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– Dôvodová správa

V prílohe zasielame dôvodovú správu týkajúcu sa iniciatívy skupiny členských štátov na smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní 1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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V Bruseli 14. decembra 2009

Iniciatíva 

Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Estónskej 
republiky, Francúzskej republiky, Maďarskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského 
veľkovojvodstva, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Fínskej republiky a 

Švédskeho kráľovstva

na

SMERNICU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
O PRÁVACH NA TLMOČENIE A PREKLAD 

V TRESTNOM KONANÍ

DÔVODOVÁ SPRÁVA
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT

V článku 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že justičná spolupráca v 

trestných veciach v Európskej únii je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných 

justičných rozhodnutí. 

Vzájomné uznávanie vychádza z predpokladu, že príslušné orgány členských štátov dôverujú 

systémom trestného súdnictva ostatných členských štátov. 

Právo podozrivých alebo obvinených osôb na spravodlivý proces je základným právom, ktoré 

Európska únia a jej členské štáty rešpektujú v súlade s článkom 47 Charty základných práv 

Európskej únie (Charta) a s článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd (EDĽP), ako ich vykladá Európsky súd pre ľudské práva. 

Na účely posilnenia vzájomnej dôvery v rámci Európskej únie je dôležité, aby Chartu a EDĽP 

dopĺňali normy Európskej únie na ochranu procesných práv, ktoré sa riadne vykonávajú a uplatňujú 

v členských štátoch. 

Odborníci široko podporujú opatrenia Európskej únie o procesných právach zabezpečované 

prostredníctvom právnych predpisov a iných opatrení2. Európsky parlament3 a Európska komisia sa 

vyjadrili v rovnakom zmysle4. 

                                               
2 Pozri okrem iného „Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in 

the European Union“ (Analýza budúcnosti vzájomného uznávania v trestných veciach 
v Európskej únii), správa Université Libre de Bruxelles z 20. novembra 2008.

3 Pozri napr. odporúčanie Európskeho parlamentu Rade zo 7. mája 2009 o rozvoji oblasti 
trestného súdnictva v Európskej únii, dokument 2009/2012 (INI), bod 1 písm. a).

4 Pozri okrem iného „Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov“, dokument 
KOM (2009) 262 (bod 4.2.2).
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Komisia v apríli 2004 predložila návrh rámcového rozhodnutia o určitých procesných právach v 

trestnom konaní v celej Európskej únii5. Po 3 rokoch rokovaní sa však ukázalo, že nie je možné 

dosiahnuť (jednomyseľnú) dohodu o znení. Následne sa preskúmali ďalšie možnosti na účely 

dosiahnutia cieľov stanovených v uvedenom návrhu, ktoré sa zamerali na posilnenie procesných 

práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní.

Švédske predsedníctvo Európskej únie v tomto zmysle 1. júla 2009 predložilo návrh plánu na 

posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní. V pláne sa 

navrhuje pristupovať k riešeniu procesných práv postupne, zaoberať sa jednou oblasťou budúcich 

opatrení v jednom momente. Na každé jednotlivé opatrenie sa tak bude môcť sústrediť potrebná 

pozornosť, aby sa mohli problémy identifikovať a riešiť spôsobom, ktorý každému opatreniu dodá 

pridanú hodnotu.

Plán, ktorý členské štáty veľmi uvítali, sa čoskoro prepracoval na uznesenie Rady. Rada 

(spravodlivosť a vnútorné veci) prijala plán 30. novembra 20096. 

V pláne Rada súhlasila s tým, že je potrebné prijať opatrenia na úrovni Európskej únie s cieľom 

posilniť práva podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní. Takéto opatrenia môžu 

zahŕňať právne predpisy, ako aj iné opatrenia. V pláne sa vymenúva šesť opatrení, ktoré sú 

základom pre budúce opatrenia. Jedným z týchto opatrení je právo na preklad a tlmočenie v 

trestnom konaní (opatrenie A). 

Komisia vzhľadom na postupný prístup uvedený v pláne predložila 8. júla 2009 návrh rámcového 

rozhodnutia o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Tento návrh sprevádzalo posúdenie 

vplyvu7. 

                                               
5 Návrh rámcového rozhodnutia o určitých procesných právach v trestnom konaní v celej 

Európskej únii, dokument KOM (2004) 328 z 28.4.2004.
6 Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.
7 Dokumenty KOM (2009) 338 v konečnom znení a SEK (2009) 916.
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Švédske predsedníctvo 15. júla 2009 predložilo návrh uznesenia Rady a vlád členských štátov, 

ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o podpore vykonávania práva na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní zo strany členských štátov. Uvedené uznesenie je sprievodným dokumentom, ktorý dopĺňal 

návrh na rámcové rozhodnutie predložené Komisiou. 

Rada po intenzívnych rokovaniach 23. októbra 2009 dospela k všeobecnému smerovaniu v 

súvislosti s návrhom rámcového rozhodnutia Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní8, ako aj so sprievodným uznesením9.  

