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PR_COD_1amCom 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni 

pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v 

postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje 

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2013)0824), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0429/2013), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A8-0165/2015), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o začasni 

brezplačni pravni pomoči za osumljene ali 

obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta 

prostost, ter osebe v postopkih na podlagi 

evropskega naloga za prijetje 

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o brezplačni 

pravni pomoči za osumljene ali obdolžene 

osebe ter osebe v postopkih na podlagi 

evropskega naloga za prijetje 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Člen 6(3)(c) Evropske konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (EKČP) in člen 14(3)(d) 

Mednarodnega pakta o političnih in 

državljanskih pravicah priznavata pravico 

do brezplačne pravne pomoči tistim, ki 

nimajo dovolj sredstev, da bi sami plačali 

za pravno pomoč, če to zahtevajo interesi 

pravičnosti. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1a) V tretjem pododstavku člena 47 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah (v nadaljnjem besedilu:Listina) 

je določeno, da se osebam, ki nimajo 

zadostnih sredstev, odobri pravna pomoč, 

kolikor je ta potrebna za učinkovito 

zagotovitev dostopa do sodnega varstva. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1b) Načela in smernice Organizacije 

združenih narodov za dostop do 

brezplačne pravne pomoči v 

kazenskopravnih sistemih1a zagotavljajo 

celovit okvir za pravico do brezplačne 

pravne pomoči. 
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 ______________ 

 1a. Sprejeta na generalni skupščini 

Organizacije združenih narodov z 

resolucijo A/Res/67/187 z dne 20. 

decembra 2012. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je zagotoviti 

učinkovitost pravice do dostopa do 

odvetnika, tako da države članice 

zagotovijo pomoč osebam, ki jim je bila 

odvzeta prostost v zgodnji fazi kazenskega 

postopka, ter zahtevanim osebam v 

postopkih predaje na podlagi Okvirnega 

sklepa Sveta 2002/584/PNZ1(postopek na 

podlagi evropskega naloga za prijetje). 

(1) Namen te direktive je zagotoviti 

učinkovitost pravice do dostopa do 

odvetnika, kot določa Direktiva 

2013/48/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta0a, ki osumljenim ali obdolženim 

osebam ter zahtevanim osebam v 

postopkih predaje na podlagi Okvirnega 

sklepa Sveta 2002/584/PNZ1 (postopek na 

podlagi evropskega naloga za prijetje) daje 

na voljo pomoč odvetnika, ki ga 

financirajo države članice. Področje 

uporabe te direktive še posebej 

opredeljujejo ustrezne določbe Direktive 

2013/48/EU. 

________________ ________________ 

 0a. Direktiva 2013/48/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 

2013 o pravici do dostopa do odvetnika v 

kazenskem postopku in v postopkih na 

podlagi evropskega naloga za prijetje ter 

pravici do obvestitve tretje osebe ob 

odvzemu prostosti in do komunikacije s 

tretjimi osebami in konzularnimi organi 

med odvzemom prostosti (UL L 294, 

6.11.2013, str. 1). 

1. Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 

13. junija 2002 evropskem nalogu za 

prijetje in postopkih predaje med državami 

članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1). 

1. Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 

13. junija 2002 evropskem nalogu za 

prijetje in postopkih predaje med državami 

članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1). 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) V skladu s členom 82(2) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije in če je to 

potrebno zaradi lažjega priznavanja 

vzajemnih sodb in sodnih odločitev ter 

boljšega policijskega in pravosodnega 

sodelovanja v čezmejnih kazenskih 

zadevah lahko Evropski parlament in Svet 

prek direktiv v skladu z rednim 

zakonodajnim postopkom določita 

minimalna pravila. V teh pravilih se 

upoštevajo razlike med pravnimi sistemi 

in izročili držav članic. Zlasti naj zajemajo 

pravice oseb v kazenskih postopkih. 

Obrazložitev 

Opozoriti je treba na pristojnost Evropske unije na področju kazenskega pravosodja in 

omeniti pravno podlago, na kateri temelji ta direktiva. V skladu s členom 82(2) PDEU je 

Evropska unija pristojna za sprejemanje zakonov na tem področju. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Stockholmski program2 daje velik 

poudarek krepitvi pravic posameznikov v 

kazenskih postopkih. Evropski svet je v 

točki 2.4. pozval Komisijo, naj predstavi 

predloge, ki določajo postopni pristop3 za 

krepitev pravic osumljenih ali obdolženih 

oseb. 

(3) Stockholmski program2 daje velik 

poudarek krepitvi pravic posameznikov v 

kazenskih postopkih. Evropski svet je v 

točki 2.4. pozval Komisijo, naj predstavi 

predloge, ki določajo postopni pristop3 za 

krepitev pravic osumljenih ali obdolženih 

oseb, še posebno pravic do pravnega 

nasveta in pravne pomoči (ukrep C). 

________________ ________________ 

2. UL C 115, 4.5.2010, str. 1. 2. UL C 115, 4.5.2010, str. 1. 

3. UL C 291, 04.12.09, str. 1. 3. UL C 291, 04.12.09, str. 1. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Svet je 30. novembra 2009 sprejel 

resolucijo o načrtu za krepitev procesnih 

pravic osumljenih ali obtoženih oseb v 

kazenskih postopkih. V njej je predlagal 

uvedbo več zakonodajnih pobud, vključno 

s pravico do pravnega nasveta in 

brezplačne pravne pomoči v kazenskih 

postopkih (ukrep C). 

Obrazložitev 

Ta direktiva spada v okvir načrta za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb 

v kazenskih postopkih, sprejetega 30. novembra 2009. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Do zdaj so bili sprejeti trije ukrepi o 

procesnih pravicah v kazenskih postopkih, 

in sicer Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta4, Direktiva 

2012/13/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta5 in Direktiva 2013/48/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta6. 

(4) Do zdaj so bili sprejeti trije ukrepi o 

procesnih pravicah v kazenskih postopkih, 

in sicer Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta4 o pravici do 

tolmačenja in prevajanja, Direktiva 

2012/13/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta5 o pravici do obveščenosti in 

Direktiva 2013/48/EU o pravici do dostopa 

do odvetnika v kazenskem postopku in v 

postopkih na podlagi evropskega naloga 

za prijetje ter pravici do obvestitve tretje 

osebe ob odvzemu prostosti in do 

komunikacije s tretjimi osebami in 

konzularnimi organi med odvzemom 

prostosti. 
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________________ ________________ 

4. Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 

o pravici do tolmačenja in prevajanja v 

kazenskih postopkih (UL L 280, 

26.10.2010, str. 1). 

4. Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 

o pravici do tolmačenja in prevajanja v 

kazenskih postopkih (UL L 280, 

26.10.2010, str. 1). 

