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NOT
Ärende: Initiativ till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om rätt till tolkning och översättning i brottmål
 Motivering

Härmed bifogas en motivering avseende initiativet från en grupp medlemsstater till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål.1

___________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bryssel den 14 december 2009

Initiativ

från Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland,
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, 

Republiken Ungern, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien,
Republiken Finland och Konungariket Sverige

till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

OM RÄTT TILL TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING 

I BROTTMÅL

MOTIVERING
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MOTIVERING

1. BAKGRUND

I artikel 82.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att det straffrättsliga 

samarbetet inom unionen ska bygga på principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga 

avgöranden.

Ett ömsesidigt erkännande förutsätter att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har 

förtroende för de straffrättsliga systemen i de övriga medlemsstaterna.

Misstänkta eller åtalade personers rätt till en rättvis rättegång är en grundläggande rättighet som 

Europeiska unionen och dess medlemsstater respekterar enligt artikel 47 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) och enligt artikel 6 i den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen), såsom de tolkas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen).

För att öka det ömsesidiga förtroendet inom Europeiska unionen är det viktigt att det, som 

komplettering till stadgan och Europakonventionen, finns Europeiska unionens standarder för 

processuella rättigheter som korrekt genomförs och tillämpas i medlemsstaterna.

Det finns brett stöd bland experterna för Europeiska unionens åtgärder när det gäller processuella 

rättigheter, genom lagstiftning och andra åtgärder1. Dessa synpunkter återkommer hos 

Europarlamentet2 och Europeiska kommissionen3.

                                               
1 Se bl.a. Analys av framtiden för det ömsesidiga erkännandet på straffrättens område i 

Europeiska unionen, rapport av den 20 november 2008 från Université Libre de Bruxelles.
2 Se t.ex. Europaparlamentets rekommendation av den 7 maj 2009 till rådet om utvecklingen 

av ett EU-område för straffrättskipning, 2009/2012(INI), punkt 1 a.
3 Se bl.a. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, KOM(2009) 262/4 

(punkt 4.2.2).
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I april 2004 överlämnade kommissionen ett förslag till rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i 

brottmål i Europeiska unionen1. Efter tre års diskussion föreföll det emellertid omöjligt att nå en 

(enhällig) överenskommelse om texten. Följaktligen utforskades andra vägar i syfte att nå de mål 

som fastställs genom det förslaget, som syftade till att öka misstänkta och åtalade personers 

processuella rättigheter i brottmål.

Mot denna bakgrund lade Europeiska unionens svenska ordförandeskap den 1 juli 2009 fram ett 

förslag till färdplan för att stärka misstänkta och åtalade personers processuella rättigheter i 

brottmål. I färdplanen föreslogs att de processuella rättigheterna behandlas med ett tillvägagångssätt 

steg för steg, så att framtida åtgärder behandlas ett område i taget. Detta skulle göra det möjligt att 

ägna lämplig uppmärksamhet åt varje enskild åtgärd så att problem kan identifieras och behandlas 

på ett sätt som skulle ge mervärde till varje åtgärd.

Färdplanen, som i hög grad välkomnades av medlemsstaterna, omvandlades snart till en 

rådsresolution. Färdplanen antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 30 november 20092.

I färdplanen enas rådet om att åtgärder behöver vidtas på EU-nivå för att stärka misstänkta eller 

åtalade personers rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. Dessa åtgärder kan omfatta såväl 

lagstiftning som andra åtgärder. I färdplanen räknas sex åtgärder upp som grund för framtida 

åtgärder. En av dessa åtgärder är rätten till översättning och tolkning i brottmål (åtgärd A).

Med tanke på det tillvägagångssätt steg för steg som fastställs i färdplanen lade kommissionen 

den 8 juli 2009 fram ett förslag till rådets rambeslut om rätten till översättning och tolkning i 

brottmål. Detta förslag åtföljdes av en konsekvensbedömning3.

                                               
1 Förslag till rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen 

KOM(2004) 328 av den 28 april 2004.
2 EUT C 295, 4.12.2009, s. 1.
3 KOM(2009) 338 slutlig SEK(2009) 916.
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Den 15 juli 2009 lade det svenska ordförandeskapet fram ett förslag till resolution från rådet och 

företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om främjande av 

medlemsstaternas genomförande av rätten till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden.

Denna resolution syftade till att åtfölja och komplettera det förslag till rambeslut som lagts fram av 

kommissionen. 

Efter intensiva förhandlingar nådde rådet enighet den 23 oktober 2009 om en allmän riktlinje 

avseende både förslaget till rådets rambeslut om rätt till tolkning och översättning i brottmål1 och 

den åtföljande resolutionen2.

