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o evropski odredbi o zaščiti (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,

Predlog evropske odredbe o zaščiti temelji na skupni pobudi za direktivo dvanajstih držav 
članic EU1, predloženi januarja 20102. Cilj direktive je olajšati in okrepiti zaščito žrtev 
kaznivih dejanj ali morebitnih žrtev kaznivih dejanj, ki se selijo iz ene države EU v drugo, 
zlasti pri kaznivih dejanjih, kjer je ogroženo življenje žrtve, njena telesna in duševna 
celovitost, spolna nedotakljivost ali osebna svoboda. Končni cilj je preprečiti nova kazniva 
dejanja in ublažiti posledice prejšnjih kaznivih dejanj.

Predlagana pravna podlaga za osnutek direktive je člen 82(1)(d) PDEU o pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah.

                                               
1 Te države članice so Belgija, Bolgarija, Estonija, Španija, Francija, Italija, Madžarska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Finska in Švedska.
2 Glej dokument PE-CONS 2/10 z dne 22. januarja 2010.
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Na Odbor za pravne zadeve ste 7. oktobra 2010 naslovili pismo, v katerem ste zaprosili za 
mnenje o pravni podlagi predloga. Razvidno je, da sta vaša odbora po orientacijskem 
glasovanju v zvezi s pogajanji s Svetom na skupni seji v skladu s členom 51 poslovnika 
sprejela predlog spremembe za uvedbo člena 82(1)(a) PDEU v zvezi z vzajemnim 
priznavanjem sodb in sodnih odločb kot dodatne pravne podlage.

I. Ozadje mnenja

Z Lizbonsko pogodbo je bil odpravljen sistem stebrov in se sedaj praktično vsa zakonodaja, ki 
sodi v področje svobode, varnosti in pravice, vključno s členom 82 PDEU o sodelovanju v 
kazenskih zadevah iz poglavja 4 naslova V, sprejema po rednem zakonodajnem postopku. 

Na tem področju ostaja omejena izjema k splošnemu pravilu, da zgolj Komisija podaja 
zakonodajne pobude, v členu 76 PDEU, v skladu s katerim lahko četrtina držav članic poda 
zakonodajno pobudo na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in 
policijskega sodelovanja (ter na področju upravnega sodelovanja, povezanega s tema 
področjema).

Svet je svoj prvi predlog direktive o evropski odredbi o zaščiti žrtev predstavil 5. januarja 
20101. Od takrat je Svet predlog večkrat spremenil in revidiral. Velik del vsebine in sestave 
pravne podlage predloga Sveta temelji na vprašalniku, na katerega je oktobra 2009 odgovorilo 
dvajset držav članic EU2.

S pobudo naj bi se oblikovala evropska odredba o zaščiti žrtev nasilja, s katero bi zaščitne 
ukrepe, sprejete v eni državi članici priznavala, določala in izvajala sodišča druge države 
članice. S takim sistemom zaščiteni osebi ne bi bilo treba začeti vzporednih postopkov v 
državi članici, v katero se oseba (žrtev) namerava preseliti ali se je preselila. 

Osnova predloga je, da se poleg pravice do spoštovanja, nadomestila za povzročeno škodo in 
kaznovanja storilca na podlagi pravičnega sojenja za vse udeležene strani, žrtvi kaznivega 
dejanja prizna tudi pravica do zaščite pred tem, da postane žrtev novega kaznivega dejanja, 
zlasti s strani istega storilca.

V skladu s tem bi morali biti na razpolago ustrezni mehanizmi za preprečevanje ponavljajočih 
se kaznivih dejanj ali drugih, morda celo bolj resnih kaznivih dejanj, ki jih storilec zagreši nad 
isto žrtvijo. Taka ponavljajoča se kazniva dejanja so zlasti pogosta na področju nasilja na 
podlagi spola, čeprav se pojavljajo tudi v drugih oblikah kriminala, na primer pri trgovini z 
ljudmi ali spolnem izkoriščanju mladoletnih oseb.