5. Direktiva 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 

pravici do obveščenosti v kazenskem 

postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1). 

5. Direktiva 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 

pravici do obveščenosti v kazenskem 

postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1). 

6. Direktiva 2013/48/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 

2013 o pravici do dostopa do odvetnika v 

kazenskem postopku in v postopkih na 

podlagi evropskega naloga za prijetje ter 

pravici do obvestitve tretje osebe ob 

odvzemu prostosti in do komunikacije s 

tretjimi osebami in konzularnimi organi 

med odvzemom prostosti (UL L 294, 

6.11.2013, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Obseg in vsebina pravice do dostopa 

do odvetnika sta določena v Direktivi 

2013/48/EU. Osumljene ali obdolžene 

osebe v kazenskih postopkih bi morale 

imeti pravico do dostopa do odvetnika od 

takrat, ko jo pristojni organi države 

članice z uradnim obvestilom ali na drug 

način seznanijo s tem, da so osumljene ali 

obdolžene storitve kaznivega dejanja, ne 

glede na to, ali jim je odvzeta prostost. Ta 

pravica velja do zaključka postopka, torej 

do končne ugotovitve, ali je osumljena ali 

obdolžena oseba storila kaznivo dejanje, 

če je ustrezno, pa tudi do izreka kazni in 

rešitve morebitne pritožbe. 

črtano 
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Obrazložitev 

Uvodna izjava 1 (predlog spremembe 5) se že nanaša na področje uporabe Direktive o 

pravici do dostopa do odvetnika. Če sta področji uporabe obeh direktiv enaki, ni potrebe po 

nadaljnjih podrobnejših specifikacijah. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) V skladu z Direktivo 2013/48/EU je 

pravna pomoč v državah članicah 

zagotovljena v skladu z Listino in EKČP. 

Če je bila osumljenim ali obdolženim 

osebam odvzeta prostost, bi morale države 

članice sprejeti določbe, ki bi tem osebam 

omogočale učinkovito uveljavljanje 

pravice do dostopa do odvetnika, med 

drugim tako, da jim priskrbijo pomoč 

odvetnika, če ga nimajo, razen če so se tej 

pravici odpovedale. Na podlagi te 

direktive bi lahko te določbe po potrebi 

določale vrsto brezplačne pravne pomoči. 

Obrazložitev 

Namen te direktive je zagotoviti učinkovitost Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa do 

odvetnika, ki določa, da bi ukrepi za uveljavljanje te pravice lahko vsebovali vrsto brezplačne 

pravne pomoči. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Kot je navedlo Evropsko sodišče za 

človekove pravice („ESČP“) je ena od 

glavnih značilnosti poštenega sojenja, , da 

ima vsakdo, ki je obdolžen storitve 

kaznivega dejanja, pravico, da ga 

črtano 
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učinkovito brani odvetnik, ki se dodeli po 

uradni dolžnosti, če je to potrebno. 

Poštenost kazenskega postopka zahteva, 

da bi bilo treba osumljencu omogočiti 

dostop do pravne pomoči od trenutka 

odvzema prostosti. 

Obrazložitev 

Nova uvodna izjava -1a se že sklicuje na Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Sklicevanje na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice 

(ki je dokaj splošno) nima dejanske dodane vrednosti. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Direktiva 2013/48/EU določa, da bi 

države članice v primerih odvzema 

prostosti osumljenim ali obdolženim 

osebam morale sprejeti nujne ukrepe, da 

se tem osebam omogoči učinkovito 

uresničevanje pravice do dostopa do 

odvetnika, razen če so se tej pravici 

odrekle. 

črtano 

Obrazložitev 

Uvodna izjava 1 (predlog spremembe 5) se že sklicuje na člen 3 Direktive 2013/48/EU. Ni 

potrebe, da bi opozorili na en sam določen pododstavek omenjenega člena, nasprotno pa se 

zdi okorno, da bi vključili celotno besedilo omenjenega člena. 

 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi osumljene ali obdolžene osebe, ki 

jim je odvzeta prostost, lahko učinkovito 

(9) Da bi osumljene ali obdolžene osebe 

lahko učinkovito uresničevale pravico do 
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uresničevale pravico do dostopa do 

odvetnika v zgodnjih fazah postopka, ne bi 

smele čakati na dostop do odvetnika med 

postopkom obravnave vloge za brezplačno 

pravno pomoč in oceno pogojev za 

upravičenost do brezplačne pravne pomoči. 

Države članice morajo zato zagotoviti, da 

je učinkovita začasna brezplačna pravna 

pomoč na voljo brez nepotrebnega 

odlašanja po odvzemu prostosti in pred 

vsakim zaslišanjem ter bi morala biti na 

voljo vsaj dokler pristojni organ ne sprejme 

odločitve o brezplačni pravni pomoči in v 

primeru popolne ali delne zavrnitve te 

pomoči, dokler ta odločitev ne postane 

pravnomočna, ali, če se prošnja za 

brezplačno pravno pomoč odobri, dokler 

pristojni organ ne imenuje odvetnika. 

dostopa do odvetnika v zgodnjih fazah 

postopka, ne bi smele čakati na dostop do 

odvetnika med postopkom obravnave 

vloge za brezplačno pravno pomoč in 

oceno pogojev za upravičenost do 

brezplačne pravne pomoči. Države članice 

morajo zato zagotoviti, da je učinkovita 

začasna brezplačna pravna pomoč na voljo 

brez nepotrebnega odlašanja pred 

opravljanjem kakršnega koli 

postopkovnega koraka, ki na podlagi 

nacionalnega ali evropskega prava 

zahteva prisotnost odvetnika, ter vsaj 

dokler pristojni organ ne sprejme odločitve 

o brezplačni pravni pomoči in v primeru 

popolne ali delne zavrnitve te pomoči, 

dokler ta odločitev ne postane 

pravnomočna, ali, če se prošnja za 

brezplačno pravno pomoč odobri, dokler 

pristojni organ ne imenuje odvetnika. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) V tej direktivi bi bilo treba upoštevati 

razlike v sistemih brezplačne pravne 

pomoči držav članic. Za odločitev o 

brezplačni pomoči bi morala biti 

odgovorna država članica. Pravna pomoč 

bi moral biti dodeljena na podlagi ocene 

finančnih sredstev prosilca (ocena 

premoženjskega stanja) in/ali če je v 

interesu pravičnosti zadeve (preizkus 

utemeljenosti). 