På grund av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 behöver förslaget till 

rambeslutet omvandlas till ett förslag till direktiv för att möjliggöra att det arbete som ska utföras 

med texten fortsätter. Eftersom kommissionen som sitter kvar till den 1 februari 2010 endast har 

en upprätthållande uppgift och i princip inte kan anta nya förslag anses det lämpligt att en grupp 

medlemsstater lägger fram texten till den allmänna riktlinjen om förslaget till rådets rambeslut som 

ett initiativ till ett Europaparlamentets och rådets direktiv. Ett sådant initiativ, som tas i enlighet 

med artikel 76 b i FEUF, kommer att göra det möjligt att fortsätta arbetet med texten enligt 

Lissabonfördraget från där det slutade enligt Amsterdam/Nicefördragen. Genom att ta ett sådant 

initiativ kan man också säkerställa att ingen tid går till spillo, så att Europeiska unionens 

medborgare så snart som möjligt kan åtnjuta de rättigheter som anges i det nya instrument som ska 

antas av Europaparlamentet och rådet inom det sedvanliga lagstiftningsförfarandet (medbeslutande).

Den konsekvensbedömning (SEK(2009) 915 slutlig) som utfördes av kommissionen avseende dess 

förslag till rådets rambeslut gäller lika mycket för initiativet till direktiv, eftersom det omfattar 

exakt samma ämne. Denna konsekvensbedömning läggs därför fram på nytt som ett detaljerat 

uttalande för att bedöma överensstämmelsen med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i 

enlighet med artikel 5 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Detta förslag till resolution som åtföljer förslaget till rådets rambeslut om rätt till tolkning och 

översättning i brottmål påverkas inte direkt av Lissabonfördraget, men det är kopplat till det 

rambeslutet och följer därför det sistnämnda instrumentet i beslutsprocessen. Eftersom förslaget till 

rambeslut ersätts av initiativet till direktiv kan nämnda resolution antas (formellt) endast då 

direktivet antas.

2. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Initiativet till ett direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål grundas på artikel 82.2 b 

i FEUF, enligt vilken "Om det är nödvändigt för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av 

domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana 

straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension, får Europaparlamentet och rådet 

genom direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler. I dessa 

minimiregler ska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga traditioner och rättssystem 

beaktas. De ska omfatta [...] b) personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet".

Detta initiativ till direktiv fastställer grundläggande skyldigheter och bygger på 

Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis. I enlighet med artikel 82.2 anges i 

bestämmelserna i detta direktiv minimiregler. Medlemsstaterna kan utvidga de rättigheter som 

fastställs i detta direktiv för att erbjuda en högre skyddsnivå även i situationer som inte uttryckligen 

behandlas i detta direktiv. Skyddsnivån bör emellertid aldrig ligga lägre är de normer som anges i 

Europakonventionen, såsom dessa tolkas i Europadomstolens rättspraxis.

Detta initiativ till direktiv är könsneutralt: Begreppen "han" och "hans" används i hela texten för att 

avse den misstänkte eller åtalade personen eller den personens juridiska biträde, beroende på 

sammanhanget. Begreppen är avsedda att vara könsneutrala och omfatta både manliga och 

kvinnliga misstänkta eller åtalade personer och manliga och kvinnliga juridiska biträden.
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Artikel 1  Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet omfattar alla personer som medvetandegörs av en medlemsstats behöriga 

myndigheter om att de är misstänkta eller anklagade för att ha begått ett brott till dess att 

förfarandena avslutas, dvs. till dess att det slutgiltiga avgörandet har fallit i frågan huruvida den 

misstänkta eller anklagade personen har begått brottet. Med slutgiltigt avgörande menas att den 

misstänkta eller åtalade personens skuld eller oskuld har avgjorts och att det inte är möjligt att 

överklaga. Begreppet "misstänkt eller åtalad person" är avsett att vara ett självständigt begrepp, 

oberoende av vad personer i denna situation kallas i nationella förfaranden. Tillämpningsområdet 

omfattar inte förfaranden som kan leda till att påföljder utdöms av en annan myndighet än 

en brottmålsdomstol (typ administrativa förfaranden), så länge den utdömda påföljden inte har 

överklagats till en sådan domstol.

I artikeln klargörs att initiativet även är tillämpligt i fall som rör den europeiska arresteringsordern. 

Det är viktigt att fall som rör den europeiska arresteringsordern omfattas av direktivet eftersom

rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemstaterna1 endast tar 

upp rätten till översättning och tolkning i allmänna ordalag.