V vseh državah članicah so predvideni ukrepi za zaščito življenj žrtev, njihove telesne in 
duševne celovitosti, spolne nedotakljivosti ter osebne svobode, vendar so zaenkrat ti ukrepi 
učinkoviti zgolj na ozemlju države članice, ki jih je sprejela, zato so žrtve brez zaščite, če 
zapustijo državo. Zato zaščita, ki jo država članica nudi žrtvi kaznivega dejanja, ne bi smela 
biti omejena zgolj na njeno ozemlje, temveč bi morala žrtev imeti možnost, da jo uveljavlja 

                                               
1 Glej dokument 17513/09 z dne 5. januarja 2010.
2 Glej dokument 5002/10 z dne 6. januarja 2010.
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kjerkoli v EU.

Razpoložljivi podatki (zgolj za kazniva dejanja zaradi spola) kažejo, da so bili za več kot 
100.000 žensk, ki prebivajo v EU, izdani različni zaščitni ukrepi, ki so jih sprejele države 
članice kot odgovor na nasilje na podlagi spola. V podatkih niso upoštevane žrtve trgovine z 
ljudmi in drugih kaznivih dejanj.

Glede na dejstvo, da se storilci kaznivih dejanj brez težav gibljejo po EU, je prav in ustrezno 
omogočiti, da se obseg zaščitnih ukrepov, sprejetih v eni državi članici, razširi, da bi ščitili 
žrtev, ki želi uveljavljati pravico do prostega gibanja. Če te možnosti ne bo, bodo žrtve 
postavljene pred težko izbiro med uveljavljanjem pravice državljanov Unije do prostega 
gibanja in pravice žrtve do zaščite. To je nesprejemljivo.

Parlament je večkrat pozval države članice, naj opravijo pregled zakonodajnih postopkov in 
ukrepajo za odpravo ovir, zaradi katerih ženske ne morejo pridobiti pravnega varstva1.

Poudarjamo tudi, da je bil zakonodajalec EU na področju zaščite žrtev aktiven. Sprejet je bil 
Okvirni sklep 2001/220/PNZ o položaju žrtev v kazenskem postopku, ki se je ukvarjal z 
vprašanjem postopkovnih pravic žrtev2 in Direktiva Sveta 2004/80/ES o odškodnini žrtvam 
kaznivih dejanj3.

Zaščita žrtev je dejansko eden od glavnih ciljev Evropske unije na področju svobode, varnosti 
in pravic. V stockholmskem programu za okrepitev svobode, varnosti in pravice v EU, ki ga 
je sprejel Evropski svet na zasedanju 10. in 11. decembra 2009, je zapisano, da se lahko 
žrtvam kaznivih dejanj ali pričam, ki so ogrožene, ponudijo posebni zaščitni ukrepi, ki bi 
morali veljati v vsej Uniji.

Pravna služba Sveta je na zahtevo Sveta 17. februarja 2010 izdala mnenje4, v katerem je 
ugotovila, da se člen 82(1)(d) PDEU lahko uporabi kot pravna podlaga za osnutek direktive, 
vendar bi bilo treba pobudo ustrezno priznati kot instrument priznavanja sodnih odločb, za 
pravno podlago pa uporabiti tudi člen 82(1)(a) PDEU.

II. Stališče pristojnih odborov

Na omenjeni skupni seji Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve dne 29. septembra 2010 so bili po 
orientacijskem glasovanju o pooblastilu poročevalcem za pogajanja s Svetom, da bi se 
dosegel kompromis ob prvi obravnavi, sprejeti številni predlogi sprememb k predlagani 
direktivi.