Obrazložitev 

Direktiva se mora izvajati ob spoštovanju nacionalne suverenosti. Evropska unija ne sme 

določiti načina za dodelitev brezplačne pravne pomoči v državi članici. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Države članice bi morale zagotoviti, 

da se začasna brezplačna pravna pomoč 

zagotavlja v potrebnem obsegu in ni 

omejena na način, ki osumljenim ali 

obdolženim osebam preprečuje učinkovito 

uresničevanje pravice do dostopa do 

odvetnika, kot je določeno zlasti v 

členu 3(3) Direktive 2013/48/EU. 

(10) Države članice bi morale zagotoviti, 

da se brezplačna pravna pomoč zagotavlja 

v potrebnem obsegu in ni omejena na 

način, ki osumljenim ali obdolženim 

osebam preprečuje učinkovito 

uresničevanje pravice do dostopa do 

odvetnika, kot je določeno zlasti v členu 

3(3) Direktive 2013/48/EU. 

Obrazložitev 

Da se zagotovi pošteno sojenje skozi ves kazenski postopek ter učinkovito okrepi zaupanje 

držav članic v sisteme kazenskega pravosodja drugih držav članic, je treba razširiti uporabo 

te direktive na redno brezplačno pravno pomoč za osumljene in obdolžene osebe, ki jim je 

bila odvzeta prostost. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Zahtevane osebe v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje, ki 

jim je bila odvzeta prostost, bi morale 

imeti pravico do začasne brezplačne pravne 

pomoči ob odvzemu prostosti v izvršitveni 

državi članici, vsaj dokler pristojni organ 

ne sprejme odločitve o brezplačni pravni 

pomoči in v primeru popolne ali delne 

zavrnitve te pomoči, dokler ta odločitev ne 

postane pravnomočna, ali, če se prošnja za 

brezplačno pravno pomoč odobri, dokler 

pristojni organ ne imenuje odvetnika. 

(11) Zahtevane osebe v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje bi 

morale imeti pravico do začasne 

brezplačne pravne pomoči ob odvzemu 

prostosti v izvršitveni državi članici, vsaj 

dokler pristojni organ ne sprejme odločitve 

o brezplačni pravni pomoči in v primeru 

popolne ali delne zavrnitve te pomoči, 

dokler ta odločitev ne postane 

pravnomočna, ali, če se prošnja za 

brezplačno pravno pomoč odobri, dokler 

pristojni organ ne imenuje odvetnika. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale biti 

sposobne zagotoviti, da stroške v zvezi z 

začasno brezplačno pravno pomočjo za 

osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je 

odvzeta prostost, ter stroške v zvezi z 

začasno brezplačno pravno pomočjo 

zahtevanih oseb, izterjajo od navedenih 

oseb, če na podlagi naknadne ocene 

upravičenosti do brezplačne pravne pomoči 

ugotovijo, da v skladu z nacionalno 

zakonodajo ne izpolnjujejo meril za 

pridobitev brezplačne pravne pomoči. 

(12) Države članice bi morale imeti 

možnost določiti, da se lahko stroške v 

zvezi z začasno brezplačno pravno 

pomočjo za osumljene ali obdolžene osebe 

ter stroške v zvezi z začasno brezplačno 

pravno pomočjo zahtevanih oseb izterjajo 

od navedenih oseb, če na podlagi naknadne 

ocene in dokončne odločitve pristojnega 

organa o upravičenosti do redne 

brezplačne pravne pomoči pristojni organi 

ugotovijo, da v skladu z nacionalno 

zakonodajo ne izpolnjujejo meril za 

pridobitev redne brezplačne pravne 

pomoči, in če so pristojnim organom 

zavestno posredovali lažne podatke o 

svojem finančnem stanju. Da izterjava 

stroškov v zvezi z začasno brezplačno 

pravno pomočjo ne bi vplivala na 

osumljeno, obdolženo ali zahtevano osebo 

tako, da bi spodkopala pravičnost 

celotnega postopka, bi morale države 

članice zagotoviti, da so pogoji izterjave 

stroškov jasni in razumni ter da 

upoštevajo specifično finančno stanje 

osumljene, obdolžene ali zahtevane osebe. 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Države članice bi morale za 

zagotovitev učinkovitega dostopa 

zahtevanih oseb do odvetnika v izvršitveni 

državi članici zagotoviti, da imajo te osebe 

dostop do brezplačne pravne pomoči do 

predaje, ali, če oseba ni predana drugi 

(13) Države članice bi morale za 

zagotovitev učinkovitega dostopa 

zahtevanih oseb do odvetnika v izvršitveni 

državi članici zagotoviti, da imajo te osebe 

dostop do brezplačne pravne pomoči do 

predaje, ali, če oseba ni predana drugi 
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državi članici, dokler odločitev o predaji ne 

postane pravnomočna. Upravičenost do 

brezplačne pravne pomoči se lahko oceni 

na podlagi finančnih sredstev zahtevane 

osebe oziroma na podlagi obstoja interesa 

pravičnosti, da se ji zagotovi brezplačna 

pravna pomoč, v skladu z veljavnimi 

merili upravičenosti v zadevni izvršitveni 

državi članici. 

državi članici, dokler odločitev o predaji ne 

postane pravnomočna. Upravičenost do 

brezplačne pravne pomoči je lahko odvisna 

od ocene premoženjskega stanja in/ali 

preizkusa utemeljenosti, v skladu z 

veljavnimi merili upravičenosti v zadevni 

izvršitveni državi članici. 

Obrazložitev 

Ta direktiva upošteva razlike med kazenskopravnimi sistemi držav članic, zato jo je treba 

izvajati v skladu s pravili, ki veljajo v državi članici na področju brezplačne pravne pomoči. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) V nekaterih državah članicah se 

manjše kršitve, zlasti manjše prometne 

kršitve, manjše kršitve v zvezi s splošnimi 

občinskimi predpisi in manjše kršitve 

javnega reda, obravnavajo kot kazniva 

dejanja. V takšnih primerih ne bi bilo 

razumno od pristojnega organa zahtevati, 

da zagotovi uveljavljanje vseh pravic iz te 

direktive. Če zakonodaja države članice v 

zvezi z manjšimi kršitvami določa, da 

odvzem prostosti kot sankcija ni mogoč, bi 

bilo treba to direktivo uporabljati le v 

postopkih pred sodiščem, pristojnim za 

kazenske zadeve. 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Področje uporabe te direktive v zvezi 
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z nekaterimi manjšimi kršitvami ne bi 

smelo vplivati na obveznosti držav članic v 

skladu z EKČP, da zagotovijo pravico do 

poštenega sojenja, tudi glede pravne 

pomoči odvetnika. 

