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P R E D G O V O R

Sedmo Eurojustovo letno poročilo vsebuje podatke o njegovih dejavnostih ter opisuje razvojno pot in najpo-

membnejše dosežke organizacije v letu 2008.  

Eurojust je znova dosegel napredek pri svojem operativnem delu in  koriščenju svojih zmožnosti za izboljšanje 

sodelovanja ter spodbujanja koordinacije med pristojnimi nacionalnimi organi pri obravnavanju resnih čezmejnih 

kaznivih dejanj. Eurojust je še naprej poglabljal odnose z nacionalnimi organi in tretjimi državami ter razširil 

sodelovanje z drugimi organi Evropske unije, zlasti z Europolom in OLAF-om.  

Z veseljem ugotavljam, da se je število primerov, ki so bili v letu 2008 predloženi kolegiju Eurojusta, v primerjavi 

z letom 2007 povečalo za 10 odstotkov. Skupno je bilo tako v letu 2008 obravnavanih 1 193 zadev. 

Na podlagi rezultatov ocenjevanja učinkovitosti Eurojusta po prvih petih letih njegovega obstoja, Sporočila 

Komisije o Prihodnosti Eurojusta in Evropske pravosodne mreže ter drugih povezanih dejavnosti, ki so bile 

podrobno opisane v predhodnem letnem poročilu,  je v začetku leta 2008 štirinajst držav članic podalo pobudo 

za sprejem zakonodajnega predloga za okrepitev vloge Eurojusta.  

Pomemben datum je bil 16. december 2008, ko je Svet ministrov sprejel nov Sklep Sveta o krepitvi Eurojusta, 

ki spreminja Sklep Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta.   

Namen novega Sklepa je omogočiti večjo učinkovitost Eurojusta. Glavni cilji opredeljeni v Sklepu vključujejo 

oblikovanje skupnih izhodišč za opredelitev pooblastil nacionalnih predstavnikov, vzpostavitev mehanizma za 

koordinacijo v nujnih primerih, izboljšanje izmenjave informacij preko Eurojusta, krepitev sodelovanja med 

nacionalnimi predstavniki in kontaktnimi osebami Evropske pravosodne mreže ter krepitev sodelovanja s tretjimi 

državami in drugimi institucijami oziroma mrežami Evropske unije.

Eurojust je z doseženim napredkom zelo zadovoljen in je konec leta 2008 začel s pripravami za implementacijo 

novega Sklepa o Eurojustu.  

Leta 2008 so se kolegiju Eurojusta pridružili štirje novi nacionalni predstavniki: Gerard Loubens (Francija), 

Laima Čekelienė (Litva), Ritva Sahavirta (Finska) in Aled Williams (Združeno kraljestvo). Vsem tistim, ki so leta 

2008 zapustili Eurojust, bi se želel zahvaliti za njihovo predanost. Pri njihovih novih zadolžitvah jim želim veliko 

uspehov.  

Leta 2008 je kolegij prav tako začel postopek izbire za imenovanje novega upravnega direktorja in ga pred 

kratkim tudi imenoval. Rad bi se zahvalil dosedanjemu upravnemu direktorju, Ernstu Merzu, in vršilcu dolžnosti 

upravnega direktorja, Jacquesu Vosu, za njuno delo in predanost ter zagotavljanje nenehne podpore kolegiju 

Eurojusta.   
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Naredili smo veliko. Vendar je potrebno storiti še več in omogočiti Eurojustu učinkovitejše izvajanje nalog, izko-

riščanje vseh njegovih zmožnosti ter zlasti zagotavljanje dejavnejše podpore nacionalnim organom v boju proti 

čezmejnemu kriminalu.  

Prepričan sem, da ima Eurojust vsa potrebna sredstva za izboljšanje svoje učinkovitosti in bo ob podpori držav 

članic uspešno uresničil svoje cilje, med drugim tudi implementacijo novega Sklepa o Eurojustu.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Predsednik Eurojusta

Februar 2009
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Obisk podpredsednika Barrota v 

Eurojustu

Novi sklep o Evrojustu

Tiskovna konferenca, na kateri je bil 

naznanjen dogovor o novemu Sklepu 

o Eurojustu, julij 2008
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1  P O V Z E T E K

To poglavje obsega povzetek vseh glavnih točk v 

Letnem poročilu 2008 in je razdeljeno na tri dele: 

obravnava primerov, zunanji odnosi in notranje zade-

ve.

Obravnava primerov

• Tudi v letu 2008 je bilo kolegiju Eurojusta predlo-

ženih več primerov kot v letu prej; v letu 2008 

je bilo namreč predloženih 1 193 primerov, kar 

predstavlja 108 primerov oziroma 10 odstotkov 

več kot v letu 2007.

• V letu 2006 je Eurojust uvedel vodenje statistike 

za standardne in zahtevne primere in razvrstitev 

primerov glede na cilje v skladu s Sklepom o 

Eurojustu, ob upoštevanju dejstva, da so lahko 

bili posamezni primeri predloženi Eurojustu z 

več kot enim ciljem. V primerjavi z letom 2008 

sta ostala delež standardnih oziroma zahtevnih 

primerov ter razvrstitev glede na cilje nespreme-

njena.  

• Eurojust je v letu 2008 organiziral 132 koordina-

cijskih srečanj z udeležbo nacionalnih organov, 

od katerih jih je 110 potekalo v Eurojustu in 22 

v posameznih državah članicah. V primerjavi z 

letom 2007 se je število koordinacijskih srečanj 

močno povečalo.

• Eurojust je v primerih, ki so mu bili predloženi 

leta 2008, obravnaval 50 različnih vrst kaznivih 

dejanj. Enako kot v letu 2007 se je tudi v letu 

2008 največ primerov nanašalo na kazniva deja-

nja, povezana s prepovedano trgovino z mamili 

in na kazniva dejanja zoper premoženje ali javno 

dobro, vključno z goljufijami.   

• Eurojust je organiziral srečanje pravosodnih 

organov na temo „Prednostne naloge pri oceni 

nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA) in 

čezmejni kazenski pregoni”.  Poročilo je bilo 

posredovano Svetu Evropske unije ministrov za 

pravosodje in notranje zadeve maja 2008.  

• V letu 2008 je bil Eurojust vključen v nadaljnjih 

šest analitičnih delovnih aktov (AWF) torej sku-

pno že 12 in je nadaljeval uspešno sodelovanje 

z Europolom. V letu 2008 se je povečalo število 

primerov, ki jih je obravnaval Eurojust skupaj z 

Europolom in OLAF-om, pri čemer je bila zlasti 

pomembna udeležba na koordinacijskih sreča-

njih. Europol je sodeloval pri obravnavi 30 pri-

merov in se udeležil 24 koordinacijskih srečanj, 

OLAF pa je sodeloval pri obravnavi petih primerov 

in se udeležil treh koordinacijskih srečanj.    

• V letu 2008 je bilo izdanih 12 zaprosil na podlagi 

člena 6(a) Sklepa o Eurojustu, kar je več kot v 

prejšnjih letih. 

• V letu 2008 so nacionalni predstavniki zaprosili 

svoje nacionalne organe, da preučijo možnost 

ustanovitve skupne preiskovalne skupine (JIT) v 

21 primerih.

• V letu 2008 je Eurojust v okviru koordinacijskih 

dejavnosti obravnaval 237 primerov v zvezi z 

omogočanjem izvršitve evropskih nalogov za pri-

jetje in predajo (ENPP). V štirih primerih je šlo za 

kolizijo nalogov. V 28 primerih je Eurojust prejel 

poročila o prekoračitvi rokov v skladu s členom 

17 Okvirnega sklepa Sveta o evropskem nalogu 

za prijetje in predajo z dne 13. junija 2002.  

• Eurojust zbira podatke o sodbah za kazniva 

dejanja terorizma iz dostopnih virov ter zagota-

vlja analitične in statistične podatke. Na podlagi 

Sklepa Sveta z dne 20. septembra 2005 Eurojust 

spodbuja države članice, da posredujejo več 

podatkov o kazenskih pregonih in sodbah za 

kazniva dejanja terorizma.

• Eurojust je imenoval kontaktno osebo za zaščito 

otrok. Izdelana je bila spletna stran z opisom 

pristojnosti kontaktne osebe, statistiko obrav-

navanih primerov zlorabe otrok ter elektronskim 

naslovom, ki je namenjen organom kazenskega 

pregona in mednarodnim organizacijam.

• Decembra 2008 je Svet sprejel Sklep o krepitvi 

Eurojusta, ki spreminja Sklep Sveta o Eurojustu 

z dne 28. februarja 2002. Cilj novega sklepa je 

omogočiti večjo učinkovitost Eurojusta. V poglav-

ju 5 so navedena najpomembnejša področja kre-

pitve vloge in pristojnosti Eurojusta.  

• Eurojust navkljub doseženemu napredku meni, 

da njegove zmožnosti še niso v celoti izkorišče-
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ne, zlasti v smislu ohranjanja dejavnega pristopa 

k usklajevanju zahtevnejših čezmejnih preiskav 

in kazenskega pregona glede na zagotavljanje 

podpore nacionalnim organom in doseganje naj-

boljših možnih rezultatov.  

• Eurojust pričakuje, da bosta popolna imple-

mentacija Sklepa o Eurojustu iz leta 2002 ter 

pravočasna in usklajena implementacija novega 

Sklepa Sveta o krepitvi Eurojusta zagotovili dobre 

temelje in omogočila učinkovitejše delo Eurojusta 

pri sodelovanju z nacionalnimi organi pri obrav-

navanju resnih čezmejnih kaznivih dejanj.  

Zunanji odnosi

• Nov Sklep Sveta o krepitvi Eurojusta zagotavlja 

prednostno vzdrževanje odnosov z Evropsko pra-

vosodno mrežo na podlagi posvetovanja in kom-

plementarnosti. Za zagotavljanje učinkovitega 

medsebojnega sodelovanja med organizacijama 

bo potrebno izvesti določene ukrepe.

• Eurojust in Europol sta podpisala Pismo o nameri 

za vzpostavitev in usmerjanje sodelovanja, kar je 

pripeljalo do operativne uporabe varnih komuni-

kacijskih povezav med organizacijama. Posebna 

delovna skupina trenutno pregleduje Pogodbo o 

sodelovanju, podpisano leta 2004, da bi na njeni 

podlagi izboljšali medsebojno izmenjavo informa-

cij, zlasti na področju analitičnih delovnih aktov.  

• Eurojust in Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) sta 24. septembra 2008 podpisala spora-

zum o praktičnih vidikih sodelovanja z namenom 

okrepitve sodelovanja in izmenjave informacij.  

• Eurojust je 27. novembra 2008 podpisal spo-

razum o sodelovanju s Švico, 28. novembra 

2008 pa z nekdanjo jugoslovansko republiko 

Makedonijo.  

Notranje zadeve

• Maja 2008 je vršilec dolžnosti upravnega direktorja 

prevzel dolžnosti dosedanjega upravnega direktor-

ja, ki je zapustil Eurojust. Postopek izbire novega 

upravnega direktorja se je začel leta 2008. 

• Novembra 2008 se je 70 uslužbencev v upravi 

preselilo v zgradbo Haagse Veste I, kar predsta-

vlja začasno rešitev, predvidoma do leta 2014, ko 

bodo zagotovljeni novi prostori.  

• Eurojust je dal soglasje za imenovanje zunanjega 

svetovalca, ki bo pomagal Eurojustu pri notra-

njem pregledu organizacijske strukture.  

• Glavni dosežki na področju upravljanja s člove-

škimi viri vključujejo sprejem nekaterih ključ-

nih uredb in pravilnikov za zaposlene, pripravo 

prvega letnega ocenjevanja, vodenje in izvajanje 

letnega kadrovskega načrta ter sprejem načrta 

usposabljanja.

• V letu 2008 so države članice uvedle varen sistem 

elektronske pošte.

• Eurojust je še dodatno izboljšal svoj videokonfe-

renčni sistem, ki sedaj omogoča tudi simultano 

prevajanje. 

• Uporaba ter stalen in kakovosten dostop do 

schengenskega informacijskega sistema (SIS) 

sta izredno pomembna za Eurojust pri obravnavi 

primerov in sodelovanju oziroma koordinaciji. Od 

decembra 2007 do decembra 2008 so nacionalna 

predstavništva Eurojusta poslala skupaj 229 poi-

zvedb.

• Sistem za upravljanje primerov (CMS) se je 

razvil na podlagi rezultatov Projekta E-POC III 

(European Pool against Organised Crime) in je 

še naprej zagotavljal podporo operativnemu delu 

kolegija, zlasti po širitvi Skupine za upravljanje 

primerov. Uvedena je bila izpopolnjena verzija 

CMS, prav tako se je začelo izvajanje novega pro-

jekta, E-POC III+, katerega namen je izboljšati 

uporabnost sistema.

• Eurojustu je bil prvotno odobren proračun v višini 

20 milijonov evrov, dodatno pa še 4,8 milijona 

evrov, kar skupaj predstavlja operativni proračun 

v višini 24,8 milijona evrov. Eurojust je za svoje 

naloge porabil 97 % teh sredstev. Evropski parla-

ment je upravnemu direktorju odobril porabo za 

poslovno leto 2006.
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2  O b R a V n a V a  P R i m E R O V

Statistika obravnavanih primerov
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Grafični prikaz 1: Predloženi primeri v obdobju 2002–2008

Grafični prikaz 2: Stanje obravnavanih primerov v obdobju 2002–2008
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Grafični prikaz 1: Predloženi primeri v obdobju 

2002–2008

Leta 2008 so nacionalni predstavniki v Eurojustu 

obravnavali 1 193 primerov, kar je za 10 odstotkov več 

kot leta 2007 (1 085 primerov). Te številke nakazujejo 

enak trend kot v preteklih letih, čeprav se je število 

zahtevnih primerov znižalo (glej grafični prikaz 3).

Omeniti je potrebno, da je pri 1 153 primerih šlo za 

zadeve operativne narave, v preostalih 40 primerih pa 

za nudenje podpore in strokovnega znanja o splošnih 

vprašanjih v pravnih zadevah, povezanih s posamezni-

mi pravnimi sistemi, o vprašanjih povezanih z delova-

njem pravosodnih sistemov vprašanji, pravosodnimi 

vprašanji ali praktičnimi zadevami, ki niso vključevale 

operativnega dela kolegija.

Grafični prikaz 2: Stanje obravnavanih primerov 

v obdobju 2002–2008

Čeprav je bilo leta 2008 Eurojustu predloženih 1 193 

primerov, se ta številka nanaša le na del dejavnosti 

nacionalnih predstavnikov. Grafični prikaz 2 zgoraj 

prikazuje bolj natančnen pregled dela kolegija, saj se 

nanaša na število primerov, ki so bili obravnavani ali 

zaključeni v vseh letih Eurojustovega delovanja.

Ob koncu leta 2008 je bilo še vedno v obravnavi 1 002 

primerov iz obdobja 2003–2008, od katerih je bilo 700 

primerov predloženih v letu 2008.

Grafični prikaz 3: Standardni/zahtevni primeri v 

obdobju 2007–2008

Leta 2006 je Eurojust vpeljal nov sistem razvrščanja 

primerov, ki jih deli na standardne in zahtevne, kar 

omogoča nov način opredelitve kakovosti in narave 

obravnavanih primerov. Na podlagi te razvrstitve pri-

kazuje grafični prikaz 3, da gre pri približno 84 odstot-

kih primerov, predloženih Eurojustu v letu 2008, za 

običajno raven njegovega vključevanja, pri preostalih 

16 odstotkih primerov pa je bilo potrebno sodelovanje 

na višji ravni.

Razlikovanje med standardnimi in zahtevnimi primeri 

temelji na oceni dejavnikov, kot so število držav vple-

tenih v primer in način Eurojustovega posredovanja, 

naloge, ki jih opravlja Eurojust, obremenjenost naci-

onalnih predstavnikov vpletenih držav, teža kaznivih 

dejanj in čas, ki je potekel od zagotavljanja zaprošene 

pomoči do izida. Tako je razlikovanje med standardnimi 

in zahtevnimi primeri deloma vezano na število bila-

teralnih in multilateralnih primerov ter na potrebo po 

koordinaciji in/ali sodelovanju.  

Grafični prikaz 4: Bilateralni/multilateralni 

primeri v obdobju 2007–2008

Pomembno je poudariti, da bilateralni primeri niso 

vedno tudi standardni. Eurojustov prispevek je lahko 

odločilen za izboljšanje sodelovanja in koordinacijo 

preiskav in kazenskih pregonov med dvema državama, 

pomoč, ki jo Eurojust nudi oziroma opravljene naloge 

pa so lahko zahtevnejše narave. V tem pogledu so 

lahko Eurojustovi skupni napori v bilateralnih primerih 

enako pomembni kot delo, ki ga zagotavlja v multila-

teralnih primerih.

Grafični prikazi 5, 6 in 7 podrobneje prikazujejo analizo 

povezav med multilateralnimi in bilateralnimi primeri 

in cilje Eurojustovega vključevanja, kot so navedeni v 

členu 3 Sklepa o Eurojustu: 

1. V okviru preiskav in kazenskih pregonov, v katere sta vpleteni dve ali več držav članic, in v zvezi s težjimi vrstami 

kaznivih dejanj iz člena 4, predvsem pa na področju organiziranega kriminala, ima Eurojust naslednje cilje:

(a) spodbujati in izboljševati koordinacijo med pristojnimi organi držav članic pri preiskavah in kazenskih pregonih v drža-

vah članicah, ob upoštevanju zaprosila pristojnega organa države članice in podatkov, ki jih posredujejo vsi organi, pristojni 

po določbah, sprejetih v okviru Pogodb;

(b) izboljšati sodelovanje med pristojnimi organi držav članic, predvsem s pospeševanjem izvajanja mednarodne pravne 

pomoči in izvrševanjem zaprosil za izročitev;

(c) na druge načine podpirati pristojne organe držav članic, s ciljem zagotavljati učinkovitost njihovih preiskav in kazen-

skih pregonov.