S prvim od obravnavanih predlogov sprememb bi se člen 82(1)(a) PDEU o priznavanju vseh 
oblik sodb in sodnih odločb dodal kot dodatna pravna podlaga. Seveda se to nanaša na sodbe 

                                               
1 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. septembra 1997 o potrebi, da se na celotnem območju 
Evropske unije sproži kampanjo za nično stopnjo strpnosti do nasilja nad ženskami (UL C 304, 6.10.1997, str. 
55). Glej tudi resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah v boju proti nasilju 
nad ženskami in možnih prihodnjih ukrepih (UL C 288 E, 25.11.2006, str. 66).
2 UL L 82, 22.3.2001, str. 1.
3 UL L 261, 6.8.2004, str. 15.
4 Glej dokument Sveta 6516/10 z dne 17. februarja 2010.
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in sodne odločbe v kazenskih zadevah.

Istočasno sta bila sprejeta dva druga predloga sprememb (18 in 84), ki izrecno določata, da 
predlagana direktiva ne bo vplivala na izvajanje že obstoječih instrumentov vzajemnega 
priznavanja v civilnih zadevah, jih ne bo spreminjala ali nadomestila.

V obrazložitvenem memorandumu k osnutku poročila z dne 20. maja 2010 sta poročevalca 
izjavila, da „se na splošno strinjata s predlogom Sveta“, poudarila pa sta, da je področje 
uporabe te pobude namenoma široko in da bi se zato evropska odredba o zaščiti morala 
uporabljati za vse žrtve kaznivih dejanj, kot so žrtve trgovine z ljudmi, pohabljanja ženskih 
spolnih organov, prisilnih porok, zločinov iz časti in incesta, nasilja na podlagi spola, priče in 
žrtve terorizma ter organiziranega kriminala, ne glede na njihovo starost ali spol, kadar je 
napadalec znan. Prav tako je v osnutku poročila zapisano, da so predlogi sprememb 
namenjeni izboljšanju predlaganega besedila z zagotavljanjem neprekinjene pravne zaščite in 
omejevanjem razlogov za nepriznavanje evropske odredbe o zaščiti ali njeno zavrnitev.

III. Predlagana pravna podlaga

V direktivi je predlagana pravna podlaga člen 82(1)(d) PDEU. Pristojna odbora predlagata, da 
se pravni podlagi doda točka (a) istega člena.

Člen 82 PDEU1

(prejšnji člen 31 PEU)

1. Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji temelji na načelu 
vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb in vključuje približevanje 
zakonov in drugih predpisov držav članic na področjih, navedenih v 
odstavku 2 in v členu 83.
Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za:
(a) določitev pravil in postopkov za zagotovitev priznavanja vseh oblik 
sodb in sodnih odločb v celotni Uniji;
(b) preprečevanje in reševanje sporov o pristojnosti med državami 
članicami;
(c) spodbujanje usposabljanja sodnikov in sodnega osebja;
(d) lažje sodelovanje med sodnimi ali drugimi enakovrednimi organi držav članic pri 
kazenskih postopkih in izvrševanju odločb.

2. ...

3. ...

IV. Analiza cilja in vsebine

Sodišče Evropske unije potrjuje1, da mora izbira pravne podlage ukrepa temeljiti na 

                                               
1 Poudarki so dodani.
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objektivnih dejavnikih, ki vzdržijo sodno presojo, med katerimi sta zlasti cilj in vsebina 
ukrepa.

Vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, je obsežno, zato se ga je treba lotiti z analizo, na 
kakšen način naj bi evropska odredba o zaščiti delovala.

Kaj je evropska odredba o zaščiti?

Evropska odredba o zaščiti je sodna odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo izda država 
članica, in katere cilj je drugi državi članici olajšati, da v skladu z nacionalno zakonodajo po 
potrebi sprejme zaščitne ukrepe za zaščito življenja, telesne in duševne celovitosti, osebne 
svobode ali spolne nedotakljivosti osebe2.

Torej se evropska odredba o zaščiti lahko izda zgolj, če je država izdajateljica že izdala 
zaščitni ukrep.

Zaščitni ukrep je odločba, ki jo sprejme pristojni organ države članice, in ki za povzročitelja 
nevarnosti uvaja eno ali več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), pod pogojem, da kršitev 
teh obveznosti ali prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po zakonodaji zadevne države 
članice oziroma se lahko kaznuje z odvzemom prostosti v tej državi članici.

