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során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 
2010/64/EU irányelv Egyesült Királyság általi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A 2010/64/EU irányelvvel összhangban az Egyesült Királyság büntető igazságszolgáltatási 
rendszerében 2012. január végéig közvetlenül kértek fel tolmácsokat a közszolgálatban 
dolgozó tolmácsok nemzeti nyilvántartásából. E tolmácsok esetében már elvégezték a 
biztonsági átvilágítást, és rendelkezek a bíróság előtti eljárások különleges körülményeinek 
megfelelő szakértelemmel. 2012 februárja óta a brit igazságügyi minisztérium egy 
magáncéggel kötött szerződés alapján biztosítja a tolmácsolási szolgáltatásokat, ami 
nyilvánvalóan az állami kiadások csökkentését célozza. A petíció benyújtója részletesen 
felsorolja e politika következményeit és lehetséges kudarcát. Arra kéri a Parlamentet, hogy 
vegye fontolóra a bíróság előtti eljárásokban igénybe vehető tolmácsolásra vonatkozó közös 
előírások megállapítását, továbbá feltétlenül végezzen vizsgálatot és vonja felelősségre az 
Egyesült Királyság tisztviselőit, ezzel biztosítva, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló 
helyzet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 
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2010/64/EU irányelv átültetésére megszabott határidő 2013. október 27. Az irányelvet az 
Egyesült Királyság még nem hajtotta végre. Végrehajtását követően a büntetőeljárás során 
igénybe vehető tolmácsolás minőségének és megfelelőségének kérdését az uniós jog az 
alábbiak szerint fogja szabályozni.

Az irányelv értelmében minden tagállamnak biztosítania kell, hogy a büntetőeljárás nyelvét 
nem értő, illetve nem beszélő gyanúsítottak vagy vádlottak tolmácshoz jussanak, és 
hozzáférjenek a vonatkozó dokumentumok fordításához. Miközben az irányelv nem határozza 
meg, hogy hogyan (azaz közvetlen szerződéssel vagy a szolgáltatás külső vállalkozóknak való 
kiszervezésével) kell biztosítaniuk a tagállamoknak a vonatkozó szolgáltatásokat, a 2. cikk (8) 
bekezdése azt kimondja, hogy „Az e cikk értelmében nyújtott tolmácsolás minőségének
elégségesnek kell lennie a tisztességes eljárás garantálásához, különösen annak 
biztosításával, hogy a gyanúsítottak vagy a vádlottak megismerhessék az ellenük indított 
ügyet, és képesek legyenek gyakorolni védelemhez való jogukat”. Ezzel összefüggésben a (26) 
preambulumbekezdés rögzíti, hogy „Amennyiben a tolmácsolás minősége elégtelennek 
tekintendő a tisztességes tárgyaláshoz való jog biztosításához, az illetékes hatóságoknak 
képesnek kell lenniük a kijelölt tolmács leváltására”.

Az 5. cikk (1) bekezdése értelmében „A tagállamok konkrét intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása érdekében, hogy a tolmácsolás és a fordítás megfeleljen a 2. cikk (8) bekezdése és a 3. 
cikk (9) bekezdése értelmében megkövetelt minőségnek”. E cikk alapján egyértelmű, hogy az 
irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy a minőségi tolmácsolás és fordítás biztosítását 
tekintsék feladatuknak. Miközben a tagállamok módszereik kiválasztása tekintetében széles 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, az irányelv betűjének és szellemének való megfelelés 
érdekében kötelességük lesz tájékoztatni a Bizottságot az általuk elfogadott konkrét 
intézkedésekről, amelyek a tervek szerint jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket 
egyaránt magukban foglalnak, és kiterjednek például a minimális képesítési követelményekre, 
az akkreditációra, a minősítésre, a kötelező képzésre és a javadalmazás minimális mértékére.

Ezenkívül az 5. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „A tolmácsolás és fordítás 
megfelelőségének és az azokhoz való hatékony hozzáférés előmozdítása érdekében a 
tagállamok törekednek arra, hogy létrehozzák a megfelelő képesítéssel rendelkező független 
fordítók és tolmácsok nyilvántartását vagy nyilvántartásait. Mihelyt ezt a nyilvántartást vagy 
ezeket a nyilvántartásokat létrehozták, azokat adott esetben a jogi képviselők és a releváns 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.”
A Bizottság jelenlegi végrehajtási munkája keretében, az átültetésre megszabott 2013. 
októberi határidő előtt rámutat a minőségi tolmácsolás és fordítás biztosításának, valamint a 
mindezek eléréséhez megkívánt konkrét intézkedések tagállamok általi bevezetésének 
szükségességére.

Következtetés

Bár a petíció tárgya nyomán jelenleg nem kerülhet sor uniós fellépésre, a 2010/64/EU 
irányelv 2013. október 27-i átültetési határidőig történő végrehajtását követően a 
tagállamoknak az uniós jogból fakadó kötelezettségük lesz a büntetőeljárás alatti tolmácsolás 
minőségének biztosítása. Ennek megvalósítási módjáról továbbra is a tagállamok döntenek.


