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Tema: Peticija Nr. 0361/2012 dėl Direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugas baudžiamajame procese taikymo Jungtinėje Karalystėje, 
kurią pateikė Airijos pilietis P. S.

1. Peticijos santrauka

Pagal ES Direktyvą 2010/64/ES JK baudžiamosios teisės sistema iki 2012 m. sausio mėn. 
pabaigos Nacionaliniame valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registre įregistruotus vertėjus 
žodžiu samdė tiesiogiai. Tokie vertėjai turėdavo atlikti saugumo patikrinimą ir turėti 
kompetenciją, atitinkančią konkrečias teismo proceso aplinkybes. Nuo 2012 m. vasario mėn. 
Teisingumo ministerija, neva taupydama valstybės lėšas, sudarė sutartį su privačia bendrove 
dėl vertimo žodžiu paslaugų teikimo. Peticijos pateikėjas išsamiai išvardija tokios politikos 
padarinius ir nesėkmes. Jis prašo Parlamento apsvarstyti bendrų vertimo žodžiu teismo 
procese standartų nustatymą ir bet kuriuo atveju ištirti JK pareigūnų veiksmus bei patraukti 
juos atsakomybėn, taip užtikrinant, kad panašūs atvejai nesikartotų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas atidėtas iki 2013 m. spalio 27 d. Jungtinė Karalystė šios 
direktyvos dar neįgyvendino. Ją įgyvendinus, vertimo žodžiu baudžiamajame procese 
kokybės ir atitikties klausimas pateks į ES teisės taikymo sritį, kaip nurodyta toliau.

Direktyvoje visų valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad įtariamajam arba kaltinamajam, 
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nesuprantančiam baudžiamajame procese vartojamos kalbos ar ja nekalbančiam, būtų 
suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos ir išversti visi atitinkami dokumentai. Nors direktyvoje 
nenustatytos priemonės, kokiu būdu valstybės narės turėtų teikti tokias paslaugas (t. y. 
samdyti vertėjus tiesiogiai ar sudaryti sutartį su privačia bendrove), 2 straipsnio 8 dalyje 
nurodyta, kad „Vertimo žodžiu paslaugos, teikiamos remiantis šio straipsnio nuostatomis, turi 
būti pakankamai kokybiškos, kad būtų užtikrintas teisingas procesas, ypač užtikrinant, kad 
įtariamieji ar kaltinamieji būtų supažindinti su jiems iškelta byla ir galėtų pasinaudoti teise į 
gynybą.“ Į tai atsižvelgiant, 26 konstatuojamoje dalyje teigiama: "Kai vertimo žodžiu kokybė 
laikoma nepakankamai gera, kad būtų užtikrinta teisė į teisingą procesą, kompetentingos 
valdžios institucijos turėtų turėti galimybę pakeisti paskirtąjį vertėją žodžiu.“

5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad teikiamos 
vertimo žodžiu ir raštu paslaugos atitiktų kokybę, kurios reikalaujama pagal 2 straipsnio 8 dalį 
ir 3 straipsnio 9 dalį.“ Iš to straipsnio aišku, kad pagal direktyvą valstybės narės 
įpareigojamos pasiekti, kad būtų užtikrintas kokybiškas vertimas žodžiu ir raštu. Nors 
valstybės narės turi plačias galimybes savo nuožiūra pasirinkti metodus, kurie padės joms 
laikytis šios direktyvos nuostatų ir principų, jos privalės pranešti Komisijai apie konkrečias 
priemones, kurias patvirtins. Tos priemonės, kaip numatyta, turės apimti teisėkūros ir ne 
teisėkūros priemones, reglamentuojančias, pvz., minimalių kvalifikacijų reikalavimus, 
akreditaciją, atestaciją, privalomus mokymus, minimalų atlyginimą.

Be to, 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Valstybės narės, siekdamos skatinti adekvatų vertimą 
žodžiu ir raštu bei veiksmingą prieigą prie jų, stengiasi sukurti nepriklausomų, tinkamą 
kvalifikaciją įgijusių, vertėjų raštu ir žodžiu registrą ar registrus. Sukūrus šį registrą ar keletą jų, 
jie, kai tinkama, yra prieinami gynėjams ir kompetentingoms valdžios institucijoms“.
Vykdydama įgyvendinimo darbus iki 2013 m. spalio, perkėlimo į nacionalinę teisę datos, 
Komisija pabrėžia, kad reikia užtikrinti vertimo žodžiu ir raštu kokybę ir kad valstybės narės 
turi taikyti reikalingas konkrečias priemones tam pasiekti.

Išvada

Nors šiuo metu nėra galimybės imtis ES veiksmų šios peticijos klausimu, įgyvendinus 
Direktyvą 2010/64/ES, kai ji bus perkelta į nacionalinę teisę, t. y. 2013 m. spalio 27 d., pagal 
ES teisę valstybės narės turės prievolę užtikrinti vertimo žodžiu kokybę baudžiamajame 
procese. Kokių priemonių imtis, kad tai būtų užtikrinta, turės nuspręsti pačios valstybės 
narės.“