2. V skladu z določili Sklepa, in na zaprosilo pristojnega organa države članice, lahko Eurojust pomaga tudi pri preiska-

vah in kazenskih pregonih, ki se nanašajo samo na to državo članico in državo nečlanico, če je s slednjo sklenil sporazum o 

sodelovanju na podlagi člena 27(3), ali kadar ima v določenem posamičnem primeru za nudenje tovrstne pomoči poseben 

interes.

3. V skladu z določili Sklepa, in na zaprosilo pristojnega organa države članice ali Komisije, lahko Eurojust pomaga pri 

preiskavah in kazenskih pregonih, ki se nanašajo na to državo članico in Skupnost. 
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Grafični prikaz 3: Standardni/zahtevni primeri v obdobju 2007–2008

Grafični prikaz 4: Bilateralni/multilateralni primeri v obdobju 2007–2008
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Grafični prikaz 5 prikazuje analizo skupnega števila 

primerov v obdobju 2007–2008 za vsak posamičen cilj. 

Posamezni primeri so bili lahko predloženi Eurojustu z 

več kot enim ciljem. Razvrstitev primerov glede na cilje 

je ostala enaka kot v letu 2007.

Grafična prikaza 6 in 7 se nanašata na povezave med 

številom multilateralnih primerov (grafični prikaz 6) in 

bilateralnih primerov (grafični prikaz 7) in cilji, ki jih 

določa Sklep o Eurojustu. Pri multilateralnih primerih 

je (sorazmerno) več zaprosil za pomoč pri koordinaciji 

med pristojnimi organi držav članic.

Glede na vključitev različnih nacionalnih predstavni-

štev v obravnavo primerov v Eurojustu grafični prikaz 

8 prikazuje, koliko primerov je registriralo posamezno 

nacionalno predstavništvo. Med državami članicami se 

je v letu 2008 število predloženih primerov povečalo za 

50 odstotkov v Bolgariji, na Irskem, v Italiji, na Cipru, 

Malti in v Avstriji. 

Grafični prikaz 5: Razvrstitev primerov v obdobju 2007–2008 glede na cilje

Grafični prikaz 6: Multilateralni primeri v obdobju 2007–2008: Cilji (Člen 3 Sklepa o Eurojustu)
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Grafični prikaz 7: Bilateralni primeri v obdobju 2007–2008: Cilji (Člen 3 Sklepa o Eurojustu)

Grafični prikaz 8: Države prosilke v obdobju 2007–2008
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Grafični prikaz 9 prikazuje, kolikokrat je bilo posame-

zno nacionalno predstavništvo zaprošeno za sodelova-

nje. V skoraj vseh državah članicah se je v letu 2008 

povečalo število zaprosil. Med njimi se je v letu 2008 

število zaprosil povečalo za 50 odstotkov v Latviji, 

Luksemburgu, na Malti in v Sloveniji.

Grafični prikaz 10 prikazuje splošne glavne vrste kazni-

vih dejanj in podrobnejšo analizo subsidiarnih kaznivih 

dejanj (svetlo modra in bela barva). 

Eurojust je obravnaval kazniva dejanja po podobnem 

vzorcu kot v preteklih letih.  

Leta 2008 je bilo pri Eurojustu registriranih 50 različnih 

vrst kaznivih dejanj. Posamezen primer je lahko pove-

zan z različnimi vrstami kaznivih dejanj, nacionalni 

predstavnik pa lahko poleg temeljnega ugotovi tudi 

druga subsidiarna kazniva dejanja.  

Na splošno se je leta 2008 povečalo število predlože-

nih primerov pri vseh vrstah kaznivih dejanj. Primeri 

nedovoljene trgovine z mamili in kaznivih dejanj zoper 

premoženje ali javno dobro, vključno z goljufijo, pa še 

vedno predstavljajo najvišji odstotek Eurojustu predlo-

ženih kaznivih dejanj.  

Grafični prikaz 11: Koordinacijska srečanja oziroma 

srečanja na ravni III skliče eno ali več vpletenih nacio-

nalnih predstavništev, udeležijo pa se jih vpleteni naci-

onalni predstavniki, njihovi namestniki in/ali asistenti 

ter pristojni nacionalni organi vpletenih držav članic.

Število koordinacijskih srečanj se je močno povečalo, 

in sicer z 91 v letu 2007 na 132 v letu 2008, od tega 

jih je 110 potekalo v Eurojustu in 22 v posameznih 

državah članicah.

V večino koordinacijskih srečanj (84) je bilo vključenih 

od 3 do 14 držav.  

Primeri, ki so zahtevali koordinacijska srečanja, so 

bili največkrat povezani s kaznivimi dejanji zoper 

premoženje ali javno dobro, vključno z goljufijo (53), 

nedovoljeno trgovino z mamili (40), pranjem denarja 

(18), kaznivimi dejanji zoper življenje in telo ali oseb-

no svobodo (11), trgovino z ljudmi (8) in terorizmom 

(6). Predmet posameznega koordinacijskega srečanja 

je lahko povezano več kot ena vrsta kaznivih dejanj.

Grafični prikaz 9: Zaprošene države v obdobju 2007–2008 
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Grafični prikaz 10: Glavne vrste kaznivih dejanj v obdobju 2007–2008

Grafični prikaz 11: Koordinacijska srečanja v obdobju 2005–2008
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1 Nedovoljena trgovina z mamili
2 Tihotapljenje nezakonitih priseljencev
3 Trgovina z ljudmi
4  Terorizem in kazniva dejanja, ki so ali bi 

lahko bila storjena v zvezi s terorističnimi 
dejavnostmi

5  Kazniva dejanja zoper življenje in telo ali 
osebno svobodo

6 Umor
7  Kazniva dejanja zoper premoženje ali javno 

dobro, vključno z goljufijo
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9 Utaja davkov
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nedovoljena trgovina z njimi
12  Pranje denarja in z njim povezana kazniva 

dejanja 
13 Spletni kriminal
14 Sodelovanje v kriminalnih združbah
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Grafični prikaz 12: Francija, Italija in Združeno kra-

ljestvo so kot države prosilke organizirale skupno 66 

koordinacijskih srečanj, kar predstavlja polovico števila 

koordinacijskih srečanj v celotnem letu. Samo Francija 

je kot država prosilka organizirala 25 odstotkov koor-

dinacijskih srečanj. Norveška je prvič vključena v sta-

tistične podatke za leto 2008, ker je organizirala pet 

koordinacijskih srečanj.

Grafični prikaz 13: Leta 2008 je Eurojust zaprosil tretje 

države za njihovo sodelovanje 141-krat; leta 2006 je 

to storil 117-krat, leta 2007 pa 188-krat. Tretje države 

so sodelovale na 39 koordinacijskih srečanjih.

Grafični prikaz 14 prikazuje vpletenost drugih organov 

Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, ki 

jih je v operativnih primerih Eurojust zaprosil za posre-

dovanje in so sodelovale na koordinacijskih srečanjih.

Grafični prikaz 12: Koordinacijska srečanja – Države prosilke v obdobju 2007–2008

Grafični prikaz 13: Koordinacijska srečanja – Zaprošene države v obdobju 2007–2008
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Grafični prikaz 14: Organi Evropske unije in mednarodne organizacije

2005 2006 2007 2008
Koordinacijska 

srečanja	v	letu	2007
Koordinacijska 

srečanja	v	letu	2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLaF 6 2 4 5 1 3

Svet	Evrope		 0 0 0 1 0 0

iberRed 1 1 0 0 0 0

Združeni	narodi 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Sodelovanje	carine	
in	policije	nordijskih	
držav

0 0 1 0 0 0

misija Organizacije 
združenih	narodov	
na	Kosovu	(UNMIK)

0 0 0 1 0 1

SKUPaj 13 10 32 38 14 29

Zaprosila v zvezi s členoma 6(a) in 7(a) Sklepa 
o Eurojustu

V letu 2008 so bila na podlagi določbe člena 

6(a) Sklepa o Eurojustu zaprosila izdana v 

dvanajstih primerih

Osem zaprosil temelji na členu 6(a)(v). V dveh prime-

rih je nacionalno predstavništvo Italije zaprosilo svoje 

nacionalne organe za premislek o posredovanju podat-

kov. Italija je predložila en primer v zvezi z goljufijo 

in pranjem denarja; drugi primer v zvezi z goljufijo je 

predložila Slovenija.

V petih primerih je nacionalno predstavništvo Italije 

zaprosilo svoje nacionalne organe za pomoč pri koor-

dinaciji med pristojnimi organi vpletenih držav članic v 

skladu s členom 6(a)(iii). Trije primeri so bili povezani 

z goljufijo, eden s sodelovanjem v kriminalnih združ-

bah zaradi tihotapljenja nezakonitih priseljencev, eden 

pa s terorizmom. Primere so predložile Portugalska, 

Francija, Italija in Danska.

V zaprosilu na podlagi člena 6(a)(i), (iii) in (v) so bili 

italijanski organi prav tako zaprošeni za premislek o 

prevzemu preiskave oziroma pregona nekaterih kazni-

vih dejanj. Primer je predložila Španija.

Tri zaprosila temeljijo na členu 6(a)(ii). Prvo se nanaša 

na primer tihotapljenja nezakonitih priseljencev, ko sta 

portugalski in španski nacionalni predstavnik zaprosi-

la svoje nacionalne organe za soglasje, ker so imeli 

portugalski organi v tem primeru boljše izhodišče za 

kazenski pregon, ter za premislek o možnosti vključi-

tve Eurojusta zaradi zagotavljanja morebitne nadaljnje 

koordinacije. Priporočilo je bilo sprejeto.

Drugo zaprosilo je povezano s primerom hude tele-

sne poškodbe. Špansko nacionalno predstavništvo je 

zaprosilo svoje nacionalne organe za soglasje, ker so 

imeli v tem primeru finski organi boljše izhodišče za 

kazenski pregon, in za prenos kazenskega postopka. 

Primer je predložila Finska.

Tretje zaprosilo se nanaša na primer ugrabitve, ko 

je portugalsko nacionalno predstavništvo zaprosilo 

svoje nacionalne organe za soglasje, ker so imeli v 

tem primeru španski organi boljše izhodišče za kazen-

ski pregon. Portugalsko nacionalno predstavništvo je 

zaprosilo svoje nacionalne organe, naj svojo dejavnost 

uskladijo s pristojnimi španskimi organi in premislijo o 

možnosti vključitve Eurojusta za zagotavljanje nadalj-

nje koordinacije. Priporočilo je bilo sprejeto.  

Zadnje priporočilo na podlagi člena 6(a)(i) je povezano 

z goljufijo, zlasti ponarejanjem in piratstvom proizvodov. 

Italijansko nacionalno predstavništvo je zaprosilo svoje 

nacionalne organe za premislek o prevzemu preiskave 

oziroma kazenskega pregona nekaterih kaznivih dejanj.

V letu 2008 ni bilo nobenih zaprosil izdanih 

na podlagi člena 7(a) Sklepa o Eurojustu

Eurojust poudarja pomen uporabe členov 6(a) in 7(a) 

kot možnosti doseganja najhitrejših in najučinkovi-

tejših rešitev za preprečevanje ali reševanje sporov o 

pristojnosti.
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Ob tem bi Eurojust želel pojasniti, da so vse ukrepe, 

navedene v členih 6(a) in 7(a), odobrili nacionalni 

organi, katerih predstavniki so se udeležili koordina-

cijskih srečanj.

Evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP) 

Eurojust ima na področju ENPP-jev tri glavne naloge:  

• omogočanje izvršitve ENPP-jev (člen 3 Sklepa o 

Eurojustu)

• svetovanje v primeru istočasnih ENPP-jev (člen 

16 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 

o evropskem nalogu za prijetje in predajo (v 

nadaljevanju „Okvirni sklep o ENPP-ju”))

• prejemanje poročil o prekoračitvah rokov (člen 

17 Okvirnega sklepa o ENPP-ju).

Sledi kratek pregled dejavnosti na teh treh področjih.

1. Primeri v zvezi z omogočanjem izvršitve ENPP-jev

V letu 2008 je bilo Eurojustu predloženih skupno 237 

primerov v zvezi z omogočanjem izvršitve ENPP-jev. 

Samo v dveh primerih je bil posredovan splošni vpra-

šalnik, preostali primeri pa so bili operativne narave. 

Od skupnega števila se trenutno obravnava še 107 

primerov.

V nekaterih primerih je potrebno zagotoviti koordinaci-

jo pri izvršitvi ENPP-jev, če so ti v koliziji z nacionalnimi 

odredbami za pripor pri istih vrstah kaznivih dejanj ali 

kadar se neizvršitev ENPP-ja utemeljuje z vzporedni-

mi preiskavami in kazenskimi pregoni za isto kaznivo 

dejanje.  

2.  Primeri v zvezi s členom 16 Okvirnega sklepa o 

ENPP-ju

V letu 2008 so bili Eurojustu predloženi štirje primeri v 

zvezi z istočasnimi ENPP-ji. Belgija je registrirala tri prime-

re (Francija, Združeno kraljestvo, Luksemburg in Italija), 

Češka republika pa enega (Združeno kraljestvo).

3.  Primeri v zvezi s členom 17 Okvirnega sklepa o 

ENPP-ju

V letu 2008 je Eurojust prejel 28 poročil o prekorači-

tvi rokov. Grafični prikaz 17 prikazuje dva diagrama 

z razvrstitvijo primerov v zvezi s členom 17 glede na 

državo, ki je Eurojustu predložila primer (država pre-

dlagateljica, ki je lahko država izvršiteljica ali izdajate-

ljica), in na druge vpletene države.

Grafični prikaz 15: Države prosilke za izvršitev ENPP v letu 2008
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Grafični prikaz 16: Države zaprošene za izvršitev ENPP v letu 2008

Grafični prikaz 17: Primeri v zvezi s členom 17
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Države članice navajajo, da je glavni razlog za nezmo-

žnost izvršitve ENPP-ja v rokih, določenih v členu 17 

Okvirnega sklepa o ENPP-ju, dejstvo, da je bil organ 

izdajatelj zaprošen za posredovanje dodatnih infor-

macij in se je postopek zaradi tega procesa (prejem 

zaprosila, iskanje informacij v dokumentaciji in preva-

janje) dodatno zavlekel.

Drugi razlogi za nezmožnost izvršitve ENPP-ja v rokih, 

določenih v členu 17, so naslednji:  

• zaprosilo organu izdajatelju z zagotovilom, da bo 

oseba vrnjena zaradi prestajanja kazni;

• zamuda pri posredovanju originala ENPP-ja;

• zoper odločitev o predaji zahtevane osebe je bila 

uspešno vložena pritožba (tudi zaradi pomanjklji-

vih informacij v izdanem nalogu); in

• odločitev o predaji zahtevane osebe je bila spre-

jeta v roku, vendar ni prišlo do izvršitve zaradi 

zdravstvenega stanja osumljenca ali težav pri  

pozivu te osebe pred sodišče.

Skupne preiskovalne skupine (JIT) 

V zadnjih letih nenehno narašča obseg praktičnih izku-

šenj in ozaveščenost praktikov o skupnih preiskovalnih 

skupinah. V letu 2008 so nacionalni predstavniki pre-

dlagali ustanovitev skupne preiskovalne skupine v 21 

primerih.  

Eurojust preučuje možnost pridobitve sredstev 

Skupnosti za sofinanciranje skupnih preiskovalnih sku-

pin v skladu s programom Komisije „Preprečevanje in 

boj proti kriminalu”. V letu 2008 je bil narejen še en 

korak naprej, ko je Eurojust (kot tvorni partner) prejel 

sredstva za sofinanciranje skupnih preiskovalnih sku-

pin. Postopek je trenutno še v teku.  

Eurojust in Europol sta organizirala četrto srečanje 

nacionalnih strokovnjakov o skupnih preiskovalnih 

skupinah, ki je potekalo 15. in 16. decembra 2008 v 

prostorih Eurojusta in so se ga udeležili strokovnjaki iz 

držav članic, OLAF-a, Eurojusta in Europola ter pred-

stavniki generalnega sekretariata Sveta in Komisije. 

Tokrat so se ga udeležili tudi predstavniki iz ZDA. 

Nacionalni strokovnjaki za skupne preiskovalne skupi-

ne so predstavili svojo dejavnost, organizirani pa sta 

bili tudi dve delavnici o praktičnih izkušnjah skupnih 

preiskovalnih skupin, vključno s povečanjem ozavešče-

nosti in zbiranjem dokaznega gradiva. Udeleženci so 

se strinjali, da imata Eurojust in Europol vlogo pospe-

ševalcev, eden glavnih sklepov srečanja pa je bil, da 

je pomembno vključiti policijo in pravosodne organe 

že na samem začetku, v fazi načrtovanja in odločanja 

o ustanovitvi skupne preiskovalne skupine. Dokument 

Sveta 1 7512/08 z dne 19. decembra 2008 vsebuje 

besedilo sklepov srečanja.

Eurojust in Europol poročata o napredku pri pripravi 

in objavi priročnika o skupnih preiskovalnih skupinah. 

Ta priročnik dopolnjuje obstoječi dokument Eurojusta/

Europola z naslovom „Smernice za zakonodajo držav 

članic za skupne preiskovalne skupine”. Med seminar-

jem so nacionalni strokovnjaki za skupne preiskovalne 

skupine in drugi udeleženci prejeli nov priročnik. Glavni 

namen priročnika je seznaniti praktike s pravno podla-

go in zahtevami pri ustanavljanju skupnih preiskoval-

nih skupin ter jim svetovati, kdaj jih lahko uporabijo. 

