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PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah temelji na načelu vzajemnega priznavanja
sodb in sodnih odločb ter vključuje ukrepe za približevanje zakonodaje držav članic na
več področjih. Lizbonska pogodba zagotavlja trdno podlago za razvoj kazenskopravnega
območja, obenem pa določa nove pristojnosti Evropskega parlamenta.

PRAVNA PODLAGA

Členi 82 do 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Postopna odprava kontrol na mejah znotraj EU je bistveno poenostavila prosto gibanje evropskih
državljanov, hkrati pa omogočila lažje čezmejno delovanje storilcev kaznivih dejanj. Da bi se
spopadli s problemom čezmejnega kriminala, območje svobode, varnosti in pravice vključuje
ukrepe za spodbujanje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Izhodiščna točka je
načelo vzajemnega priznavanja. Sprejeti so bili posebni ukrepi za boj proti mednarodnemu
kriminalu in za zagotavljanje varstva pravic žrtev, osumljencev in zapornikov.

DOSEŽKI

A. Institucionalni okvir
1. Lizbonska pogodba
V okviru nekdanjega t. i. tretjega stebra (policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih
zadevah) se je bilo treba z Evropskim parlamentom zgolj posvetovati. Njegova vloga
se je povečala z Lizbonsko pogodbo, ki je uvedla večjo učinkovitost, odgovornost in
legitimnost na območju svobode, varnosti in pravice. S pogodbo se je na večino področij
(z nekaterimi izjemami) razširila metoda Skupnosti, ki temelji na postopku soodločanja
(zdaj redni zakonodajni postopek) Parlamenta in Sveta (pri čemer se namesto s soglasjem
odloča z večinskim glasovanjem). Stara stebrna struktura je izginila. V zvezi z mednarodnimi
sporazumi je uveden nov postopek, postopek odobritve. Odprava prejšnjega tretjega
stebra je pripomogla k harmonizaciji zakonodajnih instrumentov. Evropska unija tudi na
kazenskopravnem področju namesto okvirnih sklepov, sklepov in konvencij sprejema običajne
instrumente Skupnosti (uredbe, direktive in sklepe).
Tudi vloga Sodišča Evropske unije se je z Lizbonsko pogodbo okrepila: uporabljajo se
redni postopki za predhodno odločanje in ugotavljanje kršitev, ki jih predlaga Komisija. Do
1. decembra 2014 je za že veljavne akte s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah veljala predhodna ureditev.
Države članice lahko še vedno predlagajo zakonodajne ukrepe, vendar mora sedaj pobudo
podpreti četrtina držav članic. Predvideni so posebni ukrepi v zvezi z okrepljenim sodelovanjem,
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neudeležbami („opt-outs“) ter t. i. zasilno zavoro. Listina EU o temeljnih pravicah je del
Lizbonske pogodbe in je pravno zavezujoča za Evropsko unijo (in njene institucije in organe)
ter države članice EU pri izvrševanju prava EU.
2. Strateške smernice za območje svobode, varnosti in pravice
Evropski svet je decembra 2009 potrdil nov večletni program za območje svobode, varnosti
in pravice za obdobje 2010–2014, tako imenovani stockholmski program, ki je nasledil
prejšnji program iz Tampereja (oktober 1999) in haaški program (november 2004). Prav
tako je junija 2014 v svojih sklepih v skladu s členom 68 PDEU določil strateške smernice
zakonodajnega in operativnega načrtovanja na področje svobode, varnosti in pravice za
prihodnja leta. Eden ključnih ciljev je uvedba pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
v EU. Vmesni pregled njihovega izvajanja bo opravljen leta 2017.
B. Medsebojna pravna pomoč v kazenskih zadevah
Svet ministrov EU je 29. maja 2000 sprejel Konvencijo o medsebojni pomoči v kazenskih
zadevah, katere cilj je spodbuditi sodelovanje med pravosodnimi, policijskimi in carinskimi
organi v Uniji z dopolnjevanjem določb obstoječih pravnih instrumentov in ob hkratnem
spoštovanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic iz leta 1950. Mednarodne
organizacije so sprejele številne sporazume, kot sta konvencija Sveta Evrope o medsebojni
pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959.
C. Vzajemno priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah
Evropski svet je v Tampereju določil, da bi moralo vzajemno priznavanje postati temelj
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Načelo vzajemnega priznavanja je bilo
potrjeno tudi s haaškim in stockholmskim programom. Gre za ključni koncept za evropski
pravosodni prostor, saj je mogoče le z vzajemnim priznavanjem premagati težave, ki nastanejo
zaradi razlik med nacionalnimi pravosodnimi sistemi, razvije pa se lahko le, če med državami
članicami obstaja visoka raven vzajemnega zaupanja.
