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Zadeva: Pobuda za DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravici 

do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih
– obrazložitveni memorandum

V prilogi vam pošiljamo obrazložitveni memorandum v zvezi s pobudo skupine držav članic za 

direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih 

postopkih.1

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Pobuda

Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije,
Republike Estonije, Francoske republike, Republike Madžarske, Italijanske republike, Velikega 

vojvodstva Luksemburg, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Finske in 
Kraljevine Švedske 

za
DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

O PRAVICI DO TOLMAČENJA IN PREVAJANJA
V KAZENSKIH POSTOPKIH

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE

Člen 82(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da pravosodno sodelovanje v kazenskih 

zadevah v Evropski uniji temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb.

Vzajemno priznavanje predvideva, da pristojni organi držav članic zaupajo kazenskopravnim 

sistemom drugih držav članic. 

Pravica osumljencev ali obtožencev do pravičnega sojenja je temeljna pravica, ki jo Evropska unija 

in njene države članice spoštujejo v skladu s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

(Listina) in členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(EKČP), kakor ju razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).

Za okrepitev medsebojnega zaupanja v Evropski uniji je pomembno, da poleg Listine in EKČP 

obstajajo standardi EU za zaščito procesnih pravic, ki se v državah članicah ustrezno izvajajo in 

uporabljajo. 

Med strokovnjaki obstaja široka podpora ukrepanju Evropske unije na področju procesnih pravic, in 

sicer z zakonodajo in drugimi ukrepi2. Temu mnenju se pridružujeta tudi Evropski parlament3 in 

Evropska komisija4. 

                                               
2 Glej med drugim "Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the 

European Union", poročilo Université Libre de Bruxelles z dne 20. novembra 2008.
3 Glej npr. "Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 Svetu o razvoju 

kazenskopravnega območja EU", 2009/2012(INI), točka 1 a).
4 Glej med drugim "Območje svobode, varnosti in pravice za državljane" COM (2009) 262/4 

(točka 4.2.2.).
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Komisija je aprila 2004 predložila predlog okvirnega sklepa Sveta o določenih procesnih pravicah v 

kazenskem postopku na celotnem območju Evropske unije5. Po treh letih razprav pa ni bilo mogoče 

doseči (soglasnega) dogovora o besedilu. Nato so bile preučene tudi druge možnosti za uresničitev 

ciljev, določenih v navedenem predlogu, katerega namen je bil okrepiti procesne pravice 

osumljencev ali obtožencev v kazenskih postopkih.

Glede na to je švedsko predsedstvo Evropske unije 1. julija 2009 predložilo predlog načrta za 

krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih. V načrtu je 

predlagano, da se za obravnavanje procesnih pravic uporabi postopni pristop, pri katerem se 

prihodnji ukrepi obravnavajo po posameznih področjih. Tako bi lahko ustrezno pozornost namenili 

vsakemu posameznemu ukrepu ter s tem omogočili opredelitev problematičnih vprašanj in njihovo 

reševanje na način, ki bo pomenil dodano vrednost za vsak ukrep.

Načrt, ki so ga države članice toplo pozdravile, je bil hitro preoblikovan v resolucijo Sveta. Svet za 

pravosodje in notranje zadeve je načrt sprejel 30. novembra 20096.

V načrtu se Svet strinja, da je treba za krepitev pravic osumljencev ali obtožencev v kazenskem 

postopku ukrepati na ravni Evropske unije. Tovrstno ukrepanje lahko zajema zakonodajo in tudi 

druge ukrepe. Načrt kot osnovo za nadaljnje ukrepanje navaja šest ukrepov. Eden od teh ukrepov je 

pravica do prevajanja in tolmačenja v kazenskih postopkih (ukrep A). 

Ob upoštevanju postopnega pristopa, določenega v načrtu, je Komisija 8. julija 2009 predložila 

predlog okvirnega sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. 

Predlogu je bila priložena ocena učinka7.

                                               
5 Predlog okvirnega sklepa Sveta o določenih procesnih pravicah pri kazenskih postopkih na 

celotnem območju Evropske unije, COM (2004) 328 z dne 28.4.2004.
6 UL C 295, 4.12.2009, str. 1.
7 COM (2009) 338 konč. SEC (2009) 916
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Švedsko predsedstvo je 15. julija 2009 predstavilo predlog resolucije Sveta in predstavnikov vlad 

držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju držav članic k uresničevanju pravice do 

tolmačenja in prevoda v kazenskih postopkih. Namen resolucije je bil spremljati in dopolniti 

predlog okvirnega sklepa, ki ga je predstavila Komisija. 

Po intenzivnih pogajanjih je Svet 23. oktobra 2009 dosegel splošni pristop glede predloga okvirnega 

sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih8 in glede spremljajoče 

resolucije9. 