Priročnik prav tako skuša pojasniti morebitne neja-

snosti o skupnih preiskovalnih skupinah, spodbuditi 

praktike, da izkoristijo to sorazmerno novo možnost, 

ki omogoča učinkovito sodelovanje med preiskavami 

in na splošno prispeva k razvoju mednarodnega sode-

lovanja na področju kazenskih zadev. Priročnik temelji 

na skupnih praktičnih izkušnjah in gradivu različnih 

seminarjev in srečanj. Ker je priročnik živ dokument, 

ga bodo redno dopolnjevali z novimi podatki, zlasti 

glede na praktične izkušnje pri obravnavi primerov.  

Glavna področja kaznivih dejanj

V nadaljevanju sledijo informacije o konkretnih kazni-

vih dejanjih in aktivnostih, povezanih z vsakim od 

naslednjih področij: terorizem, ponarejanje, nedo-

voljena trgovina z mamili, trgovina z ljudmi, pranje 

denarja, kazniva dejanja zoper premoženje ali javno 

dobro, vključno z goljufijo in kazniva dejanja zoper 

življenje in telo ali osebno svobodo in spletni kriminal.

Te vrste kaznivih dejanj se obravnavajo v številnih pri-

merih. Eurojustova prednostna naloga v teh primerih je 

zagotavljati podporo pristojnim nacionalnim organom.
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Terorizem

Grafični prikaz 18: Primeri terorizma v obdobju 2004–2008
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V letu 2008 so potekala strateška in taktična srečanja, ki 

naj bi spodbujala in krepila pravosodno sodelovanje med 

državami članicami na področju protiterorizma. Udeleženci 

teh srečanj vzpostavljajo pomembna izhodišča za neposre-

dno izmenjavo informacij in najboljšo prakso.

Eurojust je (na podlagi prispevkov nacionalnih orga-

nov iz 27 držav članic pristojnih za kazniva dejanja v 

zvezi s terorizmom) sodeloval pri pripravi Europolovega 

Poročila o razmerah in trendih na področju teroriz-

ma (TE-SAT 2008) in pripravil prvo izdajo Pregleda 

ob javljenih sodb za teroristična kazniva dejanja, kjer so 

zbrane informacije o obsodbah in oprostilnih sodbah za 

kazniva dejanja terorizma iz dostopnih virov ter anali-

tične in statistične informacije.

Leta 2008 se je okrepilo sodelovanje s sogovorniki iz 

Evropske unije ter z mednarodnimi organizacijami in s 

tretjimi državami.

Primeri	terorizma	v	letu	2008 Skupaj

Financiranje terorizma 8

Terorizem in kazniva dejanja, ki so ali 
bi lahko bila storjena v zvezi s terori-
stičnimi dejavnostmi 

23

Druge vrste 8

Leta 2008 je Eurojust obravnaval 39 novih operativnih 

primerov na področju terorizma. Čeprav kaže, da je 

število primerov na področju terorizma v primerjavi s 

preteklim letom nespremenjeno, se je povečalo število 

primerov v zvezi s financiranjem terorizma. Španija, 

Francija in Združeno kraljestvo so bile najpogosteje 

zaprošene za sodelovanje v primerih terorizma, pet od 

šestih koordinacijskih srečanj pa je organizirala Italija.

V primerih predloženih Eurojustu še vedno prevla-

dujejo preiskave zoper fundamentalistične skupine, 

sledijo jim separatistične skupine. Ta trend potrjujejo 

tudi poročila o sodbah za teroristična kazniva dejanja, 

ki so jih Eurojustu poslali nacionalni organi v skladu s 

Sklepom Sveta z dne 20. septembra 2005 o izmenja-

vi informacij in sodelovanju pri terorističnih kaznivih 

dejanjih (2005/671/JHA).

Polovica predloženih sodb se nanaša na fundamenta-

listične teroristične skupine (190 od skupaj 384), 148 

pa predvsem na separatistične skupine. Samo 10 držav 

članic je predložilo sodbe iz sodnih postopkov v zvezi s  

terorizmom: Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Irska, 

Italija, Nizozemska, Španija, Švedska in Združeno 

kraljestvo. Rezultati sodnih postopkov v letu 2008 

kažejo, da je bila povprečna zaporna kazen v drža-

vah članicah, ki poročajo o obsodbah, nekaj manj kot 

deset let. Potrebno je poudariti visok odstotek obsodb 

v Nemčiji, Franciji in Italiji. Povprečen odstotek opro-

stilnih sodb je nekoliko nižji od leta 2007 naprej (s 27 

na 23 odstotkov).
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Ponarejanje

Grafični prikaz 19: Primeri ponarejanja v obdobju 2004–2008
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Število primerov ponarejanja, ki jih obravnava Eurojust, 

se še naprej povečuje (108 novih operativnih primerov 

v primerjavi s 94 v letu 2007). Trend je zlasti izrazit v 

zvezi s piratstvom proizvodov (Francija je registrirala 

največ novih primerov) in ponarejanjem denarja/pla-

čilnih sredstev  (vključno s šestimi primeri ponarejanja 

evrov).

Primeri	ponarejanja	v	letu	2008 Skupaj

Ponarejanje in piratstvo proizvodov 12

Ponarejanje javnih ali uradnih listin in 
nedovoljena trgovina z njimi

46

Ponarejanje denarja in plačilnih  
sredstev

50

Posledično se je povečalo tudi število koordinacijskih 

srečanj, ki jih je Eurojust organiziral na tem področju 

(štiri v letu 2007 oziroma 15 v letu 2008). V letu 2008 

se je Eurojust vključil v dva Europolova analitična 

delovna akta o ponarejanju in sodeloval na strokovnih 

srečanjih, ki so potekala na sedežu Europola, Europol 

pa je sodeloval pri obravnavi nekaterih Eurojustovih 

zahtevnih operativnih primerov. 

Nedovoljena trgovina z mamili

Zaradi ukinitve mejnih kontrol na notranjih mejah v 

večini držav članic je Evropska unija privlačen trg za 

nedovoljeno trgovino z mamili, nakup in razpečevanje 

substanc pa sta enostavnejša.

Geografski vzorec razpečevanja iz leta 2007 se nada-

ljuje v letu 2008, pri čemer so bile Španija, Nizozemska 

in Italija najpogosteje zaprošene države, tesno pa 

jim sledijo Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in 

Belgija. Nacionalni predstavništvi Nizozemske in Italije 

sta obravnavali bistveno več primerov (Italija skoraj 

dvakrat več) v vlogi držav prosilk, kar pomeni, da je 

bilo več kontaktov med nacionalnimi organi teh držav 

in Eurojusta. Z ozirom na konkretne zahtevne primere 

je Eurojust med obravnavo primerov ugotovil večjo 

vpletenost nigerijskih kriminalnih združb.  

Število koordinacijskih srečanj, ki jih je Eurojust orga-

niziral zaradi obravnave primerov nedovoljene trgovine 

z mamili, se je v letu 2008 skoraj podvojilo (24 prime-

rov v letu 2007 oziroma 40 primerov v letu 2008), kar 

kaže na večje število zahtevnih primerov, pri katerih je 

potrebna koordinacija med nacionalnimi organi večih 

držav. Pri tem je zlasti zanimivo število srečanj, ki jih 

je organiziralo predstavništvo Italije, saj gre kar za 

petkratno povečanje.  

Eurojust je sodeloval pri pripravah za nov evropski 

Akcijski načrt za boj proti drogam v obdobju 2009–
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Grafični prikaz 20: Primeri nedovoljene trgovine z mamili v obdobju 2004–2008
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2012 v organizaciji Horizontalne delovne skupine za 

droge Sveta Evropske unije. Francosko predsedstvo 

Sveta Evropske unije je poudarilo pomen Eurojusta 

pri implementaciji novega Akcijskega načrta, zlasti 

glede sodelovanja na področju kazenskega pregona v 

Evropski uniji.

Trgovina z ljudmi

Že v osnutku sklepov o prednostnih nalogah EU v boju 

proti organiziranemu kriminalu na podlagi Poročila 

o oceni nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA) 

2007 je bilo poudarjeno, da je potrebno uvrstiti 

tihotapljenje nezakonitih priseljencev in nedovoljeno 

trgovino z ljudmi (THB) v zvezi z nezakonitim prise-

ljevanjem med glavne prednostne naloge. Na podlagi 

tega je Eurojust maja 2008 v Portorožu, Slovenija, 

ob podpori slovenskega predsedstva Sveta Evropske 

unije organiziral strateško srečanje o trgovini z ljudmi 

in zaščiti prič. Namen srečanja je bil doseči razumeva-

nje splošnega fenomena kaznivih dejanj ter posebnih 

mehanizmov, standardov in najboljše prakse, ki so bili 

ali bi morali biti vzpostavljeni in implementirani zaradi 

zaščite žrtev trgovine z ljudmi med preiskavami in 

kazenskimi pregoni.

Grafični prikaz 21: Od leta 2004 naprej je Eurojust 

obravnaval skupaj 230 primerov trgovine z ljudmi, kar 

predstavlja 5,72 odstotkov vseh primerov. V letu 2008 

je bilo 83 oziroma 6,95 odstotkov tovrstnih primerov 

(večinoma gre za trgovino z ljudmi zaradi spolnega 

izkoriščanja). Pri tem je potrebno omeniti, da v te 

statistične podatke niso vključeni primeri tihotapljenja 

nezakonitih priseljencev (20 primerov v letu 2008).

Z izjemo leta 2006 se je število primerov trgovine z 

ljudmi vsako leto v povprečju povečalo za 17 primerov 

v primerjavi s predhodnim letom.

Romunija, Bolgarija in Češka republika so najpogosteje 

države prosilke, medtem ko Italija in Španija najpogo-

steje prejemata zaprosila. Število zaprosil, predloženih 

Italiji je ostalo nespremenjeno v zadnjih dveh letih (14 

primerov), medtem ko se je število zaprosil predlože-

nih Španiji v zvezi s to vrsto kaznivih dejanj podvojilo, 

saj jih je leta 2007 bilo sedem, leta 2008 pa 14.

V letu 2008 se je v primerjavi s predhodnim letom število 

primerov trgovine z ljudmi v Bolgariji izrazito povečalo 

(z enega primera na 12), medtem ko je v Romuniji še 

vedno največ registriranih primerov, njihovo število pa se 

od leta 2007 ni spremenilo (17 primerov).  

Leta 2008 se je prav tako povečalo število koordina-

cijskih srečanj na temo trgovine z ljudmi. Za tovrstna 

kazniva dejanja je bilo organiziranih 8 koordinacijskih 

srečanj.  
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Pranje denarja

V obdobju od leta 2004 do leta 2007 narašča število 

Eurojustu predloženih primerov pranja denarja v pov-

prečju za 28 primerov letno. Leta 2008 se je trend 

naraščanja ustavil in so bili skupno obravnavani 103 

primeri pranja denarja. Primeri pranja denarja pred-

stavljajo 8,5 odstotkov skupnega števila primerov 

predloženih Eurojustu, od leta 2004 pa je Eurojust 

obravnaval 345 tovrstnih primerov. V letu 2008 je šte-

vilo registriranih primerov pranja denarja predstavljalo 

8,6 odstotkov vseh primerov v tem letu.

Leta 2007 sta Portugalska in Romunija predložili naj-

več tovrstnih primerov in sicer deset oziroma osem 

primerov. Leta 2008 je Portugalska registrirala največ 

teh primerov, kot druga pa ji je sledila Nizozemska (17 

oziroma 14 primerov).  

Grafični prikaz 21: Primeri trgovine z ljudmi v obdobju 2004–2008

Grafični prikaz 22: Primeri pranja denarja v obdobju 2004–2008
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Španija in Francija sta v letu 2008 prejeli največ zapro-

sil v zvezi s primeri pranja denarja in sicer 22 oziroma 

18 primerov.

Leta 2008 se je nekoliko zvišalo število koordinacijskih 

srečanj in sicer jih je bilo 18.

Eurojust je bil vključen v Europolov analitični delovni 

akt o pranju denarja.

Kazniva dejanja zoper premoženje ali javno 

dobro vključno z goljufijo 

Eurojust je obravnaval 500 primerov kaznivih dejanj 

zoper premoženje ali javno dobro, vključno z goljufijo. 

To število vključuje primere, ki sodijo v eno (ali več) 

naslednjih podkategorij: organizirani ropi, nedovoljena 

trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami 

in umetniškimi deli, prevare in goljufije, izsiljevanje in 

oderuštvo, ponarejanje in piratstvo proizvodov, pona-

rejanje javnih ali uradnih listin in nedovoljena trgovina 

z njimi, ponarejanje denarja in plačilnih sredstev, 

korupcija ter kategorija drugih vrst kaznivih dejanj 

zoper premoženje ali javno dobro, vključno z goljufijo. 

Pripombe k nekaterim podkategorijam so navedene 

v poglavju Ponarejanje. Statistika v tem poglavju se 

nanaša na kategorijo prevare in goljufije, ki predsta-

vlja glavno podkategorijo te vrste kaznivih dejanj.

Grafični prikaz 23: Od leta 2004 naprej je število pri-

merov prevar in goljufij, vključno z utajo davkov, raču-

nalniškimi goljufijami, kvalificiranimi oblikami utaje 

davkov, poneverbami in goljufijami na področju utaje 

DDV-ja, naraščalo v povprečju za 40 primerov letno. 

Leta 2008 se je 16 odstotkov oziroma 192 primerov 

predloženih Eurojustu nanašalo na to vrsto kaznivih 

dejanj.

Eurojust je organiziral 15 koordinacijskih srečanj na 

temo prevar in goljufij.

Eurojust je bil vključen v en Europolov analitični delov-

ni akt o goljufiji vrste davčni vrtiljak.

Grafični prikaz 23: Primeri prevar in goljufij v obdobju 2004–2008
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Grafični prikaz 24: Primeri kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali osebno svobodo v obdobju 

2004–2008

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20082007200620052004

57

37

107

134

146

Kazniva dejanja zoper življenje in telo ali osebno svobodo

Število primerov, ki sodijo v kategorijo kaznivih dejanj 

zoper življenje, telo ali osebno svobodo in so bili pre-

dloženi Eurojustu, se je zvišalo za približno 9 odstotkov 

v primerjavi s predhodnim letom (12 primerov več) in 

je v letu 2008 znašalo 146 primerov.  

Ta vrsta kaznivih dejanj zajema naslednje podkatego-

rije: umor, huda telesna poškodba in ugrabitev, pro-

tipraven odvzem prostosti in jemanje talcev. Število 

primerov umora in hude telesne poškodbe se je v 

primerjavi z letom 2007 povečalo za sedem oziroma 

osem primerov, medtem ko se je število primerov 

ugrabitve, protipravnega odvzema prostosti in jemanja 

talcev znižalo za tri primere.

Kazniva	dejanja	zoper	življenje	in	
telo	ali	osebno	svobodo	v	letu	2008

Skupaj

Umor 86

Huda telesna poškodba 47

Ugrabitev, protipraven odvzem  
prostosti in jemanje talcev 

13

Pri tej statistiki je potrebno poudariti pogosto povezavo 

teh nasilnih kaznivih dejanj z nedovoljeno trgovino z 

mamili in trgovino z ljudmi. 

V letu 2008 je Eurojust organiziral 11 koordinacijskih 

srečanj o tovrstnih primerih, v primerjavi z letom 2007 

pa se je to število več kot podvojilo.

Spletni kriminal

Grafični prikaz 25: Leta 2008 je bilo v CMS-u regi-

striranih 31 novih primerov spletnega kriminala, kar 

predstavlja precejšnje povečanje v primerjavi z letom 

2007 (11 primerov). 

Leta 2008 je Evropska komisija sprejela splošno politi-

ko boja proti spletnemu kriminalu, da bi se v državah 

članicah povečala ozaveščenost o tej vrsti kriminala.

Oktobra 2008 je Eurojust organiziral strateško srečanje o 

spletnem kriminalu v Atenah, Grčija, ki so se ga udeležile 

vse države članice. Udeleženci so bili seznanjeni s podat-

ki o hitrem razvoju in razširjenosti spletnega kriminala, 

predstavljena je bila dejavnost Eurojusta na tem podro-

čju, prav tako pa je bil namen srečanja zagotoviti boljše 

razumevanje obstoja, strukture in ciljev omrežja 24/7 

kot najpomembnejšega omrežja mednarodnega policij-

skega sodelovanja na področju spletnega kriminala, ki je 

bilo oblikovano pod vodstvom Sveta Evrope.  
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Grafični prikaz 25: Primeri spletnega kriminala v obdobju 2004–2008  
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Kontaktna oseba za zaščito otrok

Zaščita otrok je bila ena najpomembnejših tem na nefor-

malnem srečanju Ministrov za pravosodje in notranje 

zadeve, ki je potekalo oktobra 2007 v Lizboni. Na sreča-

nju je belgijski pravosodni minister predlagal, da Eurojust 

imenuje svojo kontaktno osebo za področje zaščite otrok. 

Nekaj tednov pozneje jo je Eurojust tudi imenoval.

Vloga kontaktne osebe je koordinirati podatke, zbrati 

in opredeliti ustrezno najboljšo prakso ter posredovati 

praktične izkušnje, pridobljene med operativnimi dejav-

nostmi, ki potekajo v okviru čezmejnih preiskav pri-

merov, v katere so vpleteni otroci. Protipravni odvzem 

otrok, spolna zloraba otrok, trgovina z otroki in otroška 

pornografija so opredeljeni kot glavne vrste kaznivih 

dejanj, ki so najbolj zaskrbljujoče.  