Prepovedi in obveznosti iz člena 2(2) so naslednje: 

(a) obveznost, da v nekatere kraje ali opredeljena območja, kjer zaščitena oseba prebiva ali jih 
obiskuje, ne sme vstopiti;

(b) obveznost, da po potrebi ob določenem času ostane na določenem kraju;

(c) obveznost, ki zajema omejitve glede zapustitve ozemlja države izdajateljice;

(d) obveznost izogibanja zaščitenim osebam; ali

(e) prepoved približevanja zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od predpisane.

Izdaja evropske odredbe o zaščiti 

Evropska odredba o zaščiti se lahko izda kadarkoli, ko namerava zaščitena oseba zapustiti 
državo izdajateljico, oziroma jo je zapustila in namerava oditi v drugo državo članico, 
oziroma je tja odšla. Izdaja evropske odredbe o zaščiti je odvisna od predhodnega sprejetja 
zaščitnega ukrepa v državi izdajateljici. 

Evropsko odredbo o zaščiti lahko izda zgolj sodni organ ali drugi pristojni organ3 države 
izdajateljice na zahtevo zaščitene osebe. (Zaščitena oseba lahko zahtevek poda pristojnemu 
organu države izvršiteljice, vendar bo moral ta organ zahtevo nato posredovati pristojnemu 
                                                                                                                                                  
1 Sodba z dne 3. septembra 2009 v zadevi Parlament proti Svetu (C-166/07, še neobjavljena v ZOdl).
2 Člen 1 predloga direktive.
3 V skladu s členom 4 morajo države članice obvestiti generalni sekretariat Sveta o svojih organih, pristojnih za 
izdajo ali priznavanje evropske odredbe o zaščiti. Države članice lahko imenujejo nepravosodne organe kot 
pristojne organe za odločanje pod pogojem, da so ti organi pristojni za sprejemanje podobnih odločitev v skladu 
s svojim nacionalnim pravom in postopki.
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organu države izdajateljice.)

Organi, ki sprejemajo zaščitne ukrepe v smislu te direktive, so dolžni obveščati zaščiteno 
osebo o razpoložljivosti evropske odredbe o zaščiti, če bi se oseba nameravala preseliti v 
drugo državo članico. Prav tako morajo osebi svetovati, naj pred selitvijo zaprosi za evropsko 
odredbo o zaščiti.

Oblika evropske odredbe o zaščiti

Standardni obrazec je v prilogi predlagane direktive. Vsebovati mora podatke o identiteti in 
državljanstvu zaščitene osebe1; podatke o uporabi morebitnih tehničnih pripomočkov, ki so 
bili dani zaščiteni osebi; podatke o pristojnem organu države izdajateljice; opredelitev 
zaščitnega ukrepa, na podlagi katerega je bila izdana evropska odredba o zaščiti; povzetek 
dejstev in okoliščin, ki so pripeljale do uvedbe zaščitnega ukrepa; obveznosti ali prepovedi, ki 
jih uvaja zaščitni ukrep, dolžino in izrecno navedbo, da kršitev predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji države izdajateljice ali se lahko kaznuje z odvzemom prostosti; identiteto 
povzročitelja nevarnosti; vse druge okoliščine, ki lahko vplivajo na oceno nevarnosti in po 
potrebi izrecno navedbo, da je bila sodba iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/947/PNZ ali 
odločba o nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega sklepa Sveta 2009/829/PNZ, že 
posredovana drugi državi članici, in določitev pristojnega organa za izvršbo take sodbe ali 
odločbe.

Ali mora država izvršiteljica priznati evropsko odredbo o zaščiti?

V skladu s členom 3 je za države članice obvezno priznanje evropske odredbe o zaščiti, ki je 
bila izdana v skladu z direktivo. Treba je upoštevati, da drugi odstavek člena 3 predvideva, da 
se s to direktivo „ne spreminja obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja temeljnih pravic in 
temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji“.