 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Da bi zahtevane osebe lahko v skladu 

z Direktivo 2013/48/EU učinkovito 

uresničevale svojo pravico do izbire 

odvetnika v odreditveni državi članici, ki 

bo pomagal odvetniku v izvršitveni državi 

članici, bi morala odreditvena država 

članica zagotoviti, da imajo zahtevane 

osebe dostop do brezplačne pravne pomoči 

za namene postopka na podlagi evropskega 

naloga za prijetje v izvršitveni državi 

članici. Upravičenost do brezplačne pravne 

pomoči se lahko oceni na podlagi 

finančnih sredstev zahtevane osebe 

oziroma na podlagi obstoja interesa 

pravičnosti, v skladu z veljavnimi merili 

upravičenosti v zadevni odreditveni državi 

članici. 

(14) Da bi zahtevane osebe lahko v skladu 

z Direktivo 2013/48/EU učinkovito 

uresničevale svojo pravico do izbire 

odvetnika v odreditveni državi članici, ki 

bo pomagal odvetniku v izvršitveni državi 

članici, bi morala odreditvena država 

članica zagotoviti, da imajo zahtevane 

osebe dostop do začasne brezplačne pravne 

pomoči in do pravne pomoči za namene 

pravnega zastopanja v tej državi članici, ki 

bo v postopku na podlagi evropskega 

naloga za prijetje pomagal odvetniku v 

izvršitveni državi članici. Upravičenost do 

brezplačne pravne pomoči je lahko odvisna 

od ocene premoženjskega stanja in/ali 

preizkusa utemeljenosti, v skladu z 

veljavnimi merili upravičenosti v zadevni 

odreditveni državi članici. 

 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Ta direktiva določa pravico do 

začasne brezplačne pravne pomoči za 

otroke, ki jim je odvzeta prostost, in do 

(15) S to direktivo je določena pravica do 

začasne in redne brezplačne pravne 

pomoči za ranljive osumljene, obdolžene 
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brezplačne pravne pomoči za otroke, ki se 

zahtevajo v postopkih na podlagi 

evropskega naloga za prijetje. 

ali zahtevane osebe. Otroci so zlasti 

ranljivi, zato bi jim bilo treba nameniti 

posebno pozornost in sprejeti posebne 

ukrepe v skladu z Direktivo... o procesnih 

jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali 

obdolženi v kazenskem postopku. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Države članice bi pri izvajanju te 

direktive morale zagotoviti spoštovanje 

temeljne pravice do brezplačne pravne 

pomoči, kakor je določeno v členih 47(3) 

Listine in členu 6(3)(c) EKČP ter 

zagotoviti, da je brezplačna pravna pomoč 

na voljo vsem, ki nimajo zadostnih 

sredstev za plačilo zagovornika, če to 

zahtevajo interesi pravičnosti. 

(16) Države članice bi pri izvajanju te 

direktive morale zagotoviti spoštovanje 

temeljne pravice do brezplačne pravne 

pomoči, kakor je določena v tretjem 

odstavku člena 47 Listine in členu 6(3)(c) 

EKČP ter zagotoviti, da je brezplačna 

pravna pomoč prosilcem na voljo na 

podlagi ocene premoženjskega stanja 

in/ali preizkusa utemeljenosti. Pri tem bi 

morale upoštevati Načela in smernice 

Organizacije združenih narodov za dostop 

do brezplačne pravne pomoči v 

kazenskopravnih sistemih. Če je dodelitev 

brezplačne pravne pomoči odvisna od 

ocene premoženjskega stanja, bi se pri 

tem preverjanju morale upoštevati 

okoliščine, ki so specifične za ranljive 

osumljene ali obdolžene osebe. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Načelo učinkovitosti prava EU 

zahteva, da države članice uvedejo 

ustrezna in učinkovita pravna sredstva v 

primeru kršitve pravice, ki je 

posameznikom zagotovljena s pravom 
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Unije. V primeru, da je bil dostop do 

brezplačne pravne pomoči ogrožen, 

omogočen prepozno ali zavrnjen, da 

osumljene ali obdolžene osebe niso bile 

ustrezno obveščene o pravici do 

brezplačne pravne pomoči in če določbe o 

upravičenosti ali izterjave stroškov niso 

bile jasne, mora biti na voljo učinkovito 

pravno sredstvo. Zato morajo imeti 

prosilci za brez plačno pravno pomoč 

pravico do pritožbe, če pomoč ni 

odobrena. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Države članice morajo zbirati podatke, 

ki kažejo, kako je pravica do brezplačne 

pravne pomoči dostopna za osumljene ali 

obdolžene osebe in zahtevane osebe. 

Države članice morajo zbirati podatke tudi 

o številu primerov, v katerih je bila 

začasna brezplačna pravna pomoč 

zagotovljena za osumljene ali obdolžene 

osebe, ki jim je odvzeta prostost, in za 

zahtevane osebe, ter število primerov, v 

katerih ta pravica ni bi bila zagotovljena. 

Takšni podatki bi morali vključevati število 

prošenj za brezplačno pravno pomoč v 

postopkih na podlagi evropskega naloga za 

prijetje, kadar država članica deluje kot 

izvršitvena in odreditvena država, ter 

število primerov, v katerih so bile te 

prošnje odobrene. Prav tako bi bilo treba 

zbirati podatke o stroških zagotavljanja 

začasne brezplačne pravne pomoči za 

osebe, ki jim je odvzeta prostost, in za 

zahtevane osebe. 

(17) Države članice morajo zbirati podatke, 

ki kažejo, kako je pravica do brezplačne 

pravne pomoči dostopna za osumljene ali 

obdolžene osebe in zahtevane osebe. 

Države članice morajo zbirati podatke tudi 

o številu primerov, v katerih je bila 

brezplačna pravna pomoč zagotovljena za 

osumljene ali obdolžene osebe in za 

zahtevane osebe, ter število primerov, v 

katerih ta pravica ni bi bila zagotovljena. 

Takšni podatki bi morali vključevati število 

prošenj za brezplačno pravno pomoč v 

postopkih na podlagi evropskega naloga za 

prijetje, kadar država članica deluje kot 

izvršitvena in odreditvena država, ter 

število primerov, v katerih so bile te 

prošnje odobrene. Prav tako bi bilo treba 

zbirati podatke o stroških zagotavljanja 

brezplačne pravne pomoči za osumljene ali 

obdolžene osebe in za zahtevane osebe. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) To direktivo bi bilo treba uporabljati 

za osumljene ali obdolžene osebe, ne glede 

na njihov pravni status, državljanstvo ali 

nacionalnost. Ta direktiva podpira temeljne 

pravice in načela, ki so priznani z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

Evropsko konvencijo o človekovih 

pravicah, vključno s prepovedjo mučenja 

ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja, 

pravico do svobode in varnosti, 

spoštovanjem zasebnega in družinskega 

življenja, pravico do osebne celovitosti, 

otrokovimi pravicami, vključenostjo 

invalidov, pravico do učinkovitega 

pravnega sredstva in nepristranskega 

sodišča, domnevo nedolžnosti in pravico 

do obrambe. To direktivo bi bilo treba 

izvajati v skladu z navedenimi pravicami in 

načeli. 