Kontaktna oseba zastopa Eurojust na tem področju ter 

sodeluje na konferencah in seminarjih, kjer je odgo-

vorna tako za ozaveščanje o tej vrsti kriminala kot tudi 

za zagotovitev, da ima Eurojust dostop do informacij 

o najboljših praksah v primerih, v katere so vpleteni 

otroci. Poleg tega spremlja delo pristojnih (evropskih in 

mednarodnih) organov, ki so dejavni na področju zašči-

te otrok, kot so Europol, Interpol in Urad ZN za droge 

in kriminal (UNODC), ter svetuje nacionalnim predstav-

nikom Eurojusta pri obravnavi primerov, v katere so 

vpleteni otroci. Kontaktna oseba skrbi tudi za reden in 

posodobljen pregled statistike o vseh Eurojustu predlo-

ženih primerih, v katere so vpleteni otroci. 

Število v Eurojustu obravnavanih primerov, v katere 

so vpleteni otroci, je stalno naraščalo. S 4 primerov 

v letu 2004 na 25 primerov v letu 2008, pri čemer 

so Združeno kraljestvo, Italija, Romunija in Švedska 

najpogosteje države prosilke, medtem ko so Italija, 

Nizozemska, Francija in Nemčija najpogosteje zaproše-

ne države. Najpogostejše vrste kaznivih dejanj so spol-

na zloraba otrok (25 odstotkov), otroška pornografija 

(24 odstotkov) in trgovina z otroki (20 odstotkov). 

Leta 2008 je kontaktna oseba okrepila sodelovanje z 

Europolom, Interpolom in Evropsko komisijo ter nave-

zala tesne stike z Evropskim združenjem interesnih 

skupin zoper spolno izkoriščanje otrok v komercialne 

namene s pomočjo spleta. Poleg tega je kontaktna 

oseba pripravila in objavila spletno stran, do kate-
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re se lahko neposredno dostopa s spletne strani 

Eurojusta. Spletna stran vsebuje opis pristojnosti 

kontaktne osebe, statistiko o tovrstnih primerih 

obravnavanih v Eurojustu in elektronski naslov za 

organe kazenskega pregona in mednarodne orga-

nizacije childprotection@eurojust.europa.eu  

Ocena obravnave primerov

Med obravnavo konkretnih primerov Eurojust zbira 

in objavlja podatke o ovirah, težavah, najboljših 

praksah in rešitvah v pravosodnem sodelovanju na 

sestankih z nacionalnimi organi in na svojih strate-

ških srečanjih.  

Strateško srečanje na temo „Prednostne nalo-

ge OCTA in čezmejni kazenski pregoni”, ki ga je 

Eurojust organiziral 21. in 22. februarja 2008, je 

bilo zelo uspešno saj so imeli nacionalni organi 

priložnost predstaviti svoja stališča o težavah, 

s katerimi se srečujejo v čezmejnih preiskavah. 

Popolno poročilo je bilo predloženo Svetu Evropske 

unije ministrov za pravosodje in notranje zadeve 

maja 2008, glavni rezultati pa so bili potrjeni v tri-

mesečnem poskusnem obdobju (od septembra do 

novembra 2008), ko so bila nacionalna predstav-

ništva zaprošena, da v CMS-u izpolnijo ocenjevalni 

obrazec za vsak zaključen primer.

Ni presenetljivo, da so zamude pri izvajanju nujnih 

preiskovalnih ukrepov in izmenjavi informacij ome-

njene kot ovire v procesu mednarodnega sodelova-

nja. Nacionalni predstavniki v Eurojustu potrjujejo to 

ugotovitev v svojih povratnih informacijah o zaklju-

čenih primerih, kar kaže, da v številnih čezmejnih 

primerih postopki medsebojne pravne pomoči (MLA) 

trajajo predolgo. Razlogi za te zamude se razlikujejo 

od primera do primera (odvisno od nacionalnega 

pravnega reda, organizacije, virov in prednostnega 

razvrščanja) in jih ni mogoče posplošiti.  

Naslednja ovira, ki jo omenjajo nacionalni organi, 

je nezadostna koordinacija pri čezmejnih kazenskih 

pregonih. Težave pri koordinaciji aktivnosti številnih 

policistov v zahtevnih primerih nadzorovanih pošiljk 

imajo negativen vpliv na učinkovitost pravosodnega 

ukrepanja zoper organizirane kriminalne združbe. 

V skladu z nalogami, opredeljenimi v Sklepu o 

Eurojustu, ugotovitvami iz ocene obravnave primerov 

opozarjajo, da nacionalni organi pogosto stopijo v 

stik z Eurojustom prav zaradi koordinacije. Potrebni 

ukrepi vključujejo ugotavljanje povezav med prei-

skavami, organizacijo koordinacijskih srečanj, pre-

dložitev primerov eni izmed vpletenih držav in orga-

nizacijo usklajenih ukrepov v večjem številu držav, 

kot so aretacije, hišne preiskave, nadzorovane pošilj-

ke, prisluškovanje telefonskim pogovorom, zbiranje 

vzorcev DNK, zaslišanja prič in sočasna izvršitev več 

kot enega ENPP-ja.  

Čeprav obstajajo številna evropska in mednarodna 

pravna sredstva, ki omogočajo uskladitev razlik med 

nacionalnimi kazenskopravnimi sistemi in pravni-

mi praksami, so udeleženci strateškega srečanja 

ugotovili številne primere neskladij, ki povzročajo 

težave pri sodelovanju (na primer razlike v zako-

nodaji o nadzorovanih pošiljkah, časovne omejitve 

pri prisluškovanju in zaščiti prič in njihovih družin). 

Poleg tega še vedno ni v celoti zaključen postopek 

ratifikacije nekaterih pravnih aktov za pravosodno 

sodelovanje (na primer Konvencija o medsebojni 

pomoči v kazenskih zadevah iz leta 2000). V oceni 

obravnave primerov so bile poudarjene še naslednje 

ugotovitve: potreba po usklajenih postopkih pri zase-

gu premoženja in različne postopkovne zahteve za 

zbiranje dokazov. Glede slednje je potrebno opozoriti 

na sklepe srečanja nacionalnih strokovnjakov o sku-

pnih preiskovalnih skupinah leta 2008: vsaka država 

članica ima namreč različna pravila glede zbiranja 

in pridobivanja dokazov; pomagalo bi, če bi države 

članice v svoji zakonodaji predvidele možnosti za 

enostavno sprejemanje dokazov, ki so bili zbrani na 

podlagi tujih predpisov.  

Poleg zgoraj omenjenih pravnih ovir kaže, da prak-

tične težave (na primer jezikovne ovire pri prislu-

škovanju) in pomanjkanje proaktivnega pristopa 

nekaterih držav članic igrajo pomembno vlogo pri 

zamudah v postopkih medsebojne pravne pomoči. 

Rezultati ocenjevanja kažejo tudi na slabo kakovost 

zaprosil, kar posledično povzroča zamude.

Zgoraj omenjene splošne ugotovitve bi bilo potreb-

no dodatno raziskati zaradi opredelitve konkretnih 

problemov, ki povzročajo zamude pri sodelovanju 

v kazenskih zadevah, in pripravi predlogov za 

izboljšanje pravosodnega sodelovanja v kazenskih 

zadevah. Zato si bo Eurojust še naprej prizadeval 

za izboljšanje svojih ocenjevalnih orodij in možno-

sti za zbiranje in objavljanje informacij v zvezi s 

pravosodnim sodelovanjem.  
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Uvod v predstavitev obravnavanih primerov

V nadaljevanju predstavljamo izbor obravnavanih 

primerov in posamezne prispevke v zahtevnejših naci-

onalnih preiskavah, ki se nanašajo na različne vrste 

resnih čezmejnih kaznivih dejanj.

Primer 1 – Financiranje terorizma 

Zamuda pri zaprosilu za mednarodno pravno pomoč

Leta 2006 je Eurojust organiziral koordinacijsko sre-

čanje zaradi zagotovitve takojšnje izvršitve večjega 

števila nujnih zaprosil za mednarodno pravno pomoč 

v primeru financiranja terorizma, ki so ga sprožili 

belgijski pravosodni organi in je bil povezan z Italijo 

(denarna nakazila).  

Dva glavna obdolženca (eden je bil aretiran juni-

ja 2006, drugi pa je pobegnil v Pakistan) sta bila 

obtožena zaradi nedovoljene trgovine s telefonskimi 

karticami, katere dobički so bili namenjeni nekaterim 

terorističnim skupinam v Pakistanu.

Glavna ovira v tem primeru je bila, da v Italiji ni bilo 

nobenega osrednjega organa za boj proti terorizmu, na 

katerega bi lahko naslovili nujna zaprosila za pomoč.

Rešitev, ki je bila predlagana na koordinacijskem 

srečanju leta 2006 (pošiljanje enakih zaprosil vsem 

obstoječim pristojnim organom), ni bila ustrezna, saj 

je vodila do spora o krajevni pristojnosti, kar je imelo 

za posledico vključitev vrhovnega sodišča.  

Do spora je prišlo predvsem zato, ker je bilo trem 

drugostopenjskim sodiščem poslano enako zaprosilo 

z zahtevo, da naj se preiskovalna dejanja opravijo na 

različnih območjih oziroma na različnih območjih kra-

jevne pristojnosti. Medtem ko je eno sodišče rešilo pro-

blem z izvršitvijo le tistega dela zaprosila, za katerega 

je bilo pristojno, sta drugi dve sodišči zaprosili vrhovno 

sodišče za pojasnila, kar je povzročilo dveletno zamudo 

v tem nujnem postopku.

Primer 2 – Nedovoljena trgovina z mamili; 

nadzorovana pošiljka  

Aretacija švedske združbe, ki se je ukvarjala z nedovo-

ljeno trgovino z amfetamini

Eurojust je obravnaval primer nedovoljene trgovine 

z velikimi količinami amfetaminov, ki jo je izvrševala 

švedska organizirana kriminalna združba iz Nizozemske 

na Švedsko, pri čemer so bile vpletene tudi Belgija, 

Nemčija in Danska. Eurojust je tesno sodeloval z nor-

dijskim uradnikom za zvezo v Haagu, ki je poskrbel 

za sodelovanje med švedsko, nizozemsko in belgijsko 

policijo, medtem ko je Eurojust omogočil sodelovanje 

med pravosodnimi organi.

Cilj je bil najti dobavitelje mamil, organizirati nadzo-

rovano pošiljko, zaseči mamila in aretirati celotno kri-

minalno združbo. Eurojust je organiziral koordinacijsko 

srečanje predstavnikov iz Švedske, Danske, Nemčije, 

Nizozemske, Belgije, Europola in nordijskega uradnika 

za zvezo.

Ker med prvo preiskavo skladišča na Nizozemskem 

niso odkrili ničesar, so bili nizozemski organi, ki so se 

morali vključiti v druge naloge, po razpravi na koor-

dinacijskem srečanju prepričani, da sta potrebna še 

dodatna preiskava in nadzor skladišča. Naslednji dan 

so odkrili veliko količino amfetaminov. Nizozemska 

policija je namestila tehnično opremo, ki je omogočila 

spremljanje dejavnosti osumljencev. Storilci so naložili 

tovor na tovornjak in se odpeljali iz Nizozemske preko 

Belgije, Nemčije in Danske na Švedsko pod policijskim 

nadzorom.

Zbrani so bili pomembni dokazi in julija so na Švedskem 

aretirali sedem oseb. Oktobra so na Nizozemskem are-

tirali nizozemskega državljana, ki je bil nato izročen 

Švedski. Sedem oseb je v priporu. Zaseženo je bilo 

skoraj 200 kilogramov mamil.  

Primer 3 – Nedovoljena trgovina z mamili; 

pranje denarja

Eurojust je omogočil prenos podatkov in dokumentov v 

sodelovanju z maroškimi pristojnimi organi v primeru 

nedovoljene trgovine z mamili in pranja denarja

Konec novembra 2007 so nizozemska policija in pravo-

sodni organi zaprosili nizozemsko nacionalno predstav-

ništvo za pomoč pri preiskavi zelo dobro organizirane 

združbe, ki je bila vpletena v obsežno nedovoljeno 

trgovino z mamili iz Maroka na Nizozemsko ter v pra-

nje denarja. Potrebna je bila hitra izvršitev številnih 

zaprosil in zato so zaprosili za pomoč pri pravosodni 

koordinaciji.  
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V primer so bile vpletene Nizozemska, Španija, Maroko 

in pozneje tudi Švica. Po dveh koordinacijskih srečanjih 

je bil določen načrt za ukrepanje. Aprila 2008 so na 

26 različnih lokacijah izvedli usklajene ukrepe. Milijoni 

evrov so bili zamrznjeni na bančnih računih, v štirih 

državah so zasegli nepremičnine, avtomobile in čolne, 

sledile pa so tudi aretacije. Po ocenah znaša premo-

ženje združbe pridobljeno v dveletnem obdobju 36 

milijonov evrov, od tega pa naj bi bil velik delež tega 

denarja opran.

Zaradi dobrega, neposrednega sodelovanja vpletenih 

nacionalnih predstavnikov z njihovimi domačimi orga-

ni in novimi kontaktnimi osebami v Maroku, zlasti z 

belgijskim sodnikom za zvezo v Maroku, so ukrepi in 

poznejši prenos podatkov in dokumentov potekali brez 

težav.

Primer 4 – Nedovoljena trgovina z orožjem  

Koordinacija preiskav in reševanje spora o pristojnosti 

med štirimi državami članicami

V primeru nedovoljene trgovine z orožjem je franco-

ski preiskovalni sodnik zaprosil Eurojust za pomoč pri 

izmenjavi informacij in koordinaciji preiskav med štiri-

mi državami članicami.  

Maja 2008 je bila v Franciji aretirana oseba osumlje-

na posedovanja večje količine nedovoljenega orožja. 

Osumljenec je pošiljal orožje po nalogu druge osebe, 

ki je od leta 2006 naprej na Nizozemskem preprodala 

več kot 350 kosov orožja.

Junija 2008 je Eurojust organiziral koordinacijsko sre-

čanje. Udeleženci srečanja so se ob podpori vpletenih 

nacionalnih predstavnikov dogovorili, da opravijo vzpo-

redne in usklajene preiskave v Avstriji in Španiji, kjer 

je potekala prodaja orožja. Prav tako so se dogovorili, 

da bo francoski tožilec predal primer nizozemskim pra-

vosodnim organom, ki so imeli najboljše izhodišče za 

kazenski pregon.

Primer 5 – Tihotapljenje nezakonitih 

priseljencev  

Eurojust je v sodelovanju z Europolom sodeloval pri 

uspešnem razbitju organizacije za tihotapljenje ljudi 

Petinšestdeset oseb osumljenih sodelovanja z veliko 

kriminalno združbo, ki se ukvarja s tihotapljenjem 

ljudi, je bilo aretiranih po vsej Evropi. Operacijo je 

vodila španska nacionalna policija v sodelovanju z 

Europolom. Med preiskavami, ki so potekale pod špan-

skim vodstvom, je kmalu postalo očitno, da je krimi-

nalna združba povezana z vsaj 10 drugimi državami 

članicami Evropske unije.

Španski preiskovalni tožilci in sodniki so zaprosili 

Eurojust za pomoč pri koordinaciji izvajanja preiskoval-

nih dejavnosti v štirih državah članicah in pospešitev 

medsebojne pravne pomoči ter izvršitve evropskih 

nalogov za prijetje in predajo. Oktobra 2008 sta bili 

organizirani dve koordinacijski srečanji. Udeleženci 

teh srečanj so se dogovorili, da naj vpleteni nacio-

nalni predstavniki zaprosijo svoje nacionalne organe 

za uvedbo preiskave o dejstvih in osumljencih, ki jih 

je odkrila španska policija. Nacionalni predstavništvi 

Portugalske in Italije sta posredovali zaprosili svojim 

nacionalnim organom, ki sta ju sprejeli.

Na nadaljnjih koordinacijskih srečanjih so dosegli 

dogovor o datumih sočasne izvršitve aretacij in zapro-

sil za hišne preiskave. Skupna operacija je bila vode-

na iz Malage. Eurojust je poslal svoje predstavnike v 

Španijo, kjer so se pridružili Europolovi mobilni pisarni, 

iz katere so lahko neposredno koordinirali dejavnost 

na terenu.

Primer 6 – Tihotapljenje nezakonitih 

priseljencev  

Eurojust je v sodelovanju z Europolom pomagal pri 

izmenjavi informacij in koordinaciji aretacij v evropski 

mreži, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem nezakonitih 

priseljencev

Na zaprosilo francoskih preiskovalnih sodnikov je 

Eurojust pomagal pri izmenjavi informacij in koordina-

ciji preiskav med devetimi državami članicami. Združba 

je nabirala nezakonite priseljence v Afganistanu, na 

Kitajskem, v Turčiji, Bangladešu in Iraku ter jih preva-

žala v različne evropske države, kot so Irska, Združeno 

kraljestvo, Norveška in Švedska. Vsaka pretihotapljena 

oseba naj bi jim plačala od 10 000 do 12 000 evrov.

Po uspešni koordinaciji, ki jo je omogočil Eurojust, 

je bilo junija 2008 po vsej Evropi aretiranih 75 oseb, 

osumljenih vpletenosti v združbo. Preiskave in areta-

cije so potekale v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, na 

Irskem, Norveškem, Nizozemskem, Švedskem in v 



33

Združenem kraljestvu. Pri tem je sodelovalo več kot 

1 300 policistov.

Ta skupna operacija se je začela v Parizu, kjer je 

Francoski centralni urad za zatiranje nezakonitega 

priseljevanja in zaposlovanja tujcev brez dovoljenj za 

prebivanje (OCRIEST) ustanovil mednarodni koordina-

cijski center, ki je gostil uradnike za zvezo iz številnih 

držav članic Evropske unije. Francosko nacionalno 

predstavništvo je bilo stalno v neposrednem stiku 

s Parizom in z drugimi nacionalnimi predstavništvi. 

