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Uvodna izjava 2

Tradicionalno pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah temelji na različnih mednarodnih 
mehanizmih, za katere je značilno „načelo zahteve“, ki se ga mora razumeti na naslednji 
način: suverena država predstavi zahtevo drugi suvereni državi, ta pa se nato odloči, ali bo 
zahtevo sprejela ali ne. Vendar so se v praksi pri tem sistemu pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, kot so počasnost in prevelika zapletenost, ki otežujejo pravočasno in 
učinkovito sodno varstvo. Vendar so se v praksi pri tem sistemu pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, kot so počasnost in prevelika zapletenost, ki otežujejo pravočasno in 
učinkovito sodno varstvo. Zaradi tega je Evropski svet na zasedanju oktobra 1999 v 
Tampereju odločil, da bi naj v Uniji načelo vzajemnega priznavanja postalo temelj 
pravosodnega sodelovanja tako v civilnih kot v kazenskih zadevah. Kljub vsemu je 
samodejno vzajemno priznavanje kot splošno pravilo možno le na dobro usklajenih pravnih 
področjih, v mnogih primerih pa v EU temu ni tako, kar je vidno v primeru vloge tožilca, 
kakor tudi v primerih dopustnosti dokazov in klavzule o izvzetju (od absolutne klavzule o 
izvzetju do minimalističnega pristopa v nekaterih državah članicah). Celovita uporaba načela 
vzajemnega priznavanja bi lahko povzročila resne pravne in ustavne probleme v nekaterih 
državah članicah. To dejstvo je nemška delegacija v posebnem dokumentu Svetu še posebej 
izpostavila in opozorila na omejeno vlogo tožilca v Nemčiji, kjer je v skladu z ustavo pri 
nekaterih ukrepih potrebna odločba sodišča. Isto velja za pravilo o izvzetju, in sicer v 
primerih, kjer morajo države članice upoštevati svoja ustavna pravila in sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice (če so bili dokazi pridobljeni z mučenjem, sploh ne 
morejo biti del postopka; če so bili dokazi pridobljeni z nečloveškim in ponižujočim 
ravnanjem, jih ni moč upoštevati kot dokaze, a so lahko del postopka - glej primer Gäffen 
proti Nemčiji). Te omejitve so skupne tudi drugim državam, tudi Portugalski. Hkrati pa so 
izkušnje z evropskim nalogom za prijetje razkrile velike težave pri samodejni uporabi načela 
vzajemnega priznavanja. Nekatere države, kot so Irska in Združeno kraljestvo, so vpeljale 
posebni razlog za zavrnitev, ki temelji na človekovih pravicah, irsko vrhovno sodišče pa je v 
primeru MJELR proti Rettingerju izjavilo, da uporaba načela vzajemnega priznavanja držav 
članic ne odvezuje dolžnosti izvajanja Evropske konvencije o človekovih pravicah. To bi 
veljalo na primer v primeru mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja (in, po 
analogiji, v primeru dokazov, pridobljenih s takim ravnanjem). Glede na vse zgoraj omenjeno 
in ob upoštevanju vsega je besedilo te uvodne izjave takšno, kot je predlagano zgoraj.

Uvodna izjava 2b

Ta zadeva potrebo po zaščiti še obstoječih razlik v različnih državah na področju 
opredeljevanja različnih kaznivih dejanj in potrebo po preprečevanju, da bi se neka država 
članica odločila za EPN, čeprav ve, da v izvršitveni državi dejanja, ki nalog upravičujejo, niso 
obravnavana kot kazniva in zato tudi ne bodo kaznovana. Obstoječi pravni instrumenti na 
področju vzajemnega priznavanja (evropski nalog za prijetje, evropski dokazni nalog,…) 
izključujejo ugotavljanje dvojne kaznivosti storjenega dejanja z uvedbo seznama 32 kaznivih 
dejanj/prekrškov, pri čemer se domneva, da so ti do takšne mere usklajeni, da ugotavljanje 
omenjene dvojne kaznivosti ni nujno. Kljub vsemu se to v praksi ne dogaja. Na primer, 
švedska opredelitev „posilstva“ („helpless state“) je tako specifična, da se ne ujema z nobeno 
drugo opredelitvijo v drugih državah članicah. Prav tako je treba pojasniti, da postopki v zvezi 
s kaznivimi dejanji na področju davkov, carin in devizne menjave, niso na seznamu.
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Uvodna izjava 10a

Dodana je bila izjava, ki poudarja, da je sorazmernost v več državah članicah ustavno pravilo, 
kar je v skladu s členom 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah. V primeru kakršnekoli 
očitne kršitve teh pravil mora imeti izvršitveni organ možnost ukrep zavrniti in se pri tem 
sklicevati na kršitev človekovih pravic ali na kršitev temeljnih ustavnih načel. V skladu z 
načelom sorazmernosti mora EU sprejeti le tiste ukrepe, ki so nujni za dosego zastavljenih 
ciljev. To pomeni, da mora biti stopnja ukrepanja prilagojena zastavljenemu cilju, oziroma, ko 
ima Evropska unija na razpolago več enako učinkovitih načinov ukrepanja, mora izbrati tisti 
način, ki državam članicam in posameznikom omogoča več svobode. Vendar je treba tudi tu 
spoštovati temeljna ustavna načela na nacionalni ravni. 

