpośrednio zastosowania traktat z Lizbony, ponieważ jednak 

wniosek ten jest powiązany ze wspomnianą decyzją ramową, to zostanie do niego zastosowany taki

sam proces decyzyjny jak do tej decyzji. Zważywszy że wniosek dotyczący decyzji ramowej zostaje 

zastąpiony inicjatywą na rzecz dyrektywy, wspomniana rezolucja może zostać (formalnie) przyjęta 

dopiero po przyjęciu dyrektywy. 

2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Podstawą inicjatywy na rzecz dyrektywy w sprawie prawa do korzystania z usługi tłumaczenia 

ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym jest art. 82 ust. 2 lit. b) TFUE, zgodnie 

z którym „w zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń 

sądowych, jak również współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych o wymiarze 

transgranicznym, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą 

procedurą prawodawczą, mogą ustanawiać normy minimalne.  Normy takie uwzględniają różnice 

między tradycjami i systemami prawnymi państw członkowskich. Dotyczą one: (…) b) praw 

jednostek w postępowaniu karnym.” 

Inicjatywa na rzecz dyrektywy określa podstawowe obowiązki zgodnie z konwencją

i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z art. 82 ust. 2 przepisy 

przedmiotowej dyrektywy ustanawiają normy minimalne. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 

prawa określone w przedmiotowej dyrektywie, by zapewnić wyższy poziom ochrony, także 

w sytuacjach, które nie zostały w niej wyraźnie ujęte. Poziom ochrony nigdy nie powinien być 

jednak niższy niż przewidziano w konwencji, zgodnie z wykładnią zawartą w orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Inicjatywa na rzecz dyrektywy nie wprowadza rozróżnienia między kobietami i mężczyznami: 

użyte w tekście zaimki „on” i „jego” odnoszą się do podejrzanego lub oskarżonego lub, 

w stosownych przypadkach, do ich doradcy prawnego. Zaimki te nie wprowadzają rozróżnienia 

między kobietami a mężczyznami i odnoszą się do podejrzanych, oskarżonych i doradców 

prawnych bez względu na ich płeć.
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Artykuł 1 – Zakres zastosowania

Zakres zastosowania obejmuje wszystkie osoby od chwili, gdy właściwe organy danego państwa 

członkowskiego poinformują te osoby, że są one podejrzane lub oskarżone o popełnienie 

przestępstwa, do czasu zakończenia postępowania, czyli prawomocnego ustalenia, czy dany 

podejrzany lub oskarżony popełnił to przestępstwo. Prawomocne ustalenie oznacza, że stwierdzono 

winę lub brak winy podejrzanego lub oskarżonego i nie ma on możliwości odwołania. Termin 

„podejrzany lub oskarżony” ma być terminem autonomicznym, niezależnym od określenia 

używanego w odniesieniu do takich osób w postępowaniu krajowym. Zakres zastosowania nie 

obejmuje postępowania, które może prowadzić do nałożenia sankcji przez organ inny niż sąd karny 

(najczęściej w postępowaniu administracyjnym), o ile od nałożonej kary nie odwołano się do 

takiego sądu. 

W artykule tym wyjaśniono, że przedmiotowa inicjatywa stosuje się również do europejskiego 

nakazu aresztowania. Fakt, iż przypadki wykonania europejskiego nakazu aresztowania podlegają 

przedmiotowej dyrektywie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ decyzja ramowa w sprawie 

europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami 

członkowskimi1 uwzględnia prawo do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego i tłumaczenia 

pisemnego jedynie w sposób ogólny. 

Artykuł 2 – Prawo do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego

Artykuł ten wprowadza podstawową zasadę, zgodnie z którą należy zapewnić tłumaczenie ustne, 

w tym także rozmów między podejrzanym lub oskarżonym a jego doradcą prawnym, podczas 

postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, tj. podczas przesłuchania przez 

policję, rozprawy sądowej, wszelkich posiedzeń pomiędzy rozprawami lub w przypadku odwołania; 

w innych sytuacjach zapewnienie tłumaczenia jest fakultatywne. W związku z tym w motywie 10 

przypomniano orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym 

podejrzany lub oskarżony powinien m.in. być w stanie przedstawić swojemu doradcy prawnemu 

swoją wersję wydarzeń, zwrócić uwagę na wszelkie stwierdzenia, z którymi się nie zgadza, 

i uświadomić swojemu doradcy prawnemu wszelkie fakty, które należy przedstawić jako linię 

obrony.