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je treba predlog okvirnega sklepa 

preoblikovati v predlog direktive, da se omogoči neprekinjeno nadaljnje delo v zvezi s predlogom. 

Ker ima Komisija, katere mandat se izteče 1. februarja 2010, le skrbniško vlogo in načeloma ne sme 

sprejemati novih predlogov, se zdi primerno, da besedilo splošnega pristopa o predlogu okvirnega 

sklepa Sveta skupina držav članic predstavi kot pobudo za direktivo Evropskega parlamenta in 

Sveta. Ta pobuda, sprejeta v skladu s členom 76(b) PDEU, bo omogočila, da se bo obravnava 

besedila nadaljevala v skladu z Lizbonsko pogodbo tam, kjer se je končala v skladu z 

Amsterdamsko pogodbo/Pogodbo iz Nice, poleg tega pa bo preprečila izgubljanje časa, da bodo 

lahko državljani Evropske unije čim prej uživali ugodnosti pravic, določenih v novem instrumentu, 

ki ga bosta sprejela Evropski parlament in Svet v okviru rednega zakonodajnega postopka 

("soodločanje").

Ocena učinka (SEC(2009) 915 konč.), ki jo je Komisija izvedla glede svojega predloga okvirnega 

sklepa Sveta, velja v enaki meri tudi za pobudo za direktivo, saj ima slednja popolnoma enako 

vsebino. Ta ocena učinka je zato ponovno predložena kot podrobna izjava, ki omogoča oceno 

skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s členom 5 Protokola št. 2 k 

Lizbonski pogodbi. 

                                               
8 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204
9 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205
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Lizbonska pogodba ne vpliva neposredno na predlog resolucije, ki spremlja predlog okvirnega 

sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, vendar je predlog 

resolucije vezan na navedeni okvirni sklep in ga torej pri sprejemanju odločitev tudi upošteva. Ker 

se predlog okvirnega sklepa nadomesti s pobudo za direktivo, je navedeno resolucijo mogoče 

(uradno) sprejeti samo ob sprejetju te direktive. 

2. POSEBNE DOLOČBE

Ta pobuda za direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih temelji na členu 

82(2)(b) PDEU, v skladu s katerim "lahko Evropski parlament in Svet z direktivami, sprejetimi po 

rednem zakonodajnem postopku, določita minimalna pravila, potrebna za lažje vzajemno 

priznavanje sodb in sodnih odločb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s 

čezmejnimi posledicami. V teh pravilih se upoštevajo razlike med pravnimi sistemi in izročili držav 

članic. Pravila se nanašajo na: (…) (b) pravice posameznikov v kazenskem postopku".

Ta pobuda za direktivo določa temeljne obveznosti, temelji pa na EKČP in sodni praksi ESČP. V 

skladu s členom 82(2) so s temi določbami postavljena minimalna pravila. Države članice lahko 

razširijo pravice iz te okvirne direktive, da bi zagotovile višjo raven zaščite tudi v primerih, ki v tej 

direktivi niso izrecno obravnavani. Raven zaščite nikoli ne bi smela biti nižja od standardov, ki so 

določeni z EKČP in kakor jih razlaga sodna praksa ESČP.

Ta pobuda za direktivo je nevtralna glede na spol: zaimenske oblike moškega spola so nevtralne in 

se nanašajo na osumljenca ali obtoženca oziroma njegovega pravnega svetovalca  tako moškega kot 

ženskega spola.



5673/10 dk 7
DG H 2B SL

Člen 1 – Področje uporabe

Področje uporabe zajema vsakogar, ki ga pristojni organi države članice seznanijo, da je osumljen 

ali obtožen storitve kaznivega dejanja, in sicer do zaključka postopka, kar pomeni do končne 

ugotovitve o tem, ali je osumljenec oziroma obtoženec storil kaznivo dejanje. Končna ugotovitev 

pomeni, da je bila ugotovljena krivda osumljenca ali obtoženca oziroma njegova nedolžnost in da se 

ni mogoče pritožiti. Izraz "osumljenec ali obtoženec" naj ne bi bil odvisen od tega, kako je ta oseba 

opredeljena v nacionalnih postopkih. Področje uporabe ne zajema postopka, pri katerem bi sankcije 

lahko naložil organ, ki ni kazensko sodišče (običajno gre pri tem za upravni postopek), pod 

pogojem, da proti naloženi sankciji ni bila vložena pritožba pri takšnem sodišču. 

V členu je pojasnjeno, da se predlog uporablja tudi za primere v zvezi z evropskim nalogom za 

prijetje. Uporaba direktive za primere evropskega naloga za prijetje je pomembna, saj Okvirni sklep 

o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami10 ureja pravico do 

tolmačenja in prevajanja le na splošno.