D. Evropski nalog za prijetje
Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje je korenito spremenil
tradicionalni sistem izročanja, saj je uvedel inovativna pravila, kot so denimo omejeni razlogi
za zavrnitev izvršitve, prenos odločanja s političnih na pravosodne organe, možnost izročitve
državljanov države izvršitve in jasni roki za izvršitev vsakega naloga za prijetje. Pri izvrševanju
evropskega naloga za prijetje je prišlo tako na ravni EU kot na nacionalni ravni do nekaterih
težav in okvirni sklep je bil leta 2009 spremenjen, kar zadeva pravila, ki veljajo za sojenje
v nenavzočnosti. Europol, Eurojust in evropska pravosodna mreža lahko pomembno prispevajo
k napredku na področju medsebojne pravne pomoči in zahtev v zvezi z evropskim nalogom za
prijetje. Parlament je 27. februarja 2014 sprejel resolucijo s priporočili Komisiji za pregled in
morebitno spremembo evropskega naloga za prijetje.
E. Približevanje zakonodaje in uvedba minimalnih pravil
Razlike med nacionalnimi kazenskimi zakonodajami bi lahko spodkopale delovanje
pravosodnega območja EU. Približevanje kazenske zakonodaje v EU, ki lahko pripomore
k rešitvi teh težav, zlasti kar zadeva zelo huda kazniva dejanja čezmejne razsežnosti, pomeni
prilagoditev skupnim minimalnim standardom, ne pa popolnega poenotenja. Organizirani
kriminal, trgovina z ljudmi, izkoriščanje otrok in otroška pornografija, terorizem, finančni
kriminal (goljufije, pranje denarja, korupcija), kibernetska kriminaliteta, okoljski kriminal,
ponarejanje, rasizem in ksenofobija so področja, za katera so bili sprejeti pravni akti ali o njih
tečejo pogajanja, da bi se sprejele skupne opredelitve in bi se harmonizirala višina kazni.
Člen 83 PDEU določa, da lahko Parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita
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minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju posebno hudih oblik
kriminala s čezmejnimi posledicami zaradi narave ali učinkov teh dejanj ali zaradi posebne
potrebe po skupnem boju proti njim.
F. Eurojust, Evropska pravosodna mreža, skupne preiskovalne skupine in Evropsko javno
tožilstvo
Eurojust je organ Evropske unije, ustanovljen leta 2002 s sklepom Sveta, ki je bil spremenjen
decembra 2008. Spodbuja in izboljšuje usklajenost preiskav in pregona med pristojnimi organi
držav članic, zlasti z olajšanjem nudenja čezmejne medsebojne pravne pomoči in izvrševanja
zahtev po izročitvi ter evropskih nalogov za prijetje. Lizbonska pogodba določa, da lahko Svet
zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije, z uredbami, sprejetimi po
posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta ustanovi Evropsko javno tožilstvo, hkrati pa
predvideva možnost, da se pristojnosti Evropskega javnega tožilstva pozneje razširijo tudi na
huda kazniva dejanja s čezmejno razsežnostjo. Komisija je 17. julija 2013 vložila zakonodajni
predlog o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva in reformi Eurojusta, ki bo postal Agencija
Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Pogajanja naj bi bila precej
zapletena, zato je 16 držav članic aprila 2017 uradno sporočilo, da namerava začeti okrepljeno
sodelovati za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva.
Junija 1998 je bila ustanovljena evropska pravosodna mreža za kazenske zadeve, da bi se
izboljšalo pravosodno sodelovanje med državami članicami. Namen te mreže je pomagati
nacionalnim sodnikom in tožilcem pri čezmejnih preiskavah in pregonu.
Evropski svet je v Tampereju pozval k ustanovitvi skupnih preiskovalnih skupin za boj
proti trgovini z orožjem in ljudmi, pa tudi proti terorizmu. Konvencija o medsebojni pomoči
v kazenskih zadevah iz maja 2000 tudi določa ustanovitev skupnih preiskovalnih skupin.
Junija 2002 je Svet o tej zadevi sprejel okvirni sklep. Dve ali več držav članic lahko ustanovijo
skupno preiskovalno skupino, v katero so lahko vključeni tudi predstavniki Europola in
Eurojusta. Ta ukrep še ni popolnoma razvit.
G. Procesne pravice
Pravica osumljencev in obtožencev do poštenega sojenja je priznana kot temeljna pravica.
Prvi predlog okvirnega sklepa Sveta o postopkovnih jamstvih v kazenskih postopkih, ki
ga je Komisija vložila leta 2004, je zastal zaradi različnih pogledov nacionalnih delegacij.