Uvodna izjava 10b

Zelo pomembno je, da se zagotovi, da EPN pride v roke pristojnim organom, in da se 
prepreči, da bi bili nepristojni organi vključeni v izmenjavo osebnih podatkov. Kot primer je 
naveden EUROJUST, saj je to organ, ki je bil v Evropski uniji ustanovljen z namenom 
spodbujanja in izboljševanja usklajevanja na področju preiskav in kazenskih postopkov med 
pristojnimi organi. Tako se zagotavlja zaupnost posredovanih podatkov z namenom 
spoštovanja temeljnih pravic vpletenih oseb in vzajemna izmenjava informacij med 
pristojnimi organi. Pristojni pravosodni organi lahko še vedno uporabljajo druge načine za 
varen in zaupen prenos podatkov izvršitvenemu organu.

Uvodna izjava 11

Ta uvodna izjava, ki je nadalje razvita še posebej v členu 8, pravosodne organe spodbuja, naj 
sodelujejo med sabo v duhu vzajemnega zaupanja, in spodbuja mehanizme ne le za lažje 
sodelovanje med organi, temveč tudi za boljše pravno varstvo individualnih pravic. Morebitna 
prisotnost pristojnega organa odreditvene države pri izvršitvi EPN, s čimer odreditvena 
država pomaga izvršitveni državi, je lahko ključna pomena za zagotovitev dopustnosti 
dokazov ali za izdajo dodatnih EPN med izvrševanjem ukrepa. To pa ne pomeni, da prisotnost 
ne more biti zavrnjena, če je v nasprotju s temeljnimi načeli izvršitvene države. Namen 
prisotnosti pristojnega organa odreditvene države v izvršitveni državi je lahko samo pomoč 
organom izvršitvene države.

Uvodna izjava 13a

Če želimo varovati pravico do pravičnega sojenja, je treba zagotoviti učinkovit dostop do 
pravnega varstva. Za odobritev in izvajanje evropskega preiskovalnega naloga so potrebna 
posebna zagotovila, da bodo pravice vseh zainteresiranih strani učinkovite zaščitene. 
Minimalne pravice obrambe v kazenskem postopku med drugim vključujejo domnevo o 
nedolžnosti in pravico, da se obtoženec ne izpove zoper sebe, pravico do obveščenosti o 
obtožbi, pravico do pravne pomoči in pravico do brezplačne pomoči tolmača (člen 48 Listine 
in člen 6(2) in (3) Evropske konvencije o človekovih pravicah). To je še posebej pomembno 
pri evropskem preiskovalnem nalogu, saj se dokazi, pridobljeni na način, ki krši te pravice, ne 
smejo uporabiti zoper obtoženca. 
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Člen 1