(18) To direktivo bi bilo treba uporabljati 

za osumljene ali obdolžene osebe ne glede 

na njihov pravni status, državljanstvo ali 

nacionalnost, spol, raso, barvo kože, 

etnično ali družbeno poreklo, genske 

značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, 

politično ali drugo mnenje, pripadnost 

narodnostni manjšini, materialni status, 

rojstvo, invalidnosti, bivalni status, 

starost, spolno usmerjenost ali kakršni 

koli drugi status. Ta direktiva podpira 

temeljne pravice in načela, ki so priznani z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah in Evropsko konvencijo o 

človekovih pravicah, vključno s 

prepovedjo mučenja ter nečloveškega in 

ponižujočega ravnanja, pravico do svobode 

in varnosti, spoštovanjem zasebnega in 

družinskega življenja, pravico do osebne 

celovitosti, otrokovimi pravicami, 

vključenostjo invalidov, pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva in 

nepristranskega sodišča, domnevo 

nedolžnosti in pravico do obrambe. To 

direktivo bi bilo treba izvajati v skladu z 

navedenimi pravicami in načeli. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) S to direktivo so določena minimalna 

pravila. Države članice lahko za 

(19) S to direktivo so določena minimalna 

pravila. Države članice lahko za 
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zagotovitev višje ravni varstva razširijo 

pravice iz te direktive. Takšna višja raven 

varstva pa ne bi smela ovirati vzajemnega 

priznavanja sodnih odločb, ki naj bi ga 

navedena minimalna pravilna olajšala. 

Raven varstva ne bi smela biti nikoli nižja 

od standardov, ki so določeni z Listino ali 

EKČP, kot se razlagajo v sodni praksi 

Sodišča in ESČP. 

zagotovitev višje ravni varstva razširijo 

pravice iz te direktive. Takšna višja raven 

varstva pa ne bi smela ovirati vzajemnega 

priznavanja sodnih odločb, ki naj bi ga 

navedena minimalna pravilna olajšala. 

Raven varstva ne bi smela biti nikoli nižja 

od standardov, ki so določeni z Listino ali 

EKČP, kot se razlagajo v sodni praksi 

Sodišča in ESČP. V nobenem primeru se 

te direktive ne bi smelo razlagati kot 

omejujoče za pravice in jamstva, ki jih 

nudijo nekatere nacionalne pravice, ki 

določajo višjo raven varstva. 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne sme znižati ravni pravnega varstva, ki velja v državah članicah. 

 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva določa minimalna pravila o: 1. V tej direktivi so določena minimalna 

pravila o: 

(a) pravici do začasne brezplačne pravne 

pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, 

ki so v kazenskih postopkih in jim je 

odvzeta prostost, in 

(a) pravici do začasne in redne brezplačne 

pravne pomoči za osumljene ali obdolžene 

osebe, ki so v kazenskih postopkih in 

(b) pravici do začasne brezplačne pravne 

pomoči in brezplačne pravne pomoči za 

zahtevane osebe, ki so v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje. 

(b) pravici do začasne in redne brezplačne 

pravne pomoči za zahtevane osebe, ki so v 

postopku na podlagi evropskega naloga za 

prijetje. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta direktiva dopolnjuje Direktivo 

2013/48/EU. Nič v tej direktivi se ne sme 

razlagati kot omejevanje pravic, določenih 

v navedeni direktivi. 

2. Ta direktiva dopolnjuje Direktivo 

2013/48/EU o pravici do dostopa do 

odvetnika. Nič v tej direktivi se ne sme 

razlagati kot omejevanje pravic, določenih 

v navedeni direktivi. 

 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 Člen 2 

Področje uporabe Področje uporabe 

Ta direktiva se uporablja za: 1. Ta direktiva se uporablja za: 

a) osumljene ali obdolžene osebe v 

kazenskih postopkih, ki jim je bila odvzeta 

prostost in imajo v skladu z Direktivo 

2013/48/EU pravico do dostopa do 

odvetnika. 

(a) osumljene ali obdolžene osebe v 

kazenskih postopkih, ki imajo v skladu z 

Direktivo 2013/48/EU ali drugimi pravno 

zavezujočimi instrumenti Unije o 

procesnih jamstvih za osumljene otroke 
pravico do dostopa do odvetnika; 

b) zahtevane osebe. (b) zahtevane osebe, kot so opredeljene v 

členu 3(c) te direktive. 

 2. Brez poseganja v pravico do poštenega 

sojenja se v zvezi z manjšimi kršitvami: 

 (a) če zakonodaja države članice določa, 

da sankcijo naloži organ, ki ni sodišče, 

pristojno za kazenske zadeve, in je zoper 

naložitev te sankcije mogoča pritožba na 

takšno sodišče ali pa jo je takšnemu 

sodišču mogoče predložiti ali 

 (b) če kot sankcija ne more biti naložen 

odvzem prostosti; 

 ta direktiva uporablja le v postopkih pred 

sodiščem, ki je pristojno za kazenske 

zadeve. 

 Ta direktiva se v vsakem primeru 
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uporablja v celoti, če je osumljeni ali 

obdolženi osebi odvzeta prostost, ne glede 

na fazo kazenskega postopka. 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) brezplačna pravna pomoč pomeni 

financiranje in pomoč s strani države 

članice, ki zagotavlja uresničevanje pravice 

do dostopa do odvetnika; 

(a) „redna brezplačna pravna pomoč“ 

pomeni financiranje in pomoč s strani 

države članice, ki zagotavlja uresničevanje 

pravice do dostopa do odvetnika; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) začasna brezplačna pravna pomoč 

pomeni pravno pomoč osebi, ki ji je bila 

odvzeta prostost, dokler ni sprejeta 

odločitev o brezplačni pravni pomoči; 

(b) „začasna brezplačna pravna pomoč“ 

pomeni pravno pomoč, ki se zagotovi 

dokler ni sprejeta ter prične veljati 

odločitev o redni brezplačni pravni 

pomoči; 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

d) „odvetnik“ pomeni vsako osebo, ki je v 

skladu z nacionalno zakonodajo 

usposobljena in upravičena (tudi na podlagi 

akreditacije s strani pristojnega organa) za 

pravno svetovanje in pomoč osumljenim 

(d) „odvetnik, ki nudi brezplačno pravno 

pomoč“ pomeni vsako osebo, ki je v skladu 

z nacionalno zakonodajo usposobljena in 

upravičena (tudi na podlagi akreditacije s 

strani pristojnega organa) za pravno 

svetovanje in pomoč osumljenim ali 
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ali obdolženim osebam. obdolženim osebam ter njihovo 

zastopanje. 