W artykule tym wyjaśniono, że nie ma on wpływu na przepisy prawa krajowego dotyczące 

obecności doradcy prawnego na każdym etapie postępowania karnego.

                                               
1 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.
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Artykuł 3 – Prawo do korzystania z usługi tłumaczenia pisemnego najważniejszych 

dokumentów

Podejrzanemu lub oskarżonemu przysługuje prawo do otrzymania tłumaczenia najważniejszych 

dokumentów lub przynajmniej ich ważnych fragmentów (jeżeli, na przykład, dokumenty są bardzo 

długie), co powinno zagwarantować rzetelność postępowania. O tym, które dokumenty są 

najważniejsze, decydują właściwe organy, ale wśród nich powinno zawsze znaleźć się 

przedstawienie zarzutów lub aktu oskarżenia, a także wszelkie wyroki. Konieczne jest również 

przetłumaczenie nakazu zatrzymania lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu 

wolności.

W odniesieniu do postępowania służącego wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania, nakaz 

ten powinno przetłumaczyć państwo członkowskie, które go wykonuje.

Tłumaczenie ustne lub streszczenie ustne jest dopuszczalne, o ile nie wpływa na rzetelność 

postępowania i o ile tłumaczenie w takiej formie jest odpowiednim rozwiązaniem. 

Artykuł 4 – Ponoszenie przez państwa członkowskie kosztów tłumaczenia ustnego i pisemnego

Artykuł ten stanowi, że bez względu na wynik postępowania koszty tłumaczenia ustnego 

i pisemnego ponoszą państwa członkowskie. 

Artykuł 5 – Jakość tłumaczenia ustnego i pisemnego

Artykuł ten ustanawia podstawowe wymogi dotyczące zagwarantowania odpowiedniej jakości 

tłumaczenia ustnego i pisemnego. Zalecenia dotyczące tych wymogów zamieszczono w rezolucji 

Rady i rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie lepszego wprowadzania 

w życie przez państwa członkowskie prawa do korzystania z usługi tłumaczenia ustnego 

i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym. 

Artykuł 6 - Klauzula o niezmniejszaniu poziomu ochrony

Artykuł ten ma zagwarantować, aby ustanowienie wspólnych minimalnych norm zgodnie

z przedmiotową dyrektywą nie skutkowało obniżeniem norm w niektórych państwach 

członkowskich oraz zapewnienie przestrzegania norm określonych w konwencji lub innych 

odpowiednich umowach międzynarodowych. Państwa członkowskie mają całkowitą swobodę

w zakresie ustanowienia norm wyższych, niż normy określone w przedmiotowej dyrektywie.
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Artykuł 7 – Wdrażanie

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie muszą wdrożyć przedmiotową dyrektywę najpóźniej 

w terminie 30 miesięcy od dnia jej wejścia w życie oraz, w tym samym terminie, muszą przesłać 

Radzie i Komisji tekst przepisów dokonujących transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. 

Artykuł 8 – Sprawozdanie

W terminie 42 miesięcy od dnia wejścia w życie dyrektywy Komisja musi przedstawić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym oceni, w jakim stopniu państwa 

członkowskie przedsięwzięły niezbędne środki w celu zastosowania się do dyrektywy i do którego 

załączy, w razie konieczności, odpowiednie wnioski prawodawcze.

Artykuł 9 – Wejście w życie

Artykuł ten stanowi, że dyrektywy wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. ZASADA POMOCNICZOŚCI

Ponieważ państwa członkowskie samodzielnie nie mogą w zadowalającym stopniu osiągnąć celu 

przedmiotowej dyrektywy, a mianowicie zapewnić wspierania wzajemnego zaufania między sobą, 

zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnych minimalnych norm, które 

będą stosowane w całej Unii Europejskiej. W celu budowania wzajemnego zaufania dyrektywa 

doprowadzi do zbliżenia najważniejszych przepisów proceduralnych obowiązujących w państwach 

członkowskich w odniesieniu do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu 

karnym. Dyrektywa jest zatem zgodna z zasadą pomocniczości. Dokładniejsze informacje 

zamieszczono w szczegółowym uzasadnieniu dołączonym do inicjatywy na rzecz dyrektywy. 

4. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Dyrektywa jest zgodna z zasadą proporcjonalności, ponieważ nie wykracza poza minimum 

wymagane do osiągnięcia wyznaczonego celu na poziomie unijnym ani poza to, co jest w tym celu 

konieczne. Dokładniejsze informacje zamieszczono w szczegółowym uzasadnieniu dołączonym do 

inicjatywy na rzecz dyrektywy.

____________________