Europol je organiziral tri srečanja, Eurojust pa tri koor-

dinacijska srečanja. Poleg tega je bil Eurojust odgovo-

ren za usklajeno izvršitev evropskih nalogov za prijetje 

in predajo.

Primer 7 – Goljufija/nedovoljen prepis 

zapisa bančne kartice 

Eurojust je sodeloval pri usklajevanju informacij, kar 

je pripeljalo do razbitja združbe, ki se je ukvarjala z 

nedovoljenim prepisom zapisa bančne kartice

Avgusta 2008 je bilo belgijsko nacionalno predstav-

ništvo v Eurojustu obveščeno o kriminalni združbi, 

ki je bila vpletena v nedovoljen prepis zapisa bančne 

kartice, oziroma namestitev naprave nad režo za vsta-

vljanje kartice v javne bančne avtomate in pritrditev 

kamere, ki je snemala PIN-kodo kreditnih in bančnih 

kartic.  

Združba je delovala v Belgiji, povezana pa je bila 

tudi z drugimi državami članicami in nečlanicami 

Evropske unije, kot so Irska, Italija, Nemčija, Španija, 

Nizozemska, Romunija, Maroko, Kanada in Avstralija.   

Eurojust je prejel zaprosilo za pomoč pri koordinaciji 

tekočih preiskav v vseh vpletenih državah. Septembra 

2008 je Eurojust organiziral koordinacijsko srečanje, 

zaradi pospešene izmenjave informacij, hitrejšega 

posredovanja zaprosil in dogovora o datumu, ko naj 

bi istočasno potekala skupna akcija v vseh vpletenih 

državah.  

Novembra 2008 so v šestih državah izvedli skupne 

akcije, ki so privedle do 34 hišnih preiskav, 15 areta-

cij in zasegov materiala, kot je programska oprema 

za nedovoljen prepis zapisa bančne kartice, prenosni 

računalniki in ponarejene osebne izkaznice.  

Vključitev in delovanje Eurojusta v sodelovanju z 

Europolom je omogočilo izvedbo tako obsežne koor-

dinacije izmenjave informacij in mednarodnega sode-

lovanja.  

Primer 8 – Goljufija vrste davčni vrtiljak v 

zvezi z utajo DDV-ja

Eurojust je pomagal nemškim organom pri preiskavi 

težjega primera goljufije vrste davčni vrtiljak in sicer 

s koordinacijo skupnih akcij v vpletenih državah čla-

nicah

Leta 2007 so se v Nemčiji začele preiskave zoper 14 

članov kriminalne združbe osumljene goljufije vrste 

davčni vrtiljak v zvezi z utajo DDV-ja v višini nekaj 

milijonov evrov. Eurojust je koordiniral skupne akcije 

v različnih državah članicah. V osmih državah članicah 

(Ciper, Avstrija, Italija, Češka republika, Latvija, Litva, 

Španija in Danska) so bile istočasno in uspešno izvrše-

ne odredbe o hišnih preiskavah.  

Leta 2008 so nemški organi opravili nadaljnje preiska-

ve kriminalne združbe 19 osumljencev, ki so bili na 

odgovornih položajih v različnih družbah. Te osebe so 

bile osumljene, da imajo potrjene ponarejene račune, 

preko katerih so vlagale zahtevke za povračilo DDV-ja 

za navidezno odprodajo elektronske opreme. Eurojust 

je igral pomembno vlogo pri koordinaciji skupnih akcij 

v osmih vpletenih državah članicah. Maja 2008 so 

potekale istočasne akcije na podlagi odredb o hišnih 

preiskavah, ki jih je izdalo nemško sodišče. Eurojust 

je vodil koordinacijo istočasne izvršitve zaprosil v 

različnih državah članicah v prisotnosti preiskovalcev 

pristojne nemške davčne inšpekcije.

Med uspešno operacijo so zbrali pomembne dokaze za 

nadaljnje preiskave kaznivih dejanj v Nemčiji.

Primer 9 – Spletni kriminal  

Primer spletnega kriminala (goljufija in zloraba otrok) 

in vloga Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) in njegov Medmrežni 

koordinacijski center se ukvarjata z dodeljevanjem 

spletnih virov, kot so naslovi IP. Leta 2008 so organi 

Združenega kraljestva zaprosili za pomoč v primeru 

spletnega kriminala v zvezi z goljufijo in zlorabo otrok. 

Agencija za težje oblike organiziranega kriminala 

(SOCA) v Londonu je že prej zaprosila RIPE s sede-

žem v Amsterdamu, da odstrani podporo za internetni 
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protokol (IP), ki so jo usmerjali na finančne ustanove 

v Združenem kraljestvu zaradi goljufij in razpošiljanja 

pornografskih slik otrok.

Eurojust je organiziral koordinacijsko srečanje, ki so se 

ga udeležili predstavniki SOCA, Kronske službe kazen-

skega pregona, nizozemske policije in nacionalnega tožil-

stva. Konec septembra so se predstavniki Združenega 

kraljestva udeležili srečanja RIPE v Amsterdamu zaradi 

odločitve o ukrepih, ki bi jih lahko izvedli z namenom 

onemogočanja kaznive uporabe naslovov IP. Eurojustova 

vključitev je prispevala k osredotočanju pozornosti na 

pomen raziskovanja vseh možnosti, kako bi lahko storil-

cem odvzeli njihove spletne vire.  

Primer 10 – Spletni kriminal  

Koordinacija izvršitve zaprosil med štirimi državami 

članicami Evropske unije in ZDA ob uporabi videokon-

ferenčnega sistema  

Leta 2008 je v Eurojustu potekalo koordinacijsko sre-

čanje v zvezi z dvema francoskima primeroma spletne-

ga kriminala, v katerega so bile med drugimi vpletene 

tudi Romunija, Italija, Združeno kraljestvo in ZDA.  

Goljufija s stotinami žrtev je bila storjena preko spletne 

strani, na kateri so potekale dražbe. V teh primerih kraje 

osebnih podatkov prek interneta („phishing”) je bila kot 

izhodišče uporabljena spletna stran zasebne družbe. 

Osumljenci so uporabljali nezakonito pridobljeno identiteto 

dejanskih prodajalcev na tej spletni strani, navezali stike 

s kupci in jih ogoljufali z uporabo spletnega plačilnega 

sistema te družbe. Navidezno blago so plačevale fran-

coske žrtve preko francoskih bančnih računov. Nato so 

osumljenci, uporabljeni kot kurirji, zbirali denar v Franciji, 

Združenem kraljestvu in na Madžarskem.  

Med koordinacijskim srečanjem, katerega glavni namen 

je bil pospešitev in koordinacija izvršitve številnih 

zaprosil, je preko Eurojustovega videokonferenčnega 

sistema potekala izmenjava informacij med delegacijo 

iz ZDA in drugimi udeleženci s simultanim tolmačenjem 

v angleščino in francoščino. To je bila prva Eurojustova 

videokonferenca s tolmačenjem v realnem času.

Primer 11 – Evropski nalog za prijetje in 

predajo  

Eurojust je odigral ključno vlogo in omogočil izvršitev 

evropskega naloga za prijetje in predajo

V Bolgariji so zaradi umora aretirali bolgarskega osu-

mljenca. Švedski tožilec je izdal ENPP. Osumljenec je 

vložil pritožbo zoper nalog za predajo. Bolgarski organi 

so izjavili, da bodo obvestili Eurojust in Švedsko takoj, 

ko odločba o predaji stopi v veljavo. Pritožba osumljen-

ca je bila umaknjena, toda zaradi nesporazuma niti 

Eurojust niti Švedska nista bila obveščena prej kot šele 

24 ur pred koncem 10-dnevnega roka.

Zaradi odličnega sodelovanja švedskega, bolgarskega, 

češkega in nemškega nacionalnega predstavništva v 

Eurojustu z nordijskim uradnikom za zvezo v Sofiji, 

je Švedska uspela pridobiti vse potrebne odločbe 

pristojnih organov v različnih državah in je pripeljala 

osumljenca na Švedsko pred potekom roka. Uspešen 

izid ne bi bil mogoč brez pomoči Eurojusta.

Primer 12 – Evropski nalog za prijetje in 

predajo

Eurojustov nasvet je omogočil izročitev osumljencev za 

umor in preprečitev spora o pristojnosti med Nemčijo 

in Italijo

V Italiji so nemškega državljana umorili sonarodnjaki, 

ki so nemudoma zapustili italijansko ozemlje in pobe-

gnili v Nemčijo. Zaradi upoštevanja stvarnopravnega 

načela teritorialnosti je italijanski tožilec izdal evrop-

ske naloge za prijetje in predajo in tako začel lastne 

preiskave za zbiranje dokazov v tujini in aretacijo osu-

mljencev ter njihovo izročitev Italiji.

Med izvajanjem zaprošenih ukrepov (s telefonskim 

prisluškovanjem in nadzorom) so preiskave potekale 

v skladu z nemškim kazenskim procesnim pravom, 

zaradi predložitve dokazov italijanskemu sodišču med 

sodno obravnavo pa je bilo potrebno zbrati dokaze v 

skladu z italijanskim kazenskim procesnim pravom.    

Istočasno se je v Nemčiji začela nacionalna preiskava 

v skladu z načelom nacionalnosti v primerih umora. 

Zaradi dejavnosti nemških organov so bili osumljenci 

aretirani v Nemčiji.  

Ker je bilo potrebno preprečiti spor o pristojnosti, je 

Eurojust dal nasvet, na podlagi katerega so nemški 

organi sprejeli Italijo kot kraj kazenskega pregona, 

italijanski nalog za prijetje in predajo je bil izvršen, 

osumljenci pa so bili izročeni Italiji.
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protokol (IP), ki so jo usmerjali na finančne ustanove 

v Združenem kraljestvu zaradi goljufij in razpošiljanja 

pornografskih slik otrok.

Eurojust je organiziral koordinacijsko srečanje, ki so se 

ga udeležili predstavniki SOCA, Kronske službe kazen-

skega pregona, nizozemske policije in nacionalnega tožil-

stva. Konec septembra so se predstavniki Združenega 

kraljestva udeležili srečanja RIPE v Amsterdamu zaradi 

odločitve o ukrepih, ki bi jih lahko izvedli z namenom 

onemogočanja kaznive uporabe naslovov IP. Eurojustova 

vključitev je prispevala k osredotočanju pozornosti na 

pomen raziskovanja vseh možnosti, kako bi lahko storil-

cem odvzeli njihove spletne vire.  
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članicami Evropske unije in ZDA ob uporabi videokon-

ferenčnega sistema  

Leta 2008 je v Eurojustu potekalo koordinacijsko sre-

čanje v zvezi z dvema francoskima primeroma spletne-

ga kriminala, v katerega so bile med drugimi vpletene 

tudi Romunija, Italija, Združeno kraljestvo in ZDA.  
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ca je bila umaknjena, toda zaradi nesporazuma niti 
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izid ne bi bil mogoč brez pomoči Eurojusta.
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ki so nemudoma zapustili italijansko ozemlje in pobe-
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v skladu z nemškim kazenskim procesnim pravom, 

zaradi predložitve dokazov italijanskemu sodišču med 

sodno obravnavo pa je bilo potrebno zbrati dokaze v 

skladu z italijanskim kazenskim procesnim pravom.    
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v skladu z načelom nacionalnosti v primerih umora. 
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Eurojust dal nasvet, na podlagi katerega so nemški 
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Nacionalni predstavniki Eurojusta na mednarodni tiskovni konferenci
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3  U P R a V a

Splošno

Uprava je tudi v letu 2008 zagotavljala učinkovito 

podporo operativnemu delu kolegija. Vršilec dolžnosti 

upravnega direktorja je prevzel vodenje uprave od 

dotedanjega upravnega direktorja, ki je maja 2008 

zapustil Eurojust. V letu 2008 se je tako začel postopek 

izbire novega upravnega direktorja.

V letu 2008 je bil zaključen postopek zaposlitve dveh 

novih analitikov za upravljanje primerov (CMA). 

Sedem asistentov za upravljanje primerov je pre-

vzelo svoje dolžnosti, začel pa se je tudi postopek 

zaposlitve sedmih novih asistentov za upravljanje 

primerov. 

V letu 2008 je v Eurojustu delalo osemnajst dodeljenih 

nacionalnih strokovnjakov (SNE). 

Marca 2008 sta se oddelek za proračun in finance in 

oddelek za človeške vire začasno preselila na drugo 

lokacijo v Haagu. Konec novembra 2008 se je 70 

uslužbencev uprave preselilo v novo zgrajeno stavbo 

Haagse Veste (HV1), kar predstavlja začasno rešitev 

do takrat, ko bodo končani novi Eurojustovi prostori, to 

je predvidoma v letu 2014. Za potrebe novih prostorov 

je bila nabavljena in postavljena tehnična infrastruktu-

ra ter oprema za osebje. V stavbi HV1 je tudi dodatni 

prostor za strežnik, ki omogoča nadomestne zmoglji-

vosti za najpomembnejše dejavnosti Eurojusta.

Leta 2008 je Eurojust dal svoje soglasje za vključitev 

zunanjega svetovalca v projekt Pregled organizacijske 

strukture, ki bo v Eurojustu potekal v letu 2009. 

Odbor za varnost, ki je bil uradno ustanovljen leta 

2007, je bil dejaven tudi v letu 2008. Člani Odbora 

Haagse Veste 1, dodatni začasni urad
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so se redno srečevali in obravnavali implementaci-

jo Eurojustovega Pravilnika o varnosti. Poleg tega 

je Odbor za varnost svetoval kolegiju in upravnemu 

direktorju glede vprašanj o varnosti informacijskega in 

tehnološkega okolja.

Vodenje proračuna

Leta 2008 je bil Eurojustu odobren operativni proračun 

v višini 24,8 milijona evrov. Nekaj več kot 420 000 

evrov je bilo prenesenih za projekt, financiran iz sred-

stev Okvirnega programa za policijsko in pravosodno 

sodelovanje v kazenskih zadevah (AGIS) v zvezi s 

sistemom upravljanja primerov (CMS) iz leta 2007. 

Porabljenih je bilo 3,1 milijona evrov prenesenega pro-

računa iz leta 2007. Eurojust je porabil 97 odstotkov 

namenskih sredstev odobrenega proračuna za delo-

vanje in je močno znižal višino zneska, prenesenega 

v leto 2009, saj je porabil 85 odstotkov dodeljenih 

sredstev. Eurojust je septembra 2008 prejel dodatna 

sredstva na podlagi prošnje za dodelitev dodatnih 

sredstev zaradi pokrivanja stroškov nadomestnih pro-

storov, ki jih Eurojust uporablja od konca novembra 

2008. Prvotno odobreni proračun v višini 20 milijonov 

evrov se je tako zvišal za 4,8 milijona evrov.  

V letu 2008 je bilo obdelanih približno 6 500 transakcij. 

Eurojust je julija 2008 zaključil projekt E-POC III, ki je 

bil financiran iz sredstev Okvirnega programa za poli-

cijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah 

(AGIS), oktobra 2008 pa je Evropski komisiji predložil 

končno poročilo. Eurojust je zaprosil tudi za pridobitev 

dodatnih sredstev za financiranje projekta E-POC IV 

(celotni proračun projekta znaša 1 999 234 evrov, od 

katerih je Evropsko komisijo zaprosil za prispevek v 

višini 70 odstotkov), in za financiranje skupnih pre-

iskovalnih skupin v okviru finančnega programa na 

področju kazenskega prava (celotni proračun projekta 

znaša 316 473 evrov, od katerih je Evropsko komisijo 

zaprosil za prispevek v višini 95 odstotkov), ki se bo 

izvrševal v obdobju 2009–2010.

Eurojust je proti koncu leta 2008 uvedel sistem material-

nega poslovanja v okviru sistema ABAC (sistem Evropske 

komisije za „vodenje računovodstva na podlagi poslovnih 

dogodkov”). Ta sistem pospešuje potek dela pri finančnih 

transakcijah, obenem pa tudi izpolnjuje zahteve Finančne 

uredbe glede upravljanja premoženja.  

Ob koncu leta 2008 je bila Finančna uredba za Eurojust 

usklajena z novo Okvirno finančno uredbo in predlože-

na Evropski komisiji v odobritev. Kot v prejšnjih letih, 

je Evropsko računsko sodišče pregledalo Eurojustovo 

računovodstvo in izdalo pozitivno mnenje o njegovem 

poslovanju. 

Kadrovanje

V letu 2008 je bilo delo oddelka za človeške vire osre-

dotočeno na štiri glavna področja: sprejem nekaterih 

ključnih uredb in pravilnikov za zaposlene, pripravo 

prvega letnega ocenjevanja zaposlenih, vodenje in 

dopolnjevanje letnega kadrovskega načrta ter sprejem 

načrta usposabljanja.

Na priporočilo Službe za notranjo revizijo pri Evropski 

komisiji za zmanjšanje števila honorarnega osebja v 

Eurojustu je bilo objavljenih 58 prostih delovnih mest, 

za katera je bilo prejetih 2 564 prijav ter razposlanih 

441 vabil na razgovor. Od tega je bilo opravljenih 351 

razgovorov, zaposlenih pa 55 kandidatov. Konec leta 

2008 je bilo v Eurojustu zaposlenih 172 oseb.  

V letu 2008 je v Oddelku za človeške vire potekala 

obsežna reorganizacija zaradi izboljšanja delovnega 

procesa in nadaljnjega zmanjševanja potreb po hono-

rarnih sodelavcih.