 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice dostop do začasne 

brezplačne pravne pomoči zagotovijo 

naslednjim osebam, če te to želijo: 

1. Države članice dostop do začasne 

brezplačne pravne pomoči zagotovijo 

naslednjim osebam, če te to želijo: 

(a) osumljenim ali obdolženim osebam v 

kazenskih postopkih, ki jim je bila odvzeta 

prostost; 

(a) osumljenim ali obdolženim osebam v 

kazenskih postopkih, ki imajo v skladu z 

Direktivo 2013/48/EU ali drugimi pravno 

zavezujočimi instrumenti Unije o 

procesnih jamstvih za osumljene otroke 

pravico do dostopa do odvetnika; 

(b) zahtevanim osebam, ki jim je bila 

odvzeta prostost v izvršitveni državi 

članici. 

(b) zahtevanim osebam, ki imajo v skladu 

z Direktivo 2013/48/EU pravico do 

dostopa do odvetnika, vključno s pravno 

pomočjo tako v izvršitveni kot tudi v 

odreditveni državi članici, v skladu s 

členom 10 direktive ali drugimi pravno 

zavezujočimi instrumenti Unije o 

procesnih jamstvih za osumljene otroke; 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Začasno brezplačno pravno pomoč se 

dodeli brez nepotrebnega odlašanja po 

odvzemu prostosti in v vsakem primeru 

pred zaslišanjem. 

2. Začasno brezplačno pravno pomoč se 

dodeli brez nepotrebnega odlašanja in v 

vsakem primeru pred zaslišanjem. 
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Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Začasno brezplačno pravno pomoč se 

zagotavlja do začetka veljavnosti končne 

odločitve o brezplačni pravni pomoči ali, 

če je bila osumljeni ali obdolženi osebi 

dodeljena brezplačna pravna pomoč, do 

imenovanja odvetnika, ki bo nudil 

brezplačno pravno pomoč. 

3. Začasno brezplačno pravno pomoč se 

zagotavlja do začetka veljavnosti končne 

odločitve o brezplačni pravni pomoči in 

sicer dokler se ne zgodi eno od naslednjih 

dejanj:  

 (a) če je bila dodeljena brezplačna pravna 

pomoč, do imenovanja odvetnika ali 

 (b) če je brezplačna pravna pomoč 

zavrnjena, dokler ne postane odločitev 

pravnomočna in je imela osumljena, 

obdolžena oseba ali zahtevana oseba 

ustrezno priložnost poiskati odvetnika po 

lastni izbiri. 

Obrazložitev 

Poleg predlogov sprememb, ki zadevajo širitev področja uporabe direktive, da bi vključevala 

vso redno brezplačno pravno pomoč, naj bi s predlogi sprememb odstavka 3 razjasnili 

natančen značaj pravic. Še posebno ne bi smeli izključiti začasne brezplačne pravne pomoči, 

dokler ni sprejeta pravnomočna odločitev o redni brezplačni pravni pomoči. Poleg tega velja 

pravica do dostopa do odvetnika tudi v primerih, ko je odločitev o brezplačni pravni pomoči 

negativna; v tem primeru bi morali zagotoviti dovolj časa, da se najde ustrezen odvetnik. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. države članice zagotovijo, da začasna 

brezplačna pravna pomoč po potrebi 

vključuje tudi tolmačenje komunikacije 

med osebo, ki ji je bila odvzeta prostost, in 

odvetnikom v skladu z Direktivo 

2010/64/EU, zlasti člena 2(2) direktive. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice imajo možnost določiti, 

da je stroške v zvezi z začasno brezplačno 

pravno pomočjo mogoče izterjati od 

osumljenih oziroma obdolženih oseb in 

zahtevanih oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev 

za pridobitev brezplačne pravne pomoči, 

kot se uporabljajo v skladu z nacionalno 

zakonodajo. 

5. Države članice lahko določijo, da je 

stroške v zvezi z začasno brezplačno 

pravno pomočjo izjemoma mogoče izterjati 

od osumljenih oziroma obdolženih oseb in 

zahtevanih oseb, če je s pravomočno 

odločitvijo ugotovljeno, da te osebe ne 

izpolnjujejo pogojev za pridobitev redne 

brezplačne pravne pomoči, kot se 

uporabljajo v skladu z nacionalno 

zakonodajo in če so pristojnim organom 

zavestno predložili lažne informacije o 

osebnem finančnem stanju. Da izterjava 

stroškov v zvezi z začasno brezplačno 

pravno pomočjo ne bi vplivala na 

osumljeno, obdolženo ali zahtevano osebo 

tako, da bi spodkopala pravičnost 

celotnega postopka, države članice 

zagotovijo, da so pogoji izterjave stroškov 

jasni in razumni ter da upoštevajo 

specifično finančno stanje osumljene ali 

obdolžene osebe. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osebe iz člena 4(1) lahko dostop do 

brezplačne pravne pomoči, če nimajo 

zadostnih finančnih sredstev za kritje dela 

ali celotnih stroškov obrambe in 
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kazenskega postopka (ocena 

premoženjskega stanja) in/ali, če je 

tovrstna pomoč potrebna v interesu 

pravičnosti (preizkus utemeljenosti). 

 2. Ocena premoženjskega stanja bi 

morala temeljiti na vseh ustreznih in 

objektivnih dejavnikih, kot so prihodki, 

kapital, družinske razmere in življenjska 

raven ter na drugi strani stroški 

odvetnika, ki nudi brezplačno pravno 

pomoč. 

 3. Preizkus utemeljenosti vključuje oceno 

nujnosti in zapletenosti zadeve, resnosti 

kaznivega dejanja in strogosti možne 

kazni, ki se lahko naloži, pa tudi socialnih 

in osebnih okoliščin obravnavane 

osumljene oziroma obtožene osebe ali 

zahtevane osebe. 

 

 4. Države članice omogočijo, da so vse 

ustrezne informacije o brezplačni pravni 

pomoči v kazenskih postopkih zlahka 

dostopne in razumljive osumljenim ali 

obdolženim osebam in zahtevanim 

osebam, vključno z informacijami o tem, 

kje in kako zaprosijo za tovrstno pomoč, 

preglednimi merili upravičenosti do 

brezplačne pravne pomoči, kot tudi 

informacijami o možnostih, ki so na voljo, 

ko je dostop do brezplačne pravne pomoči 

zavrnjen ali je pravna pomoč odvetnika, ki 

nudi brezplačno pravno pomoč, 

nezadostna. 

