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GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO 

TEMATSKI SEKTOR C: DRŽAVLJANSKE PRAVICE IN USTAVNE 
ZADEVE 

 
DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE 

ZADEVE 
 
 

Okvirni sklep Sveta o boju proti 
organiziranemu kriminalu:  

 kako bi bilo mogoče okrepiti zakonodajo 
EU na tem področju? 

 
 

POVZETEK 
 
 

Izvleček 
 
Okvirni sklep o boju proti organiziranemu kriminalu iz leta 2008 
zagotavlja napreden okvir za inkriminacijo udeležbe v hudodelski združbi. 
Vendar ga je treba izboljšati z vidika pravne varnosti, področja uporabe in 
stopnje usklajenosti, ki jo dosega. Okvirni sklep je pripravljen splošno in 
nejasno, kar lahko vodi do prekomerne inkriminacije. Za zagotovitev 
enotnih pogojev v državah članicah in izboljšanje delovanja drugih 
elementov evropskega kazenskega prava je potrebna večja stopnja 
usklajenosti. Lizbonska pogodba vključuje številne določbe, ki lahko 
služijo kot pravna podlaga za nadaljnji razvoj prava na tem področju. 
Vsak nov predlog mora temeljiti na natančni oceni izvajanja okvirnega 
sklepa iz leta 2008 s strani držav članic in razlage zadevnih pojmov s 
strani nacionalnih sodišč.  
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POVZETEK 
 

Ozadje 
Evropska unija je prva razvila celovit okvir kazenskega prava za področje organiziranega 
kriminala. Najnovejši del zakonodaje EU na tem področju, okvirni sklep o boju proti 
organiziranemu kriminalu iz leta 2008, odraža sinergijo med EU in mednarodnimi forumi, 
kot so Združeni narodi, v razvoju svetovnih standardov na tem področju. Okvirni sklep 
zagotavlja napreden okvir za inkriminacijo udeležbe v hudodelski združbi. Vendar ga je 
treba izboljšati z vidika pravne varnosti, področja uporabe in stopnje usklajenosti, ki jo 
dosega.  
 

Namen 
Ta sestavek bo zagotovil analizo in oceno okvirnega sklepa. Sklep bo preučen v 
zgodovinskem in pomenskem smislu, njegove glavne določbe pa bodo analizirane in 
kritično ocenjene. V sestavku bo preučen učinek inkriminacije udeležbe v hudodelski 
združbi z vidika pravne varnosti in stopnje dosežene usklajenosti. Utemeljeno bo stališče, 
da je nadaljnje usklajevanje potrebno ne le na ravni notranjega kazenskega prava, temveč 
tudi za lažje izvajanje drugih vidikov evropskega kazenskega prava, vključno s kaznimi za 
druga kazniva dejanja, izvajanjem načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih 
zadevah ter delom Europola in Eurojusta. V poročilu bodo nato raziskane priložnosti, ki jih 
nudi Lizbonska pogodba za dodatne ukrepe glede usklajevanja kazenskega prava na 
področju organiziranega kriminala. 
 

GLAVNE UGOTOVITVE 

 Evropska unija je prva razvila celovit okvir kazenskega prava za področje 
organiziranega kriminala.  

 Najnovejši del zakonodaje EU na tem področju, okvirni sklep o boju proti 
organiziranemu kriminalu iz leta 2008, odraža sinergijo med EU in mednarodnimi 
forumi, kot so Združeni narodi, v razvoju svetovnih standardov na tem področju. 

 Čeprav zagotavlja napreden okvir za inkriminacijo udeležbe v hudodelski združbi, ga 
je treba izboljšati z vidika pravne varnosti, področja uporabe in stopnje usklajenosti, 
ki jo dosega. 

 Okvirni sklep poskuša združiti dva na prvi pogled različna cilja: uvesti posebno 
kaznivo dejanje udeležbe v hudodelski združbi, ki se razlikuje od drugih kaznivih 
dejanj v zvezi z združbami ali članstvom, v notranje sisteme kazenskega prava ter 
hkrati ne preveč togo in ozko opredeliti organizirani kriminal, tako da upošteva 
vidik, da hudodelske združbe ne delujejo vedno v okviru hierarhične strukture. 