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa návrh rámcového rozhodnutia 

musí prepracovať na návrh smernice, aby sa mohlo pokračovať v práci na jeho znení. Keďže 

súčasná Komisia, ktorá je vo funkcii do 1. februára 2010, len zabezpečuje bežný chod a v zásade 

nemôže prijímať nové návrhy, považuje sa za vhodné, aby v súvislosti s návrhom rámcového 

rozhodnutia Rady skupina členských štátov predložila znenie všeobecného smerovania ako 

iniciatívu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady. Takáto iniciatíva predložená v súlade 

s článkom 76 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ umožní v rámci Lisabonskej zmluvy pokračovať 

v práci na znení tam, kde sa v nej v rámci zmlúv z Amsterdamu a Nice skončilo. Predložením 

takejto iniciatívy sa tiež zabezpečí, aby sa nestrácal čas a občania Európskej únie mohli čo najskôr 

využívať práva uvedené v novom nástroji, ktorý má Európsky parlament a Rada prijať v rámci 

riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovací postup). 

Posúdenie vplyvu (dokument SEK (2009) 915 v konečnom znení), ktoré vypracovala Komisia v 

súvislosti so svojím návrhom rámcového rozhodnutia Rady platí rovnako aj pre iniciatívu na 

smernicu, keďže sa týka presne toho istého predmetu. Toto posúdenie vplyvu sa preto opätovne 

predloží ako dôvodová správa, ktorá umožní zhodnotiť súlad so zásadami subsidiarity a 

proporcionality podľa článku 5 protokolu (č. 2) priloženého k Lisabonskej zmluve. 

                                               
8 Dokument 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
9 Dokument 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Návrh uznesenia, ktorý sprevádza návrh rámcového rozhodnutia Rady o práve na tlmočenie a 

preklad v trestnom konaní, nie je priamo ovplyvnený Lisabonskou zmluvou, ale súvisí s rámcovým 

rozhodnutím, a preto sa uvedeným rámcovým rozhodnutím riadi v rámci rozhodovacieho procesu. 

Keďže návrh na rámcové rozhodnutie nahrádza iniciatíva na smernicu, uvedené uznesenie sa môže 

(formálne) prijať len vtedy, keď sa prijme smernica. 

2. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Iniciatíva na smernicu o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní sa zakladá na článku 82 ods. 

2 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorého „Európsky parlament a Rada môžu v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom 

uľahčiť v potrebnom rozsahu vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj 

policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne 

pravidlá zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov. Týkajú sa: 

(...) b) práv jednotlivcov v trestnom konaní.“ 

Táto iniciatíva na smernice stanovuje základné povinnosti a opiera sa o EDĽP a judikatúru 

Európskeho súdu pre ľudské práva. V súlade s článkom 82 ods. 2 sa v ustanoveniach tejto smernice 

stanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty môžu práva ustanovené v tejto smernici rozšíriť tak, 

aby poskytli vyššiu úroveň ochrany aj v situáciách, ktorými sa táto smernica výslovne nezaoberá. 

Úroveň ochrany by však nemala byť nikdy nižšia, ako sú normy ustanovené v EDĽP, ako ho 

v judikatúre vykladá Európsky súd pre ľudské práva.

Táto iniciatíva na smernicu je z rodového hľadiska neutrálna: privlastňovacie zámená v celom znení 

odkazujú na podozrivú alebo obžalovanú osobu alebo prípadne jej právneho zástupcu. Sú z 

rodového hľadiska neutrálne a vzťahujú sa na podozrivé alebo obžalované osoby alebo ich 

právnych zástupcov mužského aj ženského pohlavia.
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Článok 1 – Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa od príslušných orgánov členského štátu 

dozvedia, že sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného činu, až do ukončenia konania, čo 

znamená konečné rozhodnutie o otázke, či podozrivá alebo obvinená osoba spáchala trestný čin. 

Konečné rozhodnutie znamená, že sa rozhodlo o vine či nevine podozrivej alebo obžalovanej osoby 

a proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať. Pojem „podozrivá alebo obžalovaná osoba“ sa má 

používať ako nezávislý pojem, bez ohľadu na označenie takýchto osôb vo vnútroštátnom konaní. 

Rozsah pôsobnosti sa nevzťahuje na konania, v rámci ktorých môže iný orgán ako trestný súd 

uložiť sankcie (spravidla správne konania), pokiaľ sa proti uloženej sankcii nepodal odvolanie na 

takomto súde.  

V tomto článku sa vysvetľuje, že iniciatíva sa vzťahuje aj na prípady európskeho zatykača. Je 

dôležité, že do rozsahu pôsobnosti smernice patria aj prípady európskeho zatykača, pretože rámcové 

rozhodnutie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi10 sa 

právami na tlmočenie a prekladu zaoberá iba všeobecne. 