 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4b 

 Neodvisen pristojni organ nemudoma 
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sprejme odločitev o tem, ali se dodeli 

brezplačna pravna pomoč ter o dodelitvi 

odvetnikov. Države članice zagotovijo, da 

odgovorni organi vestno sprejmejo 

odločitve ter da je dovolj jamstev proti 

samovolji. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Brezplačna pravna pomoč za zahtevane 

osebe 

Brezplačna pravna pomoč za zahtevane 

osebe 

1. Izvršitvene države članice zagotovijo, da 

imajo zahtevane osebe v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje 

dostop do brezplačne pravne pomoči do 

njihove predaje drugi državi članici ali, če 

jih ne predajo, dokler odločba o predaji ne 

postane pravnomočna. 

1. Izvršitvene države članice zagotovijo, da 

imajo zahtevane osebe pravico do začasne 

in redne brezplačne pravne pomoči in do 

pravne pomoči od trenutka, ko je izdan 

evropski nalog za prijetje, pa do njihove 

predaje drugi državi članici ali, če jih ne 

predajo, dokler odločba o predaji ne 

postane pravnomočna. 

2. Odreditvena država članica zagotovi, da 

imajo zahtevane osebe, ki v skladu s 

členom 10 Direktive 2013/48/EU 

uveljavljajo svojo pravico do izbire 

odvetnika v odreditveni državi članici, ki 

bo pomagal odvetniku v izvršitveni državi 

članici , pravico do brezplačne pravne 

pomoči v tej državi članici za namene 

postopka na podlagi evropskega naloga za 

prijetje v izvršitveni državi članici. 

2. Odreditvena država članica zagotovi, da 

imajo zahtevane osebe, ki v skladu s 

členom 10 Direktive 2013/48/EU 

uveljavljajo svojo pravico do izbire 

odvetnika v odreditveni državi članici, ki 

bo pomagal odvetniku v izvršitveni državi 

članici in v kateri koli drugi državi, kjer 

pristojni organi zbirajo dokaze ali izvajajo 

druge preiskovalne ukrepe, pravico do 

začasne in redne brezplačne pravne 

pomoči v tej državi članici za namene 

postopka na podlagi evropskega naloga za 

prijetje v izvršitveni državi članici. 

3. Upravičenost do brezplačne pravne 

pomoči iz odstavkov 1 in 2 se lahko oceni 

na podlagi finančnih sredstev zahtevane 

osebe in/ali na podlagi obstoja interesa 

pravičnosti, da se ji zagotovi brezplačna 

pravna pomoč, v skladu z veljavnimi merili 

3. Presoja prošnje za redno brezplačno 

pravno pomoč, ki jo vloži zahtevana 

oseba, temelji na merilih upravičenosti, 

opredeljenih v členu 4a, in sicer v državah 

članicah, kjer se za dodelitev brezplačne 

pravne pomoči uporablja ocena 
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upravičenosti v zadevni državi članici. premoženjskega stanja, na oceni finančnih 

sredstev zahtevane osebe, v državah 

članicah, kjer se za dodelitev brezplačne 

pravne pomoči uporablja preizkus 

utemeljenosti pa ali je v interesu 
pravičnosti, da se dodeli brezplačna pravna 

pomoč v obravnavani zadevi. 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 1. Da se zagotovi učinkovita in 

kakovostna brezplačna pravna pomoč in 

tako pravica do poštenega sojenja, države 

članice sprejmejo potrebne ukrepe za 

zagotovitev kakovostne brezplačne pravne 

pomoči za varovanje pravice do poštenega 

sojenja. 

 2. Države članice zlasti zagotovijo, da: 

 (a) se redna brezplačna pravna pomoč 

zagotovi v vseh fazah kazenskega 

postopka; 

 (b) se vzpostavijo ali ohranijo sistemi, ki 

zagotavljajo kakovost in neodvisnost 

odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno 

pomoč, pa tudi izobrazbo in stalno 

strokovno usposabljanje, da bodo ti 

odvetniki imeli zadostno znanje, 

sposobnosti in izkušnje, potrebne za 

prispevanje k dejanskemu uveljavljanju 

pravice do obrambe; 

 (c) se na željo osumljene ali obdolžene 

osebe in zahtevane osebe zagotovi 

kontinuiteta pravnega zastopanja; 

 (d) ima osumljena ali obdolžena oseba in 

zahtevana oseba pravico do enkratne 

zamenjave dodeljenega odvetnika, ki nudi 

brezplačno pravno pomoč; 
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 (e) se nudijo ustrezno financiranje in viri 

ter zagotovi proračunska samostojnost za 

učinkovito delovanje sistema brezplačne 

pravne pomoči; 

 (f) se nudi ustrezno usposabljanje vsem 

osebju, ki je vključeno v sprejemanje 

odločitev o brezplačni pravni pomoči v 

kazenskih postopkih; 

 (g) je vsaka odločitev o delni ali celotni 

zavrnitvi zahteve za brezplačno pravno 

pomoč pisno posredovana osumljeni ali 

obdolženi osebi in zahtevani osebi. 

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5b 

 1. Vsakdo, ki prosi za brezplačno pravno 

pomoč v skladu s to direktivo, ima 

pravico, da na neodvisno sodišče vloži 

pritožbo na sklep o zavrnitvi brezplačne 

pravne pomoči, da se tako zaščiti pravica 

do poštenega sojenja in pravica do 

obrambe. 

 2. Države članice zagotovijo, da imajo v 

primeru kršitev pravic iz te direktive 

osumljene, obdolžene in zahtevane osebe 

na voljo učinkovita pravna sredstva. Ta 

pravna sredstva vključujejo pravico do 

sodne presoje v primerih, ko je bil deloma 

ali v celoti ogrožen, odložen ali zanikan 

dostop do brezplačne pravne pomoči ali če 

osebe niso bile ustrezno seznanjene s 

pravico do začasne in redne brezplačne 

pravne pomoči. 
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Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 Člen 6 

Zagotavljanje podatkov Zagotavljanje podatkov 

1. Države članice zberejo podatke o tem, 

kako se izvajajo pravice iz člena 4 in 

člena 5. 

1. Države članice zberejo ustrezne podatke 

o tem, kako se izvajajo pravice iz členov 4, 

4a, 4b, 5 in 5a, obenem pa zagotovijo 

celovito varstvo osebnih podatkov 

osumljenih ali obdolženih oseb in 

zahtevanih oseb. 

2. Države članice do [36 mesecev po objavi 

te direktive] in nato vsaki dve leti Komisiji 

pošljejo take podatke. 

2. Države članice do ...* in nato vsake tri 

leta Komisiji pošljejo take podatke. 