Nove zmožnosti in prostori

Leta 2008 je bil v državah članicah uveden varen sis-

tem elektronske pošte za prenos podatkov med nacio-

nalnimi predstavniki in njihovimi nacionalnimi organi v 

zvezi z obravnavanimi primeri.

V okviru projekta E-POC III, ki je sofinanciran s sred-

stvi Evropske komisije v okviru programa AGIS, se je 

povečala zmogljivost sistema za upravljanje primerov 

(CMS). Poleg tega je Eurojust financiral nadaljnje 

izboljšave in zagotovil pomembne človeške vire v tem 

procesu. Zato je v letu 2009 pričakovana bistvena 

posodobitev.

Videokonferenčni sistem je bil še dodatno izboljšan.  

Eurojust lahko deluje kot most med različnimi tehnič-

nimi sistemi v državah članicah. Ta sistem je postal 

del Eurojustovih konferenčnih prostorov in omogoča 

simultano tolmačenje na videokonferencah.
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Stalen in ustrezen dostop ter uporaba Šengenskega 

informacijskega sistema (SIS) sta izredno pomembna 

za obravnavo primerov v Eurojustu ter za dejavnosti 

sodelovanja in koordinacije. V obdobju od decembra 

2007 do decembra 2008 so Eurojustova nacionalna 

predstavništva v sistem vnesla skupaj 229 poizvedb. 

Med dobre rezultate teh poizvedb sodi po mnenju 

nekaterih nacionalnih predstavništev tudi to, da so bili 

pridobljeni podatki o primerih preverjeni v SIS-u, nakar 

je navzkrižno preverjanje pri nacionalnih organih potr-

dilo, da so na nacionalni ravni te ugotovitve pravilne. 

Podatki, ki so jih nacionalnim organom posredovala ta 

predstavništva, so recimo omogočili odkritje in aretaci-

je nekaterih oseb, za katere so bili izdani ENPP-ji. Poleg 

tega so v SIS-u na voljo vse podrobnosti o nekaterih 

primerih, ko sta bila za isto osebo izdana dva ali več 

ENPP-jev. Gre za zelo koristne podatke, saj se na tej 

podlagi sodišča lahko odločijo, kateri ENPP je potrebno 

izvršiti. SIS je prav tako zelo koristen pri izvajanju 

hitrih preiskav, ker predložitev uradnih zaprosil drugim 

nacionalnim predstavnikom ni potrebna.

Javen dostop do dokumentov

V skladu s členom 2(1) Sklepa o sprejetju pravil v 

zvezi z javnim dostopom do Eurojustovih dokumentov, 

ki ga je 13. julija 2004 sprejel kolegij, „ima katerikoli 

državljan Unije in katerakoli fizična ali pravna oseba z 

bivališčem ali sedežem v katerikoli državi članici pravi-

co dostopa do Eurojustovih dokumentov”.

V obdobju poročanja Eurojust ni prejel nobenih izrec-

nih zahtev za dostop do dokumentov, je pa prejel 

eno zahtevo za administrativne informacije o osebnih 

podatkih. Pri odločanju o zahtevi je Eurojust ravnal v 

skladu s sprejetimi določili o dostopu do dokumentov 

in internimi pravili o varstvu osebnih podatkov in sku-

šal doseči ustrezno ravnovesje med različnimi interesi 

v tej zadevi. Eurojust je zato prosilcu omogočil delni 

dostop.
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Vodje Eurojustovih oddelkov in služb (od leve proti desni): Diana Alonso Blas, uradnica za varstvo osebnih podatkov, 

Pavel Golob, vršilec dolžnosti vodje oddelka za varnost, splošne zadeve in organizacijo, Andrea Toth, vršilka dolžnosti 

vodje oddelka za računovodstvo in finance, Jacques Vos, vršilec dolžnosti upravnega direktorja, Catherine Deboyser, 

vodja pravne službe, Jon Broughton, vodja oddelka za informatiko, Fátima Martins, sekretarka Evropske pravosodne 

mreže, Carla Garcia Bello, sekretarka kolegija, Joannes Thuy, tiskovni predstavnik, Yke Vranken Peeters, vršilka 

dožnosti vodje oddelkov za človeške vire
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4  Z U n a n j i  O D n O S i

Evropski parlament, Svet Evropske unije in 
Evropska komisija

Eurojust je še naprej tesno sodeloval z evropskimi 

institucijami. V prostorih Eurojusta sta potekali sreča-

nji s predsedstvom Evropske unije – trojka Evropske 

unije, z generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije 

in Evropsko komisijo. Razpravljali so predvsem o pri-

pravah za implementacijo novega Sklepa o Eurojustu. 

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije in Evropska 

komisija sta bila povabljena, da se udeležita sestanka 

Eurojustovega kolegija z namenom soočanja idej o 

vplivu novega Sklepa o krepitvi Eurojusta.

Eurojust redno sodeluje kot opazovalec na sestankih 

Multidisciplinarne skupine za boj proti organiziranemu 

kriminalu (MDG), Delovne skupine Sveta za obdelavo 

pravnih podatkov (E-Justice) in Horizontalne delovne 

skupine za droge. Eurojust sprejema ad hoc povabila 

Odbora iz člena 36 (CATS), Delovne skupine za pra-

vosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (COPEN), 

vključno s srečanji strokovnjakov za evropski nalog za 

prijetje in predajo, ki potekajo v okviru te skupine – 

COPEN-EAW, Delovne skupine za carinsko sodelovanje 

(CCWP) in Delovne skupine za terorizem.

Partnerji v Evropski uniji

Evropska pravosodna mreža (EJN) 

Dejavnost Evropske pravosodne mreže v letu 2008 je 

bila zaznamovana z dvema pomembnima dogodko-

ma. Dne 16. decembra 2008 je Svet Evropske unije 

sprejel Sklep 2008/976/JHA o Evropski pravosodni 

mreži. S tem sklepom sta bili okrepljeni struktura 

Evropske pravosodne mreže in njena komplementar-

nost z Eurojustom.

Eurojust je bil povabljen na deseto obletnico EJN, kjer 

je bil sprejet dokument Madeirska deklaracija. Eden 

glavnih ciljev EJN je krepitev odnosov z Eurojustom in 

drugimi organizacijami.

27. oktobra 2008 je potekalo srečanje koordinatorjev 

EJN in Eurojustovega kolegija. Namen srečanja je bil 

začeti neuradno razpravo o skupni prihodnosti EJN in 

Eurojusta v luči prihodnjih Sklepov Sveta o krepitvi 

Eurojusta in EJN, o ustanovitvi Eurojustovega sistema 

nacionalne koordinacije (ENCS) v državah članicah 

Evropske unije ter o skupnih nalogah obeh organizacij.

Europol

V operativnem in strateškem sodelovanju z Europolom 

je bil dosežen pomemben napredek.

Vzpostavljena je bila nova možnost varne izmenjave 

podatkov, ki je začela delovati po podpisu Pisma o 

nameri glede poenotenja sistemov z dne 29. sep-

tembra 2008. V letu 2008 je Eurojust tako prejel 140 

Europolovih sporočil preko varne povezave. Operativna 

vrednost varne povezave bi bila še večja, če bi odpravili 

trenutne omejitve uporabe te povezave na Eurojustova 

nacionalna predstavništva in Europolov urad za zvezo.

Eurojust in Europol sta nadaljevala sodelovanje pri 

različnih projektih v zvezi s skupnimi preiskovalnimi 

skupinami (za več podatkov o priročniku o skupnih 

preiskovalnih skupinah glej Skupne preiskovalne sku-

pine, poglavje 2).  

Eurojust je bil vključen v nadaljnjih šest analitičnih 

delovnih aktov Europola oziroma skupaj v 12. To 

je spodbudna novica, saj bi bi bilo zaradi krepitve 

učinkovitega sodelovanja za Eurojust koristno, če 

bi bil vključen v vse Europolove analitične delovne 

akte. Za pomoč pri praktičnih vidikih sodelovanja sta 

Eurojust in Europol pripravila in odobrila živ dokument 

„Najpogosteje zastavljena vprašanja (FAQ) o vključitvi 

v analitične delovne akte”. V tem dokumentu je poja-

snjen obseg vključevanja in parametri izmenjave infor-

macij ter opredeljena Eurojustova dodana vrednost.

Eurojust je še naprej razvijal sodelovanje z Europolom 

pri obravnavi primerov. V letu 2008 je Eurojust vklju-

čil Europol v obravnavo 30 primerov, kar je pripeljalo 

do številnih uspešnih skupnih koordiniranih operacij v 

državah članicah, zlasti razbitja združb, ki se ukvarjajo 

s tihotapljenjem nezakonitih priseljencev. Pomemben 

primer je operacija „Trufas”, kjer so predstavniki 
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Eurojusta in Europola delali skupaj na kraju operacij 

v vpleteni državi članici zaradi koordinacije policijske 

in pravosodne akcije (glej predstavitev obravnavanega 

primera 5, poglavje 2).  

V letu 2008 se je Eurojust bolj osredotočil na svoj 

prispevek k Europolovemu Poročilu o oceni nevarnosti 

organiziranega kriminala (OCTA) in je v poročilo vklju-

čil novo poglavje o vidikih medsebojne pravne pomoči 

(MLA) pri boju proti organiziranemu kriminalu. Poleg 

tega je Eurojust februarja 2008 organiziral strateško 

srečanje o prednostnih nalogah OCTA in čezmejnih 

kazenskih pregonih (glej poglavje 2). Eurojust je sve-

toval Europolu glede vprašanj o čezmejnem nadzoru 

na pravosodni ravni. Eurojust je prav tako sodeloval 

pri pripravi Ocene ogroženosti zaradi organiziranega 

kriminala v Rusiji (ROCTA), ki jo je izdal Europol.

V letu 2008 smo bili priča tudi zapravljeni priložnosti. 

Ob pripravi novega Sklepa o Europolu in spremembi 

Sklepa o Eurojustu je nastala priložnost za vključitev 

novih določil o pravnem in strukturnem odnosu med 

dvema organizacijama. Ker je bilo politično soglasje 

o vsebini besedil doseženo ob različnem času ni bilo 

mogoče vključiti določila, ki bi zagotavljalo, da mora-

ta Eurojust in Europol obravnavati drug drugega kot 

prednostnega partnerja pri sodelovanju. Zaradi tega je 

bila, po Izjavi Sveta sprejeti junija 2008, ustanovljena 

delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Eurojusta 

in Europola, z namenom sprembe Sporazuma o sodelo-

vanju iz leta 2004 in nadaljnjega izboljšanja izmenjave 

informacij, zlasti v zvezi z Europolovimi analitičnimi 

delovnimi akti. Obe organizaciji sta do konca leta 2008 

sodelovali pri oblikovanju skupnega osnutka in pripravi 

pojasnil za delovno skupino. Eurojust upa, da bo spo-

razum podpisan v začetku leta 2009.

Evropski urad za boj proti goljufijam 

Eurojust je uresničil glavni cilj v letu 2008 s tem, ko 

sta 24. septembra 2008 Eurojust in OLAF podpisala 

sporazum o praktičnih vidikih sodelovanja.  

V sporazumu so opredeljeni dogovori o operativnem 

sodelovanju med Eurojustom in OLAF-om v boju proti 

goljufijam in korupciji ter drugim vrstam kaznivih 

dejanj, ki vplivajo na finančne interese Evropske sku-

pnosti.  Sporazum ureja oblike delovanja za tesnejše 

in boljše sodelovanje ter vsebuje določila o izmenjavi 

splošnih in osebnih podatkov. 

Eurojust upa, da bo sporazum spodbujal učinkovitejše 

sodelovanje pri operativnih primerih skupnega inte-

G. Brüner in g. Lopes da Mota na slovesnosti ob podpisu sporazuma o praktičnih vidikih sodelovanja med OLAF-om in 

Eurojustom.
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resa. Izrabiti je potrebno vse priložnosti za prema-

govanje ovir pri sodelovanju, bodisi na nacionalni ali 

institucionalni ravni.

V letu 2008 so se predstavniki Eurojusta in OLAF-a 

srečali štirikrat, pri čemer je opazen nenehen napredek 

pri iskanju praktičnih načinov izboljšanja sodelovanja.  

Štirje študijski obiski so izboljšali ozaveščenost o nalo-

gah in ciljih obeh organizacij ter področjih nadaljnjega 

sodelovanja. OLAF je sodeloval pri obravnavi petih 

primerov in se udeležil treh koordinacijskih srečanj v 

Eurojustu in enega v državi članici.

Predsednik Eurojusta in generalni direktor OLAF-a sta 

se, v skladu z ustaljeno prakso, v letu 2008 srečala 

dvakrat in obravnavala dosežen napredek pri uresniče-

vanju skupnih ciljev.

Eurojust in OLAF sta 3. in 4. marca v Haagu organizirala 

skupno konferenco o mednarodnih razsežnostih goljufij 

in korupcije. Konference so se udeležili tožilci, sodniki 

in visoki uradniki pristojnih nacionalnih organov vseh 

držav članic ter tožilca za zvezo iz ZDA in Norveške. 

Tožilci in sodniki za zvezo

Eurojust nadaljuje svojo politiko spodbujanja stikov s 

tožilci in sodniki za zvezo na operativni ravni.  

Tožilci in sodniki za zvezo so se udeležili številnih 

koordinacijskih srečanj, ki jih je organiziral Eurojust, 

zaradi doseganja boljših rezultatov v primerih, kjer je 

bilo vpletenih več držav kot dve.  Eurojustove izkušnje 

kažejo, da lahko v številnih primerih pri operativnem 

delu pomagajo tožilci in sodniki za zvezo, ki jih v tretjih 

državah dodelijo države članice Evropske unije. 

Mreže

Evropska mreža za pravosodno 

usposabljanje 

7. februarja 2008 je bilo z Evropsko mrežo za pravo-

sodno usposabljanje (EJTN) podpisano Pismo o name-

ri. Namen pisma je okrepiti sodelovanje med obema 

institucijama z omogočanjem dodeljevanja Eurojustu 

sodnikov in tožilcev praktikov ali pripravnikov iz držav 

članic, ki bi se kot udeleženci programa seznanili z 

nalogami, funkcijami in dejavnostmi Eurojusta. Možne 

so tudi druge oblike sodelovanja v zvezi s pravosodnim 

usposabljanjem.

Mreža za boj proti genocidu

Predsedstvo Sveta Evropske unije vsako leto organizi-

ra srečanje evropske mreže kontaktnih oseb v zvezi z 

osebami, odgovornimi za genocid, hudodelstva zoper 

človečnost in vojna hudodelstva, ali tako imenovane 

Mreže za boj proti genocidu, ki je nastala kot rezultat 

sklepa Sveta z dne 13. junija 2002.

Teh srečanj, ki že vse od leta 2004 potekajo v pro-

storih Eurojusta, se udeležujejo predstavniki držav 

članic, Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), 

Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na 

območju nekdanje Jugoslavije (ICTY), Mednarodnega 

kazenskega sodišča za Ruando, Eurojusta, Evropske 

komisije, generalnega sekretariata Sveta in Interpola.

Eurojust je 17. in 18. marca 2008 gostil peto srečanje 

Mreže za boj proti genocidu. V okviru razprav o novem 

Sklepu o Eurojustu so udeleženci srečanja obravnavali 

lokacijo sekretariata Mreže za boj proti genocidu.

Mednarodne organizacije in organi

Eurojustice 

Enako kot v prejšnjih letih je Eurojust prejel povabilo 

na konferenco Eurojustice, ki je leta 2008 potekala v 

Edinburghu od 29. septembra do 1. oktobra. Na konfe-

renci je bila omenjena zamisel o ustanovitvi foruma za 

generalne državne tožilce in direktorje organov kazen-

skega pregona iz držav članic Evropske unije, prav 

tako pa so se udeleženci konference zahvalili Eurojustu 

za pripravljenost, da zagotovi podporo pri organizaciji 

srečanj takšnega foruma. Med razpravo je bilo sklenje-

no, da bi lahko Eurojustice ponudil oblikovalcem poli-

tike širšo podlago za opredelitev prednostnih nalog in 

skupnih usmeritev na področju kazenskega pravosodja 

v Evropski uniji.   
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Latinsko-ameriška mreža za pravosodno 

sodelovanje (IberRed)

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), mreža kontaktnih oseb za pravosodno 

sodelovanje v državah Srednje in Južne Amerike, je 

pomemben Eurojustov partner v boju proti čezmejne-

mu kriminalu. 

Junija 2007 so se začeli dogovori o Pismu o nameri 

(MoU) med Eurojustom in predstavniki mreže IberRed. 

V letu 2008 so potekala pogajanja o Pismu o nameri, 

ki so sedaj v zaključni fazi. Pismo o nameri, sklenjeno 

z mrežo IberRed, bo pomemben korak naprej pri kre-

pitvi odnosov z državami Srednje in Južne Amerike, 

saj osnutek Pisma med drugim omogoča neposredne 

stike, izmenjavo izkušenj, izmenjavo informacij neo-

perativne narave in udeležbo na strateških srečanjih. 

Leta 2008 je bilo kolegiju Eurojusta predloženih šest 

primerov, v katere so bile vpletene države Srednje in 

Južne Amerike.

Mednarodno združenje tožilcev (IAP) 

Eurojust je institucionalni član Mednarodnega združe-

nja tožilcev (IAP), svetovne tožilske skupnosti, ki zdru-

žuje tožilce iz več kot 130 držav po vsem svetu.  

V okviru osme evropske regionalne konference IAP o 

kaznivih dejanjih spodbujanja sovraštva, ki je potekala 

v Haagu, je 13. marca skupina 50 tožilcev, sodnikov in 

svetovalcev obiskala Eurojust, da bi se bolje seznanili 

s koordinacijo preiskav in kazenskih pregonov na ravni 

Evropske unije.  