Novembra 2009 je Svet sprejel načrt za okrepitev procesnih pravic osumljencev in obtožencev
v kazenskih postopkih ter pozval Komisijo, naj pripravi ustrezne predloge. Načrt je opredelil šest
glavnih področij, na katerih so zaželene zakonodajne ali druge pobude: prevajanje in tolmačenje;
informacije o pravicah in obtožnici; pravno svetovanje in pravna pomoč; komunikacija
s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi; posebno varstvo za osumljence ali obtožence,
ki spadajo v skupino ranljivih oseb; in (s predlogom zelene knjige) pripor v predkazenskem
postopku. Parlament in Svet sta oktobra 2010 sprejela Direktivo 2010/64/EU o pravici do
tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Maja 2012 sta sprejela Direktivo 2012/13/
EU o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (tako imenovano obvestilo o pravicah),
oktobra 2013 pa Direktivo 2013/48/EU o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih
in pravici do komuniciranja v primeru prijetja. Junija 2011 je Komisija objavila zeleno knjigo
o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora. Evropski parlament trenutno
pripravlja samoiniciativno poročilo o zaporniških sistemih in pogojih v EU. Decembra 2011 je
Parlament sprejel resolucijo, v kateri poziva k skupnim standardom EU za razmere v zaporih
med priporom. Komisija je 27. novembra 2013 predstavila sveženj zakonodajnih predlogov
za dokončanje načrta za procesna jamstva. Evropski parlament in Svet sta marca 2016
sprejela Direktivo (EU) 2016/343 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi
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pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku, maja 2016 pa Direktivo (EU) 2016/800
o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku.
Oktobra 2016 sta sprejela Direktivo (EU) 2016/1919 o brezplačni pravni pomoči za osumljene
in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi
evropskega naloga za prijetje.
H. Oblikovanje kazenskopravne politike EU
Komisija je septembra 2011 objavila sporočilo z naslovom Oblikovanje kazenskopravne
politike EU: zagotavljanje učinkovitega izvajanja politik EU s pomočjo kazenskega prava.
V njem pojasnjuje, kako bi lahko skupna minimalna pravila EU na področju kazenskega prava
bolje varovala državljane pred kaznivimi dejanji, in opredeljuje načela, ki bodo pomagala
zagotoviti dosledno in skladno zakonodajo EU na področju kazenskega prava.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Lizbonska pogodba je uvedla večjo učinkovitost in odgovornost na področju kazenskega prava.
Metodo Skupnosti, ki temelji na soodločanju in večinskem odločanju v Svetu, je razširila na
večino področij (z nekaterimi izjemami, kot je Evropsko javno tožilstvo). Stara stebrna struktura
je izginila. Listina EU o temeljnih pravicah je del Lizbonske pogodbe in je pravno zavezujoča za
Unijo (ter njene institucije in organe) in njene države članice pri izvrševanju prava EU. V zvezi
z mednarodnimi sporazumi je uveden nov postopek, postopek odobritve.
Parlament je sprejel resolucije o različnih vprašanjih s področja pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah, kot so reševanje sporov o pristojnosti, nadzorni ukrepi kot alternativa
priporu, nadzorni ukrepi po sojenju, prenos sojenja, evropski nalog za prijetje, evropski dokazni
nalog, Eurojust, evropska pravosodna mreža, odločitve, sprejete v nenavzočnosti obtoženca,
okoljski kriminal, terorizem, organizirani kriminal, e-pravosodje, trgovina z ljudmi, spolno
izkoriščanje otrok in otroška pornografija, evropska odredba o zaščiti ter minimalni standardi
za pravice, podporo in zaščito žrtev kaznivih dejanj. Maja 2009 je sprejel resolucijo (ki je
vsebovala tudi priporočilo Svetu) o razvoju območja EU za kazensko pravo. Maja 2012 je
na podlagi samoiniciativnega poročila sprejel resolucijo o pristopu EU do kazenskega prava,
ki obravnava naslednji vprašanji: katera merila je mogoče uporabiti, da se ugotovi, ali je
kazenskopravna zakonodaja EU potrebna, in kako zagotoviti doslednost in kakovost kazenskega
prava. Oktobra 2013 je sprejel resolucijo o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja,
ki je temeljila na priporočilih posebnega odbora, ki se s tem ukvarja (odbor CRIM).
Parlament je pred kratkim sprejel resolucije o odobritvi osnutkov direktiv o zamrznitvi in
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, trgovanju na podlagi notranjih
informacij, tržnih manipulacijah, zaščiti evra pred ponarejanjem in preprečevanju izkoriščanja
finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Trenutno obravnava nekaj
pomembnih predlogov Komisije o področjih, kot so reforma Eurojusta, ustanovitev Evropskega
javnega tožilstva, boj proti goljufijam v škodo finančnim interesom Unije s pomočjo kazenskega
prava in boj proti terorizmu.
Parlament bo sodeloval pri ocenjevanju in spremljanju na območju svobode, varnosti in pravice,
kakor to določa Lizbonska pogodba. V členu 70 PDEU je navedeno, da so Evropski parlament
in nacionalni parlamenti obveščeni o vsebini in rezultatih ocenjevanja o tem, kako organi držav
članic izvajajo politike Unije iz tega naslova, zlasti zaradi spodbujanja popolne uporabe načela
vzajemnega priznavanja. Člen 85 PDEU določa, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti
sodelujejo pri ocenjevanju dejavnosti Eurojusta; taka ureditev bo določena z novimi pravili, ki
jih bosta sprejela Parlament in Svet z rednim zakonodajnim postopkom.
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