 ______________ 

 * UL: * UL: vstaviti datum: dve leti po 

objavi te direktive. 
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 OBRAZLOŽITEV  

 

Evropska komisija je 27. novembra 2013 sprejela predlog Direktive Evropskega parlamenta 

in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila 

odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje1.  

Splošna ocena predloga 

V skladu s členom 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) temelji pravosodno 

sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in sodnih 

odločb. Izvajanje tega načela predpostavlja, da imajo države članice zaupanje v 

kazenskopravni sistem drugih držav članic, tudi glede načina jamčenja pravic osumljenih ali 

obdolženih oseb. 

Dejansko pa se nacionalne prakse v tem pogledu razlikujejo. Na podlagi tega je Svet 30. 

novembra 2009 sprejel načrt za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v 

kazenskih postopkih2. V načrtu je kot ukrep C navedena pravica do pravnega nasveta in 

pravne pomoči. Pravica do brezplačne pravne pomoči je neločljivo povezana s pravico do 

dostopa do odvetnika, o kateri sta Evropski parlament in Svet sprejela Direktivo 2013/48/EU 

z dne 22. oktobra 2013. Za tiste, ki nimajo potrebnih finančnih sredstev, lahko le brezplačna 

pravna pomoč omogoči uveljavljanje pravice do dostopa do odvetnika. 

Pravica do brezplačne pravne pomoči ni enostavna tema, kar je najbrž tudi razlog, da je 

Komisija potrebovala razmeroma dolgo, da je predložila sedanje instrumente. Vseeno pa to ne 

bi smelo preprečiti, da v novem zakonodajnem obdobju predlog direktive ne bi bil 

obravnavan prednostno. Različno tolmačenje pravice do poštenega sojenja, tudi z brezplačno 

pravno pomočjo, kot jo med drugim priznavata člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah in člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

predstavlja oviro pravičnemu in učinkovitemu pravosodnemu sodelovanju v kazenskih 

zadevah. Zato bi morali čim prej sprejeti preostale ukrepe iz načrta in še posebno osnutek 

direktive o pravni pomoči. 

Predlog Komisije je dobrodošel korak pri zagotavljanju minimalne ravni brezplačne pravne 

pomoči v vseh državah članicah. Vseeno pa je predlog omejen na pravico do začasne 

brezplačne pravne pomoči za osumljene ali obdolžene osebe v kazenskih postopkih, ki jim je 

bila odvzeta prostost, ter pravico do začasne brezplačne pravne pomoči in pravne pomoči za 

zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje. Dodatni vidiki pravice 

do brezplačne pravne pomoči so bili vključeni v ločeno priporočilo Komisije3. 

Poročevalec meni, da sedanji razdrobljeni pristop Evropske komisije morda odraža 

občutljivost teme, vendar ne povečuje pravne varnosti, niti ne razjasni, v kakšnem obsegu 

bodo osumljene ali obdolžene osebe dejansko imele pravico do brezplačne pravne pomoči ter 

kakšna bo kakovost pravne pomoči. Zato bi moralo področje uporabe direktive vključevati 

                                                 
1 COM(2013)0824 z dne 27. novembra 2013. 
2 UL C 205, 4.12.2009, str. 1. 
3 C(2013)8179/2. 
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pravico do začasne in redne brezplačne pravne pomoči v vseh okoliščinah. Direktiva bi tako 

morala slediti enakemu področju uporabe kot Direktiva 2013/48/EU o pravici do dostopa do 

odvetnika. 

Poročevalec meni, da bi se lahko obdolžene, osumljene ali zahtevane osebe počutile omejene 

pri prošnji za brezplačno pravno pomoč, če lahko države članice od njih zahtevajo povračilo 

stroškov začasne brezplačne pravne pomoči v primeru, da zanjo ne izpolnjujejo meril. Zato se 

zdi pravično omejiti izterjavo stroškov na zadeve, kjer so osumljene, obdolžene ali zahtevane 

osebe zavestno predložile lažne informacije.  

Poleg tega je pomembno, da imajo osumljene, obdolžene ali zahtevane osebe določeno mero 

pravne varnosti glede meril upravičenosti. Merila upravičenosti do brezplačne pravne pomoči, 

ki jih omenja priporočilo Komisije, dajejo določeno jasnost, vendar ne zagotovijo popolne 

usklajenosti. To se zdi upravičeno, saj bi bilo glede na razlike v stroških pravosodnih 

postopkov med državami članicami enostavno nemogoče, pa tudi nepotrebno zagotoviti 

podrobno evropsko zakonodajo na tem področju. Istočasno to pomeni tudi, da bi lahko 

splošna opisa ocene premoženjskega stanja in preizkusa utemeljenosti, ki sta vključena v 

priporočilo, ali vsaj njune elemente, vključili tudi v direktivo. Poročevalec daje prednost 

tovrstnemu pristopu. 

Poročevalec se zaveda razlik med državami članicami glede kakovosti ponujene pravne 

pomoči. Ta je med drugim odvisna tudi od honorarja, ki ga odvetniki prejmejo za pravno 

pomoč. Če so ti honorarji prenizki, odvetnik ne bo pripravljen posvetiti dovolj časa in truda za 

visokokakovostno pravno pomoč. Ponovno pa zaradi razlik med državami članicami v 

prihodkih in stroškovnih ravneh ni mogoče zagotoviti podrobnih pravil o višini honorarjev. 

Vseeno pa je zaradi tega še bolj pomembno, da se v direktivo vključijo vsaj nekatera jamstva 

glede kakovosti ponujene pravne pomoči. 

Še posebno si zasluži vključitev v direktivo določba, da se pri izbiri odvetnika, ki nudi 

brezplačno pravno pomoč, v največji možni meri upošteva preference in želje osumljenih ali 

obdolženih oseb in zahtevanih oseb. Enako velja za kontinuiteto pravnega zastopanja, če 

osumljena, obdolžena ali zahtevana oseba to želi. Predvideti bi bilo treba tudi določbo za 

primer zamenjave odvetnika, ki nudi brezplačno pravno pomoč, če je osumljena, obdolžena 

ali zahtevana oseba izgubila vso zaupanje v odvetnika in lahko to argumentira s preverljivimi 

dejstvi. Priporočilo v tem trenutku ne vsebuje tovrstne določbe. 

Nenazadnje poročevalec tudi meni, da je člen 6 direktive razmeroma nejasen: države članice 

težko zbirajo podatke o izvajanju direktive za vsak posamezen primer. Obvezno poročanje bi 

se namesto tega moralo osredotočiti na težave, s katerimi se osumljene, obdolžene ali 

zahtevane osebe kot tudi pristojni organi srečujejo pri izvajanju. 
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