Článok 2 – Právo na tlmočenie

V tomto článku sa stanovuje základná zásada, že tlmočenie, a to aj komunikácie medzi podozrivou 

alebo obvinenou osobou a jej právnym zástupcom, sa poskytne počas trestného konania pred 

vyšetrovacími a justičnými orgánmi t.j. počas policajného výsluchu, súdneho pojednávania a 

akýchkoľvek predbežných pojednávaní, a možno ho poskytnúť aj v iných situáciách. Odôvodnenie 

10 v tomto kontexte pripomína judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej by mala 

podozrivá alebo obvinená osoba byť okrem iného schopná vysvetliť svojmu právnemu zástupcovi 

svoju verziu udalostí, poukázať na akékoľvek tvrdenie, s ktorým nesúhlasí, a upovedomiť svojho 

právneho zástupcu o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré možno použiť na jej obhajobu.

V článku sa vysvetľuje, že poskytnutím tlmočenia nie sú dotknuté normy vnútroštátneho práva 

týkajúce sa prítomnosti právneho zástupcu počas ktorejkoľvek fázy konania.

                                               
10 Ú. v ES L 190, 18.7.2002, s. 1.
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Článok 3 – Právo na preklad základných dokumentov

Podozrivá alebo obžalovaná osoba má právo na preklad podstatných dokumentov alebo aspoň ich 

dôležitých častí (ak sú takéto dokumenty napríklad veľmi dlhé) s cieľom zaručiť spravodlivosť 

konania.  Príslušné orgány rozhodnú o tom, ktoré sú základné dokumenty, ale vždy medzi ne patrí 

žaloba alebo obvinenie, ako aj všetky rozsudky.   Preložiť by sa mal aj akýkoľvek príkaz na 

zadržanie alebo rozhodnutie, ktorým sa osoba pozbavuje osobnej slobody.

Pokiaľ ide o konanie týkajúce sa výkonu európskeho zatykača, tento európsky zatykač preloží 

vykonávajúci členský štát.

Možno poskytnúť ústny preklad alebo ústne zhrnutie, pokiaľ tým nebude dotknutá spravodlivosť 

konania a ak je vhodné poskytnúť preklad v takej forme.

Článok 4 – Členské štáty znášajú náklady na tlmočenie a preklad

V tomto článku sa stanovuje, že náklady na tlmočenie a preklad znášajú bez ohľadu na výsledok 

konania členské štáty. 

Článok 5 – Kvalita tlmočenia a prekladu

V tomto článku sa stanovuje základná požiadavka s cieľom zabezpečiť kvalitu tlmočenia 

a prekladu. Odporúčania v tomto zmysle sa nachádzajú v uznesení Rady a vlád členských štátov, 

ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o podpore vykonávania práva na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní zo strany členských štátov. 

Článok 6 – Ustanovenie o zákaze zníženia úrovne ochrany

Účelom tohto článku je zabezpečiť, aby stanovenie spoločných minimálnych noriem v súlade s 

touto smernicou neviedlo k zníženiu noriem v určitých členských štátoch a aby sa zachovali normy 

stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach a iných relevantných medzinárodných 

dohodách. Členským štátom zostáva úplná voľnosť stanoviť vyššie normy, ako sú normy dohodnuté 

v tejto smernici.
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Článok 7 – Vykonávanie

V tomto článku sa od členských štátov vyžaduje, aby smernicu vykonali najneskôr do 30 mesiacov 

po nadobudnutí jej účinnosti a v rovnakej lehote zaslali Rade a Komisii znenie ustanovení, ktorými 

sa zabezpečuje transpozícia do vnútroštátnych právnych predpisov. 

Článok 8 – Správa

42 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a 

Rade správu, v ktorej posúdi mieru, v akej členské štáty prijali potrebné opatrenia s cieľom 

dosiahnuť súlad s ustanoveniami tejto smernice a k tejto správe podľa potreby pripojí legislatívne 

návrhy.

Článok 9 – Nadobudnutie účinnosti

V tomto článku sa stanovuje, že smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. ZÁSADA SUBSIDIARITY

Cieľ smernice sa nedá uspokojivo dosiahnuť iba na úrovni členských štátov, pretože návrh má 

podporiť vzájomnú dôveru členských štátov, a preto je dôležité dohodnúť spoločnú minimálnu 

normu, ktorá sa uplatňuje v celej Európskej únii. Na základe smernice sa zaproximujú podstatné 

procesné pravidlá členských štátov týkajúce sa tlmočenia a prekladu v trestnom konaní s cieľom 

budovať vzájomnú dôveru. Smernica je preto v súlade so zásadou subsidiarity. Podrobnosti sa 

nachádzajú v dôvodovej správe, ktorá je pripojená k iniciatíve na smernicu. 

4. ZÁSADA PROPORCIONALITY

Smernica je v súlade so zásadou proporcionality, pretože neprekračuje minimum nevyhnutné na 

dosiahnutie uvedeného cieľa na európskej úrovni, ani rámec nevyhnutný na tento účel. Podrobnosti 

sa nachádzajú v dôvodovej správe, ktorá je pripojená k iniciatíve na smernicu.

____________________


