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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0361/2012, którą złożył P.S. (Irlandia), dotycząca stosowania przez 
Wielką Brytanię dyrektywy 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia 
ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z unijną dyrektywą 2010/64/UE brytyjski wymiar sprawiedliwości w sprawach 
karnych, do końca stycznia 2012 r., wybierał tłumaczy ustnych bezpośrednio z Krajowego 
Rejestru Tłumaczy Ustnych Świadczących Usługi Publiczne (National Register of Public 
Service Interpreters). Tłumacze ci przeszli postępowanie sprawdzające w zakresie 
bezpieczeństwa i posiadali wiedzę fachową dostosowaną do konkretnych okoliczności 
postępowania sądowego. Od lutego 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, rzekomo w celu 
oszczędzania funduszy publicznych, wynajmuje prywatną firmę świadczącą usługi z zakresu 
tłumaczeń ustnych. Składający petycję szczegółowo przedstawia skutki i fiasko tej polityki. 
Zwraca się do Parlamentu o rozważenie możliwości ustanowienia wspólnych standardów w 
zakresie tłumaczenia ustnego w postępowaniu sądowym, a przynajmniej o zbadanie sprawy i 
pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników brytyjskich, dopilnowując tym samym, by 
podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

W przypadku dyrektywy 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia 
pisemnego w postępowaniu karnym termin transpozycji wyznaczono na 27 października 2013 
r.  W Wielkiej Brytanii jeszcze nie wprowadzono w życie przepisów dyrektywy. Kiedy to 
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nastąpi, kwestia jakości i poprawności tłumaczenia ustnego w postępowaniu karnym zostanie 
uregulowana prawem UE w sposób opisany poniżej.

Przepisy dyrektywy nakładają na wszystkie państwa członkowskie obowiązek 
zagwarantowania, że osoba, na której ciążą podejrzenia lub która została oskarżona i która nie 
rozumie języka bądź nie posługuje się językiem, w którym prowadzone jest postępowanie, 
będzie miała możliwość skorzystania z pomocy tłumacza ustnego i będzie miała dostęp do 
przetłumaczonej wersji stosownych dokumentów. Mimo że dyrektywa nie określa sposobu, w 
jaki państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie usługi (tj. poprzez bezpośrednie 
angażowanie tłumaczy bądź przez zawieranie umów z przedsiębiorstwami zewnętrznymi), 
art. 2 ust. 8 stanowi, że „[t]łumaczenie ustne zapewnione na mocy niniejszego artykułu musi 
mieć jakość wystarczającą do zagwarantowania rzetelności postępowania, w szczególności 
poprzez zapewnienie, aby podejrzani lub oskarżeni zrozumieli zarzuty i dowody przeciwko 
nim oraz byli w stanie wykonywać swoje prawo do obrony.” W tym kontekście motyw 26 
stanowi, że „[w] przypadku stwierdzenia, że jakość tłumaczenia ustnego jest niewystarczająca 
do zapewnienia prawa do rzetelnego procesu sądowego, właściwe organy powinny mieć 
możliwość zmiany ustanowionego tłumacza ustnego.”

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 „państwa członkowskie podejmują konkretne środki w celu 
zapewnienia, aby tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne miało jakość wymaganą na mocy art. 
2 ust. 8 i art. 3 ust. 9.” Z treści wyżej wzmiankowanego artykułu jasno wynika, że dyrektywa 
zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest zapewnienie 
wysokiej jakości tłumaczeń ustnych i pisemnych.  Państwa członkowskie mają dużą swobodę 
w zakresie wyboru metod. Niemniej jednak, aby państwa te stosowały się do litery i ducha 
przepisów dyrektywy, zostaną zobowiązane do przekazania Komisji informacji o konkretnych 
wprowadzonych rozwiązaniach, które (zgodnie z przewidywaniami) będą opierać się na 
środkach ustawodawczych i środkach o innym charakterze, obejmujących np. minimalne 
wymagania dotyczące kwalifikacji, akredytację, certyfikację, obowiązkowe szkolenia, 
minimalne stawki wynagrodzenia.

Ponadto, art. 5 ust. 2 stanowi, że „[a]by wspierać adekwatność tłumaczenia ustnego i 
pisemnego oraz skuteczny dostęp do niego, państwa członkowskie podejmują starania w celu 
stworzenia rejestru lub rejestrów niezależnych tłumaczy pisemnych i tłumaczy ustnych, 
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Po utworzeniu taki rejestr lub rejestry są 
udostępniane, w stosownych przypadkach, obrońcy i stosownym organom.”
Komisja, w trakcie bieżących prac nad wprowadzeniem w życie przepisów dyrektywy, przed 
terminem transpozycji w listopadzie 2013 r., podkreśla potrzebę zagwarantowania wysokiej 
jakości tłumaczenia ustnego i pisemnego i konieczność wprowadzenia w tym celu przez 
państwa członkowskie wymaganych konkretnych środków.

Wniosek

Mimo że przedmiot petycji nie może obecnie stać się podstawą żadnych działań ze strony UE, 
z chwilą wejścia w życie przepisów dyrektywy 2010/64/UE z dniem 27 listopada 2013 
państwa członkowskie zobowiązane będą, na mocy prawa UE, do zapewnienia wysokiej 
jakości tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Sposób wykonania tego 
zobowiązania pozostanie w gestii państw członkowskich.


