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Odbor za pravne zadeve

2008/0803(CNS)

20.5.2008

MNENJE
Odbora za pravne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o pobudi Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, 
Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske in Zveze republike Nemčije z namenom sprejetja 
Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti, in 
spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o 
uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 
2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi in 
Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb 
v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki 
vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji
(05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Pripravljavka mnenja: Neena Gill
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pravila iz več okvirnih sklepov (Okvirni sklep 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje 
in postopkih predaje med državami članicami, Okvirni sklep 2005/214/PNZ o uporabi načela 
vzajemnega priznavanja denarnih kazni in Okvirni sklep 2006/783/PNZ o uporabi načela 
vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi) se razlikujejo glede neizvrševanja sodnih odločb, 
izdanih v odsotnosti, in precejšnjega manevrskega prostora, prepuščenega izvršilnim 
organom.

Zakonodajni predlog o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti, je pomemben, prvič, ker 
bodo z njim poenotena pravila o tem, kako se v eni državi članici izvršujejo sodne odločitve, 
sprejete v drugi državi članici po postopku, pri katerem oseba ni bila navzoča, in, drugič, ker 
prinaša jasne in skupne rešitve, ki bodo opredelile razloge za zavrnitev.

Temeljni namen predloga je omejiti razloge za zavrnitev, kar pripravljavka mnenja 
pozdravlja. Kljub temu pa je pripravila nekaj predlogov za to, da bi se upoštevalo ravnotežje 
interesov med temeljnimi pravicami in svoboščinami državljanov ter učinkovitim 
pravosodnim sodelovanjem in vzajemnim priznavanjem. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

2. Ta okvirni sklep ne spreminja niti 
obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in 
temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe 
niti obveznosti, ki so v tem smislu 
naložene pravosodnim organom.

2. Ta okvirni sklep ne spreminja niti 
obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in 
temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe 
o Evropski uniji niti obveznosti, ki so v 
tem smislu naložene pravosodnim 
organom.

Obrazložitev

Prav je, da se natančno opredeli pogodba, ki se uporablja.
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 4 a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(a) bila osebno povabljena ali prek 
pristojnega zastopnika pravočasno in v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice izdajateljice odločbe obveščena o 
načrtovanem datumu in kraju obravnave, 
ki se je zaključila z odločbo, izdano v 
nenavzočnosti, ter bila obveščena o 
dejstvu, da se lahko takšna odločba izda v 
primeru, če se oseba ne udeleži sojenja;

(a) bila povabljena osebno ali z vročitvijo 
poziva prek pristojnega zastopnika, ki ga je 
imenoval toženec in s katerim je v stiku;

Obrazložitev

S predlogom spremembe naj bi se izognili nevarnosti, da bi sodišče poziv vročilo 
zagovorniku, ki ga je samo imenovalo in ki ne bi mogel obvestiti toženca.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 4 a – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(i) ji bo vročena vsaj peti dan po predaji in 
bo izrecno obveščena o pravici do 
ponovnega sojenja in pravici, da je prisotna 
na tem sojenju;

(i) ji bo vročena med predajo in bo izrecno 
obveščena o pravici do ponovnega sojenja 
in pravici, da je prisotna na tem sojenju;

Obrazložitev

Izredno pomembno je, da se v skladu s členom 6 Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin zagotovi največja možna zaščita tožencev.
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 4 a – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(ii) bo imela vsaj …* dni, da zahteva 
ponovno sojenje;

(ii) bo imela vsaj toliko časa, da zahteva 
ponovno sojenje, kot ga predpisuje 
nacionalno pravo, če pa ga nacionalno 
pravo ne predpisuje, pa najmanj 10 in 
največ 15 dni;

Obrazložitev

Izredno pomembno je, da se v skladu s členom 6 Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin zagotovi največja možna zaščita tožencev.
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