 Rezultat tega prizadevanja je na videz protislovna opredelitev hudodelske združbe, 
ki bi lahko vodila do prekomerne inkriminacije, saj so elementi hudodelske združbe 
opredeljeni zelo splošno ter s prožnimi in dvoumnimi merili. 
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 Za zagotovitev enotnih pogojev v državah članicah in izboljšanje delovanja drugih 
elementov evropskega kazenskega prava je potrebna večja stopnja usklajenosti. Ti 
elementi vključujejo izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih 
zadevah ter delo organov, kot sta Europol in Eurojust. 

 Lizbonska pogodba vključuje številne določbe, ki lahko služijo kot pravna podlaga za 
nadaljnji razvoj prava na tem področju. 

 Vsak nov predlog mora temeljiti na natančni oceni izvajanja okvirnega sklepa iz 
leta 2008 s strani držav članic in razlage zadevnih pojmov s strani nacionalnih 
sodišč. 

 Spremembe okvirnega sklepa iz leta 2008 morajo zagotoviti večjo usklajenost in 
bolj omejeno inkriminacijo udeležbe v hudodelski združbi, ki bo zagotovila pravno 
varnost ter utemeljila potrebo po posebni inkriminaciji udeležbe v hudodelski 
združbi, ki bo ločena od drugih s tem povezanih kaznivih dejanj. 

 

PRIPOROČILA 

 Priporočilo št. 1: Evropski parlament bi moral pozvati Komisijo, naj podrobno 
oceni, kako države članice izvajajo okvirni sklep o organiziranem kriminalu iz 
leta 2008. Ocena bi morala zajeti izvajanje zakonodaje na področju okvirnega 
sklepa in razlago zadevnih pojmov s strani nacionalnih sodišč. 

 Priporočilo št. 2: Evropski parlament bi moral pozvati Komisijo, naj zagotovi 
podrobne informacije o izvajanju drugih ukrepov kazenskega materialnega prava 
EU, ki vključujejo udeležbo v hudodelski združbi kot oteževalno okoliščino. Podatki 
morajo zajemati izvajanje zakonodaje in razlago udeležbe v hudodelski združbi kot 
oteževalne okoliščine s strani nacionalnih sodišč. 

 Priporočilo št. 3: Evropski parlament bi moral pozvati Komisijo, naj zagotovi 
podrobne informacije o tem, kako države članice izvajajo prepoved pranja 
premoženjskih koristi iz organiziranega kriminala. Podatki morajo zajemati izvajanje 
zakonodaje in sodno prakso. 

 Priporočilo št. 4: Evropski parlament bi moral pozvati Europol, naj podrobno 
razloži, kako uporablja pravno opredelitev organiziranega kriminala (zlasti udeležbe 
v hudodelski združbi in opredelitev organizirane kriminalne skupine) pri svojem 
operativnem delu ter zlasti pri pripravi ocen ogroženosti zaradi organiziranega 
kriminala (OCTA). 

 Priporočilo št. 5: Evropski parlament bi moral pozvati Eurojust, naj podrobno 
razloži, kako uporablja pravno opredelitev organiziranega kriminala (zlasti udeležbe 
v hudodelski združbi in opredelitev organizirane kriminalne skupine) pri svojem 
operativnem delu ter ali različne opredelitve na nacionalni ravni pomenijo ovire za 
delo Eurojusta. 



Okvirni sklep Sveta o boju proti organiziranemu kriminalu: kako bi bilo mogoče okrepiti zakonodajo EU na tem 
področju? 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

 Priporočilo št. 6: Ob upoštevanju rezultata podrobne ocene izvajanja okvirnega 
sklepa o organiziranem kriminalu iz leta 2008 bi Evropski parlament moral preučiti 
možnost, da podpre spremembo okvirnega sklepa. 

 Priporočilo št. 7: Pri obravnavanju predlogov za spremembo okvirnega sklepa iz 
leta 2008 bi Evropski parlament moral upoštevati množico ciljev in funkcij 
inkriminacije udeležbe v hudodelski združbi, kot je opisana zgoraj, ter vpliv 
nekritične inkriminacije na pravno varnost in temeljne pravice. 

 Priporočilo št. 8: Pri obravnavanju predlogov za spremembo okvirnega sklepa iz 
leta 2008 bi moral biti cilj Evropskega parlamenta zagotoviti večjo usklajenost in 
bolj omejeno inkriminacijo udeležbe v hudodelski združbi. Ta bo zagotovila pravno 
varnost in utemeljila potrebo po posebni inkriminaciji udeležbe v hudodelski združbi, 
ki bo ločena od drugih s tem povezanih kaznivih dejanj. 
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