V tem členu je opredeljen EPN. Pojasnjeno je, da je predmet EPN predvsem izvedba 
posebnega preiskovalnega ukrepa. Člen 1(2) vzpostavlja načelo vzajemnega priznavanja kot 
načelo, značilno za Evropsko unijo (člen 82 PDEU). Od Evropskega sveta v Tampereju leta 
1999 načelo velja za ključno za pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. V 
prostoru in kulturi, kjer vladajo večja varnost, svoboda in odgovornost, načelo vzajemnega 
priznavanja velja za temelj evropske izgradnje. Na splošno, medtem ko je za tradicionalno 
medsebojno pravno pomoč še vedno značilno načelo nacionalne suverenosti, pa načelo 
vzajemnega priznavanja temelji na pojmu enakovrednosti in zaupanja. Zaradi pravne 
opredelitve glede omejenih razlogov za zavrnitev in glede določanja rokov, načelo predstavlja 
dodano vrednost. V tem smislu se zahteve v ureditvi medsebojne pravne pomoči načeloma 
lahko izvajajo samo s strani osrednjih organov. To se je v Evropski uniji skozi leta ublažilo, 
vendar je filter vlade še vedno mogoč. Načelo vzajemnega priznavanja pa, nasprotno, 
zagotavlja, da so postopki popolnoma pravosodni. To omogoča neposreden prenos med 
pravosodnimi organi ob upoštevanju načela delitve oblasti, pri čemer se ne dovoli nobeno 
posredovanje s strani izvršitvenega organa. Zato to medsebojno zaupanje med državami 
članicami vodi v poenostavitev in pospešitev postopkov. Kar zadeva omejene razloge za 
zavrnitev je glavna šibka točka medsebojne pravne pomoči to, da dopušča široke razloge za 
zavrnitev. Takšni razlogi vodijo v nezaupanje, kar lahko oteži ali celo prepreči sodelovanje in 
privede do širokega polja diskrecije. V ureditvi vzajemnega priznavanja je izvršitev tuje sodne 
odločbe obvezna, razen če se je mogoče sklicevati na enega od razlogov za zavrnitev in so ti 
razlogi za zavrnitev izčrpno navedeni in omejeni na objektivne razloge za zavrnitev 
sodelovanja. Morebitni diskrecijski razlogi so načeloma odpravljeni. V ureditvi medsebojne 
pravne pomoči običajno ni nobene obveznosti glede rokov (člen 6(2) Evropske konvencije o 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959). Nasprotno pa ureditev 
vzajemnega priznavanja določa jasne roke. Določanje rokov je nujno, saj to olajšuje in 
pospešuje pravosodno sodelovanje. Načelo vzajemnega priznavanja pomeni, da če država 
članica, ki izvršuje odločbo, zaupa odločitvi države članice, ki jo je izrekla, potem mora 
slednja zaupati državi, ki jo izvršuje, glede načina izvrševanja. Kljub vsemu ta predlog 
ohranja velik in upravičen manevrski prostora, namenjen zagotavljanju spoštovanja pravnih in 
ustavnih razlik med državami. Člen 1(3) potrjuje pomen temeljnih pravic in temeljnih pravnih 
načel, kar je v skladu s predlogom Evropske agencije za temeljne pravice. Pravno varstvo 
individualnih pravic (ravnanje z osumljenci, s tem povezane pravice do obrambe itd.) ne sme 
trpeti negativnih posledic zaradi uporabe načela vzajemnega priznavanja. Ravno nasprotno, 
treba je okrepiti zaščitne ukrepe v celotnem postopku. Na tem področju bo prišlo do primerov, 
pri katerih bo nujno minimalno število skupnih določb, ki bodo olajšale uporabo načela 
vzajemnega priznavanja. To velja zlasti za varstvo obtoženca, pri čemer je treba upoštevati 
pravico do obrambe in zaščite žrtev, pri morebitnem zaslišanju pa je treba spoštovati temeljne 
svoboščine. Kazenski postopek prispeva k povečanju splošne in preventivne učinkovitosti 
kazenskega prava. Pojem pravne varnosti zahteva, da izvrševanje moči kaznovanja neke 
države ne temelji le na vsebinskih predpostavkah, temveč da so zagotovljene tudi 
postopkovne formalnosti, ki ščitijo temeljne pravice do končne razsodbe sodišča (nulla poena, 
sine processu iditio). Namen kazenskega postopka je zagotavljanje pravice, kar seveda 
predpostavlja odkritje resnice po veljavnem postopku, pri čemer je treba spoštovati temeljne 
pravice posameznikov.

Člen 2
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V členu 2 je opredeljenih več pojmov, uporabljenih v predlogu.

Vsebuje opredelitev pojmov „odreditvena država“ in „izvršitvena država“, saj se ta dva pojma 
veliko uporabljata v tej direktivi in se razlikujeta od pojmov „odreditveni organ“ in 
„izvršitveni organ“. Člen spreminja opredelitev pojma „odreditveni organ“, ki sedaj vključuje 
tudi organe, ki niso sodni, na primer policijo. Sodno oblast lahko opredelimo kot skupek 
organov, ki izvajajo sodno oblast, tj. organov, ki v skladu z zakonsko določenimi postopki 
izdajajo zavezujoče odločbe, ki jim pravimo „sodne odločbe“. „Izvršitveni organ“: države 
članice morajo prav tako določiti, kateri organ bo imenovan za izvršitvenega. Vendar pa je 
njihov manevrski prostor vseeno omejen, saj direktiva zahteva, da mora biti izvršitveni organ 
pristojen tudi za izvrševanje preiskovalnih ukrepov, navedenih v EPN, v podobnih 
nacionalnih primerih. Če se EPN odredi za hišno preiskavo v določenem kraju v državi 
članici, mora biti izvršitveni organ tisti, ki je v podobnem nacionalnem primeru pristojen za 
odločitev o hišni preiskavi v zadevnem kraju.