Eurojust se je prav tako udeležil trinajste letne konfe-

rence IAP na temo „Nove tehnologije pri kaznivih deja-

njih in kazenskemu pregonu: Izzivi in priložnosti” in 

skupščine, ki sta potekali v Singapurju, od 27. do 31. 

avgusta. Eurojust je predsedoval delavnici o sporih o 

pristojnosti pri spletnem kriminalu in je imel priložnost 

krepitve odnosov in povezav s tožilstvi iz različnih 

držav v boju proti čezmejnemu kriminalu. 

Sedanji predsednik IAP je François Falletti, ki je bil 

nacionalni predstavnik Francije v Eurojustu od 1. sep-

tembra 2004 do 31. julija 2008.

Tretje države

Zelo pomembno je, da Eurojust sodeluje s sosednjimi 

državami Evropske unije in drugimi partnerji po svetu v 

boju proti organiziranemu kriminalu. Zato je bila tudi v 

letu 2008 krepitev odnosov z državami izven Evropske 

unije ena izmed Eurojustovih prednostnih nalog.  

Kontaktne osebe 

V letu 2008 je imel Eurojust 31 kontaktnih oseb v 23 

državah nečlanicah in je redno sodeloval s temi kon-

taktnimi osebami pri obravnavi primerov, v katere so 

vpletene države nečlanice Evropske unije. Države, v 

katerih ima Eurojust kontaktne osebe so naslednje: 

Albanija, Argentina, Bosna in Hercegovina, Kanada, 

Hrvaška, Egipt, nekdanja jugoslovanska republika 

Makedonija, Islandija, Izrael, Japonska, Liechtenstein, 

Moldavija, Mongolija, Črna gora, Norveška, Ruska 

federacija, Srbija, Singapur, Švica, Tajska, Turčija, 

Ukrajina in ZDA.  

Sporazumi o sodelovanju

Norveška

Sporazum o sodelovanju s Kraljevino Norveško je bil 

podpisan 28. aprila 2005.

Norveški tožilec za zvezo je bil dodeljen Eurojustu in 

redno sodeluje pri delu Eurojusta in primerih, v katere 

je vpletena Norveška. Leta 2008 je norveški tožilec 

za zvezo Eurojustu predložil 30 primerov, od katerih 

je bilo 29 operativnih. Norveški tožilec za zvezo je 

organiziral pet koordinacijskih srečanj, udeležil pa se 

je sedem tovrstnih srečanj. Norveška je bila zaprošena 

za pomoč v 24 primerih.

Islandija

Sporazum o sodelovanju z Republiko Islandijo je bil 

podpisan 2. decembra 2005. Leta 2008 je Eurojust 

obravnaval dva primera, v katera je bila vpletena 

Islandija. Ker Islandija Eurojustu ni dodelila tožilca za 

zvezo, je sodelovanje potekalo s pomočjo kontaktnih 

oseb.

Združene države Amerike

Odkar je bil novembra 2006 podpisan sporazum o 

sodelovanju med Združenimi državami in Eurojustom, 

se je sodelovanje bistveno izboljšalo. Potem, ko je 
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sporazum januarja 2007 stopil v veljavo, so organi 

Združenih držav dodelili tožilca za zvezo pri Eurojustu. 

Ta odločitev je bila izrednega pomena za okrepitev 

sodelovanja med Eurojustom in organi Združenih 

držav. Leta 2008 so bile Združene države vpletene v 

27 primerov in se udeležile 11 koordinacijskih srečanj. 

Ameriški tožilec za zvezo ni predložil nobenih primerov 

v letu 2008.

Z namenom izboljšanja sodelovanja med organi 

Združenih držav in Eurojustom ter nacionalnimi orga-

ni držav članic in organi Združenih držav je Eurojust 

v sodelovanju z Združenimi državami in Evropsko 

komisijo novembra 2008 organiziral seminar o izva-

janju sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in 

Združenimi državami, o medsebojni pravni pomoči 

in izročitvi. Seminarja so se udeležili visoki uradni-

ki organov Združenih držav, centralnih organov in 

pravosodnih organov držav članic. Cilj seminarja je 

bil povečanje ozaveščenosti o posebnih značilnostih 

pravnih sistemov Združenih držav in držav članic ter 

premagovanje ovir pri praktičnem sodelovanju.

Hrvaška

Po pogajanjih, ki so potekala v letu 2007, je bil skle-

njen sporazum s Hrvaško, ki ga je 9. novembra 2007 

potrdil Svet pravosodnih ministrov in ministrov za 

notranje zadeve. Sporazum, ki še ni stopil v veljavo, 

predvideva možnost dodelitve hrvaškega tožilca za 

zvezo Eurojustu. Sporazum stopi v veljavo, ko obe 

strani pisno obvestita druga drugo, da so bili zaključeni 

vsi interni postopki. V letu 2008 so bili kolegiju predlo-

ženi štirje primeri, v katere je bila vpletena Hrvaška.

Švica

Potem, ko je Švica leta 2006 privolila v začetek poga-

janj z Eurojustom o sklenitvi sporazuma o sodelova-

nju, so leta 2007 in 2008 potekala uradna pogajanja. 

Sporazum je bil podpisan 27. novembra 2008 in med 

drugim predvideva možnost dodelitve švicarskega 

tožilca za zvezo Eurojustu. Sodelovanje s Švico zaen-

krat poteka s pomočjo kontaktnih oseb. Leta 2008 je 

bila Švica vpletena v 26 primerov in se udeležila 10 

koordinacijskih srečanj.  

Sporazum stopi v veljavo, ko obe strani pisno obvestita 

druga drugo, da so bili zaključeni vsi interni postopki.

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Kot država kandidatka je bila nekdanja jugoslovanska 

republika Makedonija na Eurojustovem prednostnem 

seznamu za sklenitev sporazumov v letu 2008. Po 

sprejetju zakonodaje o varstvu osebnih podatkov v 

državi so se začela pogajanja, ki so bila zaključena 

aprila 2008. Sporazum o sodelovanju je bil sklenjen 

28. novembra 2008. Sporazum med drugim predvide-

va možnost dodelitve tožilca za zvezo Eurojustu.

Slovesnosti ob podpisovanju sporazumov o sodelovanju s Švicarsko konfederacijo (levo) in nekdanjo jugoslovansko 

republiko Makedonijo (desno)
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Sporazum stopi v veljavo, ko obe strani pisno obvestita 

druga drugo, da so bili zaključeni vsi interni postopki.

Ruska federacija

Po dveh krogih pogajanj z Rusko federacijo v letu 2006 

so se pogajanja nadaljevala v letu 2008. Udeleženci 

srečanja dveh delegacij julija 2008 so obravnavali vsa 

odprta vprašanja glede razlik v pravnih sistemih. Nekaj 

pomembnih vprašanj še vedno ni rešenih, vključno z 

vprašanjem varstva osebnih podatkov. Zaradi reševanja 

teh odprtih vprašanj so potrebna nadaljnja pogajanja.  

Ukrajina

Zaradi nerešenih vprašanj glede varstva osebnih 

podatkov ni bilo mogoče nadaljevati že začetih poga-

janj. Takoj, ko bodo vprašanja rešena, se bodo poga-

janja nadaljevala.

Druge države

Leta 2008 je Eurojust še naprej razvijal svoje odnose z 

državami nečlanicami, zlasti na Zahodnem Balkanu, pri 

tem pa prispeval k regionalnim projektom in pobudam 

Evropske unije, ki v regiji trenutno potekajo. Eurojust 

je gostil nekaj študijskih obiskov iz držav z vsega 

sveta. Zaradi začetka uradnih pogajanj o sklenitvi 

sporazumov o sodelovanju so Eurojust obiskale dele-

gacije naslednjih držav: Moldavije, Črne gore, Izraela, 

Liechtensteina in Zelenortskih otokov. Za leto 2009 

so dogovorjeni in načrtovani študijski obiski delegacij 

Srbije, Bosne in Hercegovine in Azerbajdžana. Leta 

2008 je  Eurojust gostil tožilce iz Koreje in Ukrajine, ki 

so prišli na daljšo misijo v Eurojust, da bi se podrob-

neje seznanili z Eurojustom in njegovo dejavnostjo. 

Novembra 2008 je Eurojust gostil taktično srečanje za 

države MEDA (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, 

Maroko, palestinsko ozemlje, Sirija in Tunizija) z name-

nom izboljšanja pravosodnega sodelovanja in spodbu-

janja držav MEDA, da imenujejo kontaktne osebe za 

Eurojust.

Deseta obletnica Evropske pravosodne mreže (Madeira, Portugalska)
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5  n O V i  S K L E P  O  E U R O j U S T U 

16. decembra 2008 je Svet ministrov za pravosodje in 

notranje zadeve sprejel Sklep o krepitvi Eurojusta, ki 

spreminja Sklep 2002/187/JHA o ustanovitvi Eurojusta 

za boj proti težjim oblikam kriminala.  

Svet Evropske unije je Eurojustu izkazal veliko podporo 

in ga vključil v pogajanja kot opazovalca. Pogajanja o 

novem Sklepu, ki so se na pobudo skupine štirinajstih 

držav članic začela na začetku slovenskega predsedo-

vanja Evropski uniji v januarju 2008, so bila zaključe-

na. Predlog je bil pripravljen na podlagi podrobnih raz-

prav o prihodnosti Eurojusta, ki so se začele septembra 

2006 na dunajskem seminarju in se nadaljevale v letu 

2007 z uradnim sporočilom Evropske komisije o priho-

dnosti Eurojusta in Evropske pravosodne mreže ter na 

lizbonskem seminarju.  

Države članice morajo svojo nacionalno zakonodajo 

uskladiti z novim Sklepom najpozneje v dveh letih po 

objavi Sklepa v Uradnem listu Evropske unije. Zaradi 

spodbujanja pravočasne implementacije v vseh drža-

vah članicah in usklajevanja implementacije na naci-

onalni ravni je Eurojust v sodelovanju s predsedstvi 

Evropske unije, sekretariatom Sveta Evropske unije 

in Evropsko komisijo v zadnjem trimesečju leta 2008 

začel pripravljati načrt implementacije.

Nov Sklep o Eurojustu uvaja pet glavnih področij za 

krepitev vloge in zmogljivosti Eurojusta.  

1. Izboljšanje Eurojustovih operativnih zmogljivosti

Okrepljen je status nacionalnega predstavnika. Mandat 

nacionalnega predstavnika bo trajal najmanj štiri leta 

in se lahko podaljša.  

Zaradi zagotovitve stalnega in učinkovitega prispeva-

nja k doseganju Eurojustovih ciljev bo redno delovno 

mesto nacionalnega predstavnika na sedežu Eurojusta, 

nacionalnemu predstavniku pa bo pri delu pomagal en 

namestnik in še ena oseba v funkciji asistenta.  

Zagotovljena bo nujna koordinacijska enota (OCC), 

ki bo vedno lahko prejemala in obdelala zaprosila za 

pravosodno sodelovanje.  

2. Krepitev Eurojustovih pooblastil

Obseg Eurojustovih nalog se bo povečal. Nacionalni 

predstavniki, ki delujejo v imenu Eurojusta, imajo 

pravico, da zaprosijo nacionalne organe za izvajanje 

posebnih preiskovalnih ukrepov in/ali kakršnihkoli dru-

gih ukrepov, ki so utemeljeni zaradi izvajanja preiska-

ve ali kazenskega pregona.  

Eurojust, ki deluje kot kolegij, ima pooblastilo, vključ-

no z instrumenti, ki uveljavljajo načelo vzajemnega 

priznavanja, da izdaja pisna nezavezujoča mnenja 

zaradi rešitve sporov o pristojnosti ter v primerih, ko je 

obveščen o ponavljajočih se zavrnitvah oziroma teža-

vah pri izvršitvi zaprosil za pravosodno sodelovanje.
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Zaradi vzpostavitve enakih ravni pooblastil za nacio-

nalne predstavnike urejajo nova določila vsa pooblasti-

la podeljena nacionalnim predstavnikom, ki jih imajo v 

funkciji nacionalnih organov.

Minimalen obseg pooblastil nacionalnih predstavnikov 

bo sprejemanje, posredovanje, omogočanje, spremlja-

nje in zagotavljanje dodatnih informacij v zvezi z izvr-

ševanjem zaprosil za pravosodno sodelovanje.  

Nacionalni predstavniki izvajajo naslednja pooblastila v 

soglasju s pristojnimi nacionalnimi organi: izdajanje in 

izvršitve zaprosil za pravosodno sodelovanje, po opre-

delitvi potrebnih preiskovalnih ukrepov na Eurojustovih 

koordinacijskih srečanjih odrejanje izvedbe vseh teh 

ukrepov v njihovih državah članicah ter odobritev in 

koordinacijo nadzorovanih pošiljk v njihovih državah 

članicah. V nujnih primerih, ko ni mogoče pravočasno 

ugotoviti pristojnega nacionalnega organa oziroma 

stopiti v stik z njim, so nacionalni predstavniki poobla-

ščeni tudi za odobritev in koordinacijo nadzorovanih 

pošiljk in izvršitev zaprosil.  

Če je podelitev pooblastil, ki jih nacionalni predstavnik 

izvaja v soglasju s pristojnim nacionalnim organom 

ali v nujnih primerih, v nasprotju z ustavnimi pravili 

ali temeljnimi vidiki nacionalnega kazenskega pravo-

sodnega sistema, bo nacionalni predstavnik pristojen 

vsaj za predložitev predloga nacionalnemu organu, ki 

je pristojen za izvajanje teh pooblastil.  

3. Izboljšanje izmenjave informacij

Države članice morajo obvestiti Eurojust o vseh prime-

rih, v katere so neposredno vpletene vsaj tri države 

članice in za katere so bila zaprosila za pravosodno 

sodelovanje posredovana vsaj dvema državama čla-

nicama, ter v primerih, ko nastopi ena od naslednjih 

okoliščin: (a) obstajajo dejanski znaki o vpletenosti 

organizirane kriminalne združbe, (b) primer bi lahko 

imel resno čezmejno razsežnost, ali (c) gre za enega 

od naslednjih kaznivih dejanj: trgovina z ljudmi, spolno 

izkoriščanje otrok in otroška pornografija, nedovoljena 

trgovina z mamili, nedovoljena trgovina z orožjem, 

korupcija, goljufije, ki vplivajo na finančne interese 

Evropskih skupnosti ali ponarejanje evrov.  

Nacionalni predstavniki imajo pravico do prejemanja 

informacij od svojih nacionalnih organov o ustanovi-

tvi skupnih preiskovalnih skupin, v primerih sporov o 

pristojnosti, nadzorovanih pošiljk ter ponavljajočih se 

težav oziroma zavrnitev pri izvršitvi zaprosil za pravo-

sodno sodelovanje.

4.  Krepitev sodelovanja z nacionalnimi organi in kon-

taktnimi osebami Evropske pravosodne mreže

Z ozirom na krepitev Eurojustove nacionalne podpo-

re predvideva novi Sklep ustanovitev Eurojustovega 

sistema nacionalne koordinacije (ENCS) zaradi uskla-

jevanja dejavnosti nacionalnega korespondenta za 

Eurojust, nacionalnega korespondenta za terorizem, 

nacionalnega korespondenta za Evropsko pravosodno 

mrežo in največ treh drugih kontaktnih oseb Evropske 

pravosodne mreže ter kontaktnih oseb drugih evrop-

skih mrež.    

Drugi cilji ENCS-ja so naslednji: zagotoviti učinkovito 

in zanesljivo prejemanje informacij v sistemu za obrav-

navo primerov (CMS); pomoč pri odločitvah, ali naj 

pri obravnavi primera sodeluje Eurojust ali Evropska 

pravosodna mreža; vzdrževanje tesnega sodelovanja 

z Europolovo nacionalno enoto; pomoč nacionalnemu 

predstavniku pri ugotavljanju pristojnih nacionalnih 

organov za izvršitev zaprosil.  

5.  Poglobljeno sodelovanje s prednostnimi partnerji in 

tretjimi državami

Novi Sklep predvideva pravni okvir za krepitev sode-

lovanja med Eurojustom in drugimi partnerji, kot so 

Evropska pravosodna mreža, Europol, OLAF, Frontex, 

SitCen in Interpol. Prav tako predvideva vključitev 

sekretariatov mreže za skupne preiskovalne skupine in 

mreže za boj proti genocidu v Eurojustovo osebje.  

Predvidena je tudi možnost, da Eurojust imenuje tožil-

ce in sodnike za zvezo v države nečlanice, za kar je z 

njimi potrebno skleniti sporazum o sodelovanju.   

Končno ima Eurojust pravico, da usklajuje izvršitve 

zaprosil za pravosodno sodelovanje, posredovanih 

tretjim državam oziroma prejetih od tretjih držav, v 

soglasju z vpleteno državo članico. 
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6   n a D a L j n j E  a K T i V n O S T i  V  Z V E Z i  S 
S K L E P i  S V E T a 

18. aprila 2008 je Svet za pravosodje in notranje zade-

ve (JHA) sprejel Sklepe v zvezi z Eurojustovim šestim 

letnim poročilom (dokument Evropske unije 8062, 4. 

april 2008). Svet je tudi izoblikoval smernice in naloge, 

ki naj bi jih upoštevali Eurojust, države članice in drugi.

V nadaljevanju Eurojust povzema dejstva glede izvr-

ševanja sklepov Sveta, natančneje o izvajanju pogla-

vitnih smernic in nalog, ki so bile naslovljene nanj, kot 

to prikazuje že od letnega poročila 2006 naprej.

Predmet Smernice	in	Eurojustove	
naloge

Stanje	izvrševanja

Podatki/ocena števila 

obravnavanih primerov 

Osredotočiti se na primere težjih 

oblik čezmejnih kaznivih dejanj, ki 

zahtevajo koordinacijo.