Vendar lahko država članica v skladu s členom 9 utemeljeno zavrne priznavanje evropske 
odredbe o zaščiti. Dovoljeni razlogi za zavrnitev so:

(a) evropska odredba o zaščiti ni popolna ali ni bila izpolnjena v roku, ki ga je določil 
pristojni organ države izvršiteljice;

(b) zahteve iz člena 2(2)2 niso izpolnjene;

(c) zaščita izhaja iz izvršbe kazni ali ukrepa, za katero velja amnestija v skladu s pravom 
države izvršiteljice in se nanaša na dejanje, ki v skladu s tem pravom sodi v njeno pristojnost;

(d) po pravu države izvršiteljice je povzročitelju nevarnosti podeljena imuniteta, kar 
onemogoča sprejem zaščitnih ukrepov.

Kaj se zgodi v državi izvršiteljici?

V skladu s členom 8 predlagane direktive mora pristojni organ države izvršiteljice: 

                                               
1 Ter podatke o zakonitem zastopniku osebe, če je ta mladoletna ali nima pravne sposobnosti.
2 Glej zgoraj.
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(a) priznati evropsko odredbo o zaščiti in sprejeti vse ukrepe, ki bi bili na voljo po njegovi 
nacionalni zakonodaji v podobnem primeru, da se zagotovi varstvo zaščitene osebe (razen če 
odloči, da bo uveljavljal enega od razlogov za nepriznanje);

(b) obvestiti povzročitelja nevarnosti o vseh ukrepih, ki jih sprejeme;

(c) sprejeti morebiten nujen in začasni ukrep, potreben za zagotovitev nadaljnje zaščite 
zaščitene osebe; ter

(d) nemudoma obvestiti pristojni organ v državi izdajateljici o vsaki kršitvi zaščitnega ukrepa, 
ki je temelj evropske odredbe o zaščiti (s standardnim obrazcem).

Pristojni organ v državi izvršiteljici mora obvestiti pristojni organ v državi izdajateljici in 
zaščiteno osebo o ukrepih, ki jih sprejme.

Ukrepi po sprejetju evropske odredbe o zaščiti

Zgolj država izdajateljica lahko zaščitni ukrep obnovi, pregleda, umakne ali spremeni, izda 
nalog za prijetje itd. ali začne nov kazenski postopek proti povzročitelju nevarnosti v skladu s 
svojo zakonodajo (člen 10).

Država izvršiteljica lahko prekliče priznanje evropske odredbe o zaščiti, zgolj če obstajajo 
dokazi, da je zaščitena oseba zagotovo zapustila njeno ozemlje (člen 11).

Za odločitve, ki jih v skladu s to direktivo sprejme pristojni organ države izvršiteljice, se 
uporablja nacionalno pravo te države (člen 13).

V. Sklep

Glede na naravo predlagane evropske odredbe o zaščiti, ki izhaja iz zgornje analize, je 
popolnoma ustrezno, da pravni podlagi iz člena 82(1)(d), katere cilj je lažje sodelovanje med 
sodnimi ali drugimi enakovrednimi organi držav članic pri kazenskih postopkih in izvrševanju 
odločb, doda člen 82(1)(a), ki določa pravila in postopke za zagotovitev priznavanja vseh 
oblik sodb in sodnih odločb.

Posledično menimo, da člen 82(1)(d) PDEU lahko služi kot pravna podlaga za osnutek 
direktive, vendar je primerno, da bi imela pobuda potrebno težo kot instrument priznavanja 
sodnih odločb, navesti tudi člen 82(1)(a) PDEU.

VI. Priporočilo

Odbor je zadevo obravnaval na seji 28. oktobra 2010.

Odbor za pravne zadeve je po obravnavi na seji 28. oktobra 2010 soglasno1 sprejel odločitev, 
                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (predsedujoči), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Eva Lichtenberger (poročevalka), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
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da vam priporoči naslednje: predlagana direktiva naj se sprejme na podlagi člena 82(1)(a) in 
(d) PDEU.

Lep pozdrav,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström in Tadeusz 
Zwiefka.