Člen 2 – Pravica do tolmačenja

V tem členu je določeno temeljno načelo, da je treba tolmačenje, vključno s komuniciranjem med 

osumljencem ali obtožencem in njegovim pravnim svetovalcem, zagotoviti med preiskavo in v času 

sojenja, tj. med policijskim zaslišanjem, med postopkom pred sodiščem in na vsakem vmesnem 

zaslišanju ali ob vložitvi pravnega sredstva, in da ga je možno zagotoviti tudi v drugih primerih. V 

zvezi s tem je v uvodni izjavi (10) navedena sodna praksa ESČP, v skladu s katero naj bi bilo 

osumljencu ali obtožencu med drugim omogočeno, da svojemu pravnemu svetovalcu pojasni svojo 

verzijo o dogodkih, opozori na kakršno koli izjavo, s katero ne soglaša, in svojega pravnega 

svetovalca seznani z vsemi dejstvi, ki bi jih bilo treba predložiti za pripravo obrambe.

V tem členu je pojasnjeno, da to ne vpliva na pravila nacionalnega prava v zvezi s prisotnostjo 

pravnega svetovalca v kateri koli fazi kazenskega postopka.

                                               
10 UL L 190, 18.7.2002, str. 1.
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Člen 3 – Pravica do prevajanja bistvenih dokumentov

Za zagotovitev pravičnosti postopka ima osumljenec ali obtoženec pravico prejeti prevod bistvenih 

dokumentov ali vsaj pomembnih delov takšnih dokumentov (če so dokumenti npr. zelo obsežni). O 

tem, kateri dokumenti so bistveni, odločajo pristojni organi, vendar morajo bistveni dokumenti 

vedno vključevati obtožnico in vse sodbe. Prevod bi bilo treba zagotoviti tudi za vsakršen priporni 

nalog ali nalog za odvzem prostosti.

Pri postopku za izvršitev evropskega naloga za prijetje ta nalog prevede izvršitvena država članica.

Zagotoviti je mogoče tudi ustni prevod ali ustni povzetek, če to ne vpliva na pravičnost postopka in 

je primerno, da se zagotovi prevod v takšni obliki.

Člen 4 – Države članice nosijo stroške tolmačenja in prevajanja

V tem členu je določeno, da ne glede na izid postopka stroške tolmačenja in prevajanja nosi država 

članica.

Člen 5 – Kakovost tolmačenja in prevajanja

V tem členu je podana temeljna zahteva po zagotavljanju kakovosti tolmačenja in prevajanja. V 

resoluciji Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so navedena 

priporočila v tej smeri, ki spodbujajo države članice k uveljavljanju pravice do tolmačenja in 

prevoda v kazenskih postopkih.

Člen 6 – Protiregresijska klavzula

Namen tega člena je zagotoviti, da se zaradi določitve skupnih minimalnih standardov v skladu s to 

direktivo ne bodo znižali standardi v določenih državah članicah ter da se bodo ohranili standardi iz 

EKČP in drugih zadevnih mednarodnih sporazumov. Države članice imajo še naprej popolno 

svobodo glede določanja standardov, ki so višji od standardov, dogovorjenih v tej direktivi.
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Člen 7 – Izvajanje

V skladu s tem členom morajo države članice direktivo najpozneje trideset dni po začetku njene 

veljavnosti prenesti v nacionalno zakonodajo ter do istega dne Svetu in Komisiji poslati besedilo 

določb, s katerimi to direktivo prenašajo v nacionalno zakonodajo.

Člen 8 – Poročanje

Komisija v 42 mesecih po začetku veljavnosti direktive Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo, v katerem oceni, v kakšnem obsegu so države članice sprejele potrebne ukrepe, da bi 

upoštevale to direktivo, poročilo pa po potrebi spremljajo zakonodajni predlogi.

Člen 9 – Začetek veljavnosti

V tem členu je določeno, da direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske 

unije.

3. NAČELO SUBSIDIARNOSTI

Države članice same ne morejo v zadostni meri doseči cilja direktive, saj je namen predloga krepiti 

njihovo medsebojno zaupanje, zato pa je pomembno doseči dogovor o skupnem minimalnem 

standardu, ki se bo uporabljal po vsej Evropski uniji. Direktiva bo z namenom krepitve 

medsebojnega zaupanja približala bistvena procesna pravila držav članic glede tolmačenja in 

prevajanja v kazenskih postopkih. Direktiva je zato skladna z načelom subsidiarnosti. Pobudi za 

direktivo je priložena podrobna izjava z nadaljnjimi podatki.

4. NAČELO SORAZMERNOSTI

Direktiva je v skladu z načelom sorazmernosti, saj ne presega minimuma, potrebnega za doseganje 

navedenega cilja na evropski ravni, niti tistega, kar je v ta namen potrebno.  Pobudi za direktivo je 

priložena podrobna izjava z nadaljnjimi podatki.

___________________