Prispevati k razpravam o krepitvi 

Eurojustovih zmogljivosti za 

koordinacijo dejavnosti pristojnih 

organov držav članic.

Eurojust je bil povabljen, da sodeluje pri pogajanjih o 

spremenjenem Sklepu o Eurojustu. Delovna skupina 

COPEN je obiskala Eurojust med pogajanji. Novi 

Sklep o Eurojustu vsebuje določila o boljši izmenjavi 

informacij in krepitvi sodelovanja z nacionalnimi organi 

in kontaktnimi osebami EJN ter pri tem povečuje 

Eurojustovo zmožnost osredotočanja na in koordinacije 

težjih in multilateralnih kaznivih dejanj.

Nadalje ocenjevati kakovost 

obravnave primerov.  

Primeri so se še naprej razvrščali na standardne in 

zahtevne, uporabljeni pa so bili tudi drugi statistični 

podatki za predstavitev narave in zahtevnosti 

obravnavanih primerov (glej poglavje 2). V programu 

dela za leto 2009 je predvidena uvedba Priročnika za 

obravnavo primerov, po možnosti vključno s smernicami 

za obravnavo tistih primerov, ki bi morali biti registrirani 

v CMS-u kot začasni delovni akti, pa trenutno temu še 

ni tako.  

Uporaba Eurojustovih 

pooblastil v skladu s 

členoma 6 in 7

Ohraniti dejaven pristop pri 

koordinaciji preiskav in kazenskih 

pregonov zaradi zagotavljanja pomoči 

pristojnim nacionalnim organom 

pri doseganju najboljših možnih 

rezultatov. 

V tem letu je bilo več zaprosil izdanih v skladu s členom 

6(a). Vendar pa je Eurojust le v zelo majhnem številu 

primerov formalno uporabil svoja pooblastila.  

Novi Sklep o Eurojustu vsebuje določila o izboljšani 

izmenjavi informacij in krepitvi pooblastil nacionalnih 

predstavnikov in kolegija, kar povečuje možnost 

proaktivnega pristopa h koordinaciji preiskav in 

kazenskih pregonov.

Vključitev Eurojusta v večje število Europolovih 

analitičnih delovnih aktov in okrepljeno splošno 

sodelovanje med dvema organizacijama predstavlja 

podlago za boljše zagotavljanje pomoči nacionalnim 

organom. Izbrani strokovnjaki Eurojusta so sodelovali 

pri operativnih sestankih in medsebojnih izmenjavah 

informacij. Europolovi analitiki so se udeleževali tudi 

koordinacijskih srečanj. V številnih operacijah so bile 

določene usklajene akcije v zahtevnih primerih. Priznan 

je bil izjemen pomen pravosodne podpore Europolovim 

analitičnim delovnim aktom za proaktivne cilje tako 

Europola kot Eurojusta. 
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Predmet Smernice	in	Eurojustove	
naloge

Stanje	izvrševanja

Izboljšati analitične zmožnosti 

za obdelavo podatkov zaradi 

proaktivnega prispevka k spodbujanju 

sodelovanja in koordinacije preiskav 

in kazenskih pregonov med 

nacionalnimi pravosodnimi organi 

oziroma drugimi pristojnimi organi v 

državah članicah. 

CMS omogoča poglobljeno primerjalno analizo. Zaradi 

boljšega vnosa podatkov v CMS je bila nameščena nova 

verzija CMS-a, cilj naslednjega projekta E-POC III+ 

pa je izboljšati uporabnost programske opreme, kar 

bo omogočilo boljšo kakovost in obsežnejšo obdelavo 

podatkov. Zaposleni so bili novi asistenti za upravljanje 

primerov, uporabniki CMS-a pa so se udeležili 

usposabljanja za izboljšanje kakovosti podatkov.

Okrepljeno sodelovanje z Europolom omogoča razvoj 

analitičnih zmogljivosti za dopolnjevanje analiz, ki jih 

opravlja Europol, medtem ko lahko Eurojust opravlja 

svojo vlogo pri proaktivnem spodbujanju mednarodnega 

sodelovanja in koordinacije.

Nove zmogljivosti 

informacijskega 

sistema 

Izkoriščanje vseh zmogljivosti 

informacijskega sistema, kot so 

videokonferenčni sistemi in varne 

komunikacijske povezave z Europolom 

in državami članicami, za izmenjavo 

informacij in krepitev sodelovanja. 

Po zaključenem pilotskem projektu s Slovaško republiko 

je bila v projektu povezovanja držav članic razširjena 

uporaba Eurojustove varne povezave med nacionalnimi 

predstavništvi in organi v državah članicah. Novembra 

2008 so bile vzpostavljene povezave z 22 državami 

članicami. Ta sistem elektronske pošte omogoča varen, 

pravočasen in učinkovit prenos dokumentov.

Eurojust je nabavil potrebno izpopolnjeno opremo 

za video konference. Oprema je na voljo celotni 

organizaciji. Oprema za simultano tolmačenje se sedaj 

lahko uporablja skupaj z opremo za videokonference. 

Ocena in analiza 

dejavnosti v zvezi z 

obravnavo primerov

Izkoristiti vse zmogljivosti za analizo 

dejavnosti v zvezi z obravnavo 

primerov.

Posredovati praktikom strokovno 

znanje o obstoječih najboljših praksah 

in možnih rešitvah.

Sodelovanje med Eurojustom in Europolom na 

področju analitičnih podatkov se je okrepilo tako na 

strateški kot na operativni ravni. Boljša seznanjenost 

z načinom delovanja druge strani je pripeljala do 

boljšega razumevanja različnih področij osredotočanja 

in komplementarnega potenciala Eurojustovih in 

Europolovih poročil o analizah. Eurojustove strateške in 

operativne analize so bile osredotočene na vprašanja in 

sredstva pravosodnega sodelovanja ter na poglobljeno 

preučevanje pravosodnih podatkov. Eurojust trenutno 

razvija lastna ocenjevalna orodja in možnosti za 

posredovanje znanja in najboljše prakse pri obravnavi 

primerov in dejavnostih v zvezi z obravnavo primerov.

Poleg posredovanja izkušenj in strokovnega 

znanja na koordinacijskih in taktičnih srečanjih, 

ki jih organizira Eurojust, sta strokovno znanje in 

najboljša praksa posredovana na primer v priročniku 

o skupnih preiskovalnih skupinah in na strateških 

seminarjih. Eurojust je med drugim v sodelovanju z 

Europolom organiziral tudi skupno strateško srečanje 

o „prednostnih nalogah OCTA in čezmejnih kazenskih 

pregonih”. V končnem poročilu se ugotovitve tega 

srečanja izrecno nanašajo na ponavljajoče se težave 

oziroma ovire pri čezmejnem pravosodnem sodelovanju. 

Sklepi poročila so bili posredovani Svetu maja 2008.
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Predmet Smernice	in	Eurojustove	
naloge

Stanje	izvrševanja

Posredovati analizo Europolu 

in prispevati k Poročilu o oceni 

nevarnosti organiziranega kriminala 

(OCTA).

Eurojust je prispeval k Europolovi oceni OCTA z 

vključitvijo posebnega poglavja o postopkih medsebojne 

pravne pomoči, na podlagi ugotovitev strateških srečanj 

o oceni OCTA.  

Eurojust je prispeval tudi k Oceni o ogroženosti zaradi 

organiziranega kriminala v Rusiji (ROCTA) in k poročilu 

z naslovom „Teroristične aktivnosti v EU: Poročilo o 

razmerah in gibanjih” (TE-SAT) in sicer  s kvantitativno 

in kvalitativno analizo obravnave primerov v Eurojustu. 

Mreža kontaktnih 

oseb za boj proti 

spletnemu kriminalu in 

komunikacijski center 

za pogrešane osebe

Koordinacija z drugimi mednarodnimi 

organizacijami in pristojnimi organi, 

da bi se izognili prekrivanju in 

podvajanju.

Na strateškem srečanju o spletnem kriminalu, ki ga je 

Eurojust organiziral v Atenah, so predstavniki držav 

članic, vključno z nacionalnimi kontaktnimi osebami 

za spletni kriminal, predstavniki ZDA, Evropske 

komisije, Urada ZN za droge in kriminal (UNODC), 

Sveta Evrope, Europola in Cybex-a razpravljali o 

vprašanjih na področju spletnega kriminala, pri čemer 

so se udeleženci podrobneje seznanili z obstojem, 

organizacijo in cilji mreže 24/7, ki je bila ustanovljena 

pod vodstvom Sveta Evrope, ter s komplementarno 

dejavnostjo Eurojusta v primerih spletnega kriminala.

Leta 2008 je Eurojust opredelil vlogo kontaktne 

osebe za zaščito otrok zaradi vzpostavitve tesnega 

sodelovanja z drugimi pristojnimi organizacijami in 

organi na področju zaščite otrok. Kontaktna oseba je 

navezala stike z Europolom, Interpolom, Uradom ZN za 

droge in kriminal, Komisijo in Evropskim združenjem 

interesnih skupin zoper spolno izkoriščanje otrok v 

komercialne namene s pomočjo spleta.  

Tretje države Nadaljnji razvoj zunanjih odnosov in 

sklenitev sporazumov o sodelovanju 

s tretjimi državami, ki med drugim 

vsebujejo jasna določila o varstvu 

osebnih podatkov.

Novembra 2008 sta bila sklenjena sporazuma o 

sodelovanju s Švico in nekdanjo jugoslovansko 

republiko Makedonijo.

Novembra 2008 je potekal seminar o pripravah 

za začetek veljavnosti sporazumov o izročitvi in 

medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in 

Združenimi državami, ki so ga organizirale Združene 

države, Evropska komisija in Eurojust.

Še vedno potekajo pogajanja z Rusko federacijo; 

srečanje je bilo organizirano julija.  

Pogajanja z Ukrajino se niso nadaljevala zaradi 

pomanjkljive zakonodaje v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov.

Eurojust je gostil tožilca iz Ukrajine in Koreje, ki sta 

prišla na študijski obisk.

Liechtenstein, Črna gora, Zelenortski otoki, Republika 

Srbija in Izrael so izrazili željo po začetku pogajanj o 

sporazumih o sodelovanju.  

Zaradi začetka uradnih pogajanj so delegacije 

Liechtensteina, Črne gore, Zelenortskih otokov in 

Moldavije obiskale Eurojust. Vse te države so že na 

prednostnem seznamu za pogajanja v letu 2009.  
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Predmet Smernice	in	Eurojustove	
naloge

Stanje	izvrševanja

Zaradi nadaljnjega razvoja odnosov so se okrepili stiki z 

Bosno in Hercegovino.

Namen taktičnega srečanja z državami MEDA je bil 

izboljšati pravosodno sodelovanje in spodbuditi države 

MEDA, da imenujejo kontaktne osebe za Eurojust.

Eurojust – OLAF Skleniti sporazum o sodelovanju z 

OLAF-om.

Sporazum o praktičnih vidikih sodelovanja med 

Eurojustom in OLAF-om je bil podpisan septembra 

2008.

Izmenjava informacij 

med Eurojustom in 

Europolom

Nadaljnja krepitev izmenjave 

informacij.

Poleg okrepljenega sodelovanja na področju Europolovih 

analitičnih delovnih aktov ter splošnega sodelovanja 

med obema organizacijama po Izjavi Sveta, sprejeti 

junija 2008, je Predsedstvo Evropske unije ustanovilo 

delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov Eurojusta 

in Europola, zaradi nadaljnjega izboljšanja sodelovanja 

med Eurojustom in Europolom, zlasti glede Europolovih 

analitičnih delovnih aktov, kar bi omogočile dopolnitve 

sporazuma o sodelovanju. Obe organizaciji sta skupaj 

pripravili in predstavili osnutek besedila in pojasnila za 

delovno skupino.

Glede Eurojustove vključitve v Europolove analitične 

delovne akte je bil pripravljen skupen osnutek smernic 

na podlagi obstoječega pravnega okvira.   

Poleg tega je bila ugotovljena najboljša praksa za 

interno organizacijo v Eurojustu, imenovanje kontaktnih 

oseb in obravnavo podatkov iz Europolovih analitičnih 

delovnih aktov s strani Eurojustovih strokovnjakov.

V skladu s Sporazumom, sklenjenim med Europolom in 

Eurojustom, je bila vzpostavljena varna komunikacijska 

povezava za varen prenos operativnih, strateških in 

tehničnih podatkov.

Eurojust – EJN Nadaljnji razvoj povezav na nacionalni 

ravni zaradi boljše koordinacije 

posameznih dejavnosti. 

Novi Sklep o Eurojustu med drugim predvideva 

ustanovitev novega Eurojustovega nacionalnega 

koordinacijskega sistema na nacionalni ravni zaradi 

krepitve odnosov med Eurojustom in Evropsko 

pravosodno mrežo, boljše koordinacije dejavnosti po 

načelu komplementarnosti in preprečitve možnega 

podvajanja.

Evropski nalog za 

prijetje in predajo 

(ENPP)

Vključitev informacij o podatkih, 

prejetih od držav članic, o 

prekoračitvi rokov in analiza teh 

podatkov v letnem poročilu.

Zbrani so statistični podatki o primerih, kjer gre za 

izvršitev ENPP-jev, in statistični podatki o prekoračitvi 

rokov, o katerih je bil obveščen Eurojust.
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7 	 	S T R A T E Š K I 	 C I L J I 	 I N 	 D O S E Ž K I 	 V	
L E T U 	 2 0 0 8

Kolegij je določil naslednje strateške cilje za leti 2008 

in 2009:

1. Zagotoviti, da bo Eurojust na področju terorizma 

sprejel ukrepe za:

• učinkovitejše obravnavanje zadev in vzpostavitev 

struktur zaradi spodbujanja pristojnih organov 

držav članic k posredovanju vseh s terorizmom 

povezanih informacij, skladno z ustreznim skle-

pom Sveta; 

• usposobitev za obdelavo in upravljanje posredo-

vanih informacij o terorizmu; 

• prispevanje stališč glede ključnih vprašanj, pove-

zanih s terorizmom.

2. Izboljšati obravnavo primerov:

• z izoblikovanjem standardiziranih postopkov za 

obravnavo primerov;

• z vzpostavitvijo sistema za statistično obdelavo 

primerov;

• z vzpostavitvijo varne mobilne komunikacije;

• z vzpostavitvijo učinkovitega in varnega informa-

cijskega in komunikacijskega tehnološkega okolja 

za obravnavo primerov;  

• z vzpostavitvijo varnih povezav za posredovanje 

podatkov pristojnim organom v vseh državah 

članicah.

3. Povečati število zahtevnih primerov, posredovanih 

Eurojustu s strani držav članic.

4. Spodbuditi posamezne države članice, da zagoto-

vijo svojim nacionalnim predstavnikom v Eurojustu 

ustrezno podporo in jim tako omogočiti obravnavo 

primerov in opravljanje drugih nalog nacionalnega 

predstavnika.

5. Strukturirati in še poglobiti sodelovanje med 

Eurojustom, Evropsko pravosodno mrežo (EJN), 

Europolom in OLAF-om.

6. Skleniti najmanj tri formalne sporazume o sodelova-

nju z državami izven Evropske unije in mednarodnimi 

organi ter razširiti sodelovanje med državami članicami 

in državami izven Evropske unije.

V prejšnjih poglavjih je Eurojust že poročal o dosežkih 

na zgoraj navedenih področjih v letu 2008.  

Razvoj sistema za obravnavo primerov, vzpostavitev 

varne povezave z elektronsko pošto v državah članicah 

in namestitev videokonferenčnega sistema prispevajo 

k uresničevanju drugih ciljev. 

Poleg tega bo novi Sklep Sveta o krepitvi Eurojusta 

zagotovil učinkovitejšo in hkrati tudi trdnejšo podlago 

za nadaljnje uresničevanje teh ciljev. 

Novi Sklep o Eurojustu med drugim predvideva izbolj-

šave na področju izmenjave informacij, širitev poo-

blastil nacionalnih predstavnikov in kolegija, krepitev 

sodelovanja z nacionalnimi organi in kontaktnimi ose-

bami Evropske pravosodne mreže ter krepitev sodelo-

vanja s tretjimi državami in organi oziroma mrežami 

Evropske unije, zlasti z Evropsko pravosodno mrežo, 

Europolom in OLAF-om.  

Popolna implementacija Sklepa o Eurojustu iz leta 

2002 in implementacija novega Sklepa Sveta o krepitvi 

Eurojusta bosta zagotovili trdno podlago za Eurojustovo 

učinkovitejšo vlogo pri zagotavljanju pomoči nacional-

nim organom v primerih težjih čezmejnih kaznivih 

dejanj in za doseganje ciljev, ki so bili določeni za leti 

2008 in 2009.  

Cilji za prihodnja leta bodo vključeni v pregled ciljev 

za obdobje 2010–2014, osredotočeni pa bodo zlasti na 

implementacijo novega Sklepa o Eurojustu.
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G. Jozias van Aartsen, župan Haaga, na obisku v Eurojustu

G. Jo Vandeurzen, belgijski pravosodni minister, na obisku v 

Eurojustu

Obisk generalnih državnih tožilcev baltskih držav (od leve proti 

desni): g. Bundzis, g. Janis Maizitis, generalni državni tožilec 

Latvije, g. Norman Aas, glavni javni tožilec Estonije, g. Sepp, 

ga. Čekelienė in g. Algimantas Valantinas, generalni državni 

tožilec Litve 
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P R i L O G a  1  
Eurojustovo	poslanstvo,	naloge	 in	organizacija	  
(v	skladu	s	Sklepom	Sveta	2002/187/JHA)

Poslanstvo in naloge

Eurojust je organ