Artikel 2  Rätt till tolkning

I denna artikel föreskrivs den grundläggande principen att tolkning, inbegripet kommunikation 

mellan den misstänkta eller åtalade personen och hans/hennes juridiska biträde, ska tillhandahållas 

under såväl utrednings- som rättegångsfasen av förfarandena, det vill säga under polisförhören och 

rättegångsförhandlingarna, men också i samband med eventuella interimistiska höranden eller 

överklaganden, och kan tillhandahållas i andra situationer. I detta sammanhang erinras det i 

artikel 10 om Europadomstolens rättspraxis enligt vilken den misstänkte eller åtalade personen, för 

sitt juridiska biträde bland annat, bör kunna förklara sin version av händelserna, påpeka när han är 

oense med ett uttalande och göra sitt juridiska biträde uppmärksam på fakta som bör läggas fram till 

hans försvar.

Denna bestämmelse påverkar inte de bestämmelser i nationell lagstiftning som avser närvaron av 

ett juridiskt biträde under alla skeden av brottmålsförfarandet.

                                               
1 EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.
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Artikel 3  Rätt till översättning av väsentliga handlingar

Den misstänkta eller anklagade personen har rätt till översättning av väsentliga handlingar, eller 

åtminstone centrala avsnitt i sådana handlingar (om, exempelvis, handlingarna är extremt 

omfattande) för att garantera att det rättsliga förfarandet är rättvist. Det är de behöriga 

myndigheterna som beslutar vilka de väsentliga handlingarna är, men väsentliga handlingar ska 

alltid omfatta åtalet samt eventuella domar. Översättning bör också tillhandahållas av 

häktningsbeslut eller andra beslut om frihetsberövande.

Vid förfaranden rörande verkställighet av en europeisk arresteringsorder, ska även denna översättas 

av den verkställande medlemsstaten.

En muntlig översättning eller en muntlig sammanfattning får tillhandahållas på villkor att den inte 

inverkar på att förfarandet är rättvist och att det är lämpligt att tillhandahålla översättning i sådan 

form.

Artikel 4  Medlemsstaternas ansvar för kostnaderna för tolkning och översättning

I denna artikel anges att kostnaderna för tolkning och översättning ska täckas av den berörda 

medlemsstaten, oavsett resultatet av förfarandena. 

Artikel 5  Kvaliteten på tolkningen och översättningen

Denna artikel tar upp de grundläggande kraven när det gäller att säkra tolkningens och 

översättningens kvalitet. Rekommendationer i detta avseende återfinns i resolutionen från rådet och 

medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om främjande av medlemsstaternas genomförande 

av rätten till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden.

Artikel 6  Klausul om upprätthållande av skyddsnivån

Syftet med denna artikel är att se till att fastställandet av gemensamma miniminormer i enlighet 

med detta direktiv inte leder till sänkta normer i vissa medlemsstater och att de normer som 

fastställs i Europakonventionen eller andra relevanta internationella avtal upprätthålls. Det står 

medlemsstaterna fritt att fastställa högre normer än de man enats om i detta direktiv.
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Artikel 7  Genomförande

Enligt denna artikel ska medlemsstaterna genomföra direktivet senast 30 månader efter dess 

ikraftträdande och, senast samma dag, överlämna texten till de bestämmelser varigenom direktivet

införlivas med nationell rätt till rådet och kommissionen.

Artikel 8  Rapportering

42 månader efter direktivets ikraftträdande ska kommissionen överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet, med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har 

vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv. Om så krävs ska lagförslag bifogas.

Artikel 9  Ikraftträdande

I denna artikel anges att direktivet kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har 

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3. SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Målet med detta direktiv kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva, 

eftersom det syftar till att främja förtroendet dem emellan, och därför är det viktigt att enas om 

gemensamma miniminormer som är tillämpliga i hela Europeiska unionen. Direktivet kommer att 

tillnärma medlemsstaternas materiella processlagstiftning om tolkning och översättning i brottmål i 

syfte att skapa ömsesidigt förtroende. Direktivet överensstämmer således med 

subsidiaritetsprincipen. För ytterligare detaljer hänvisas det till det detaljerade uttalande som 

bifogas initiativet till direktiv. 

4. PROPROTIONALITETSPRINCIPEN

Direktivet överensstämmer med proportionalitetsprincipen, eftersom det inte går utöver det 

minimum som krävs för att uppnå det uppsatta målet på europeisk nivå och vad som är nödvändigt 

för det ändamålet. För ytterligare detaljer hänvisas det till det detaljerade uttalande som bifogas 

initiativet till direktiv.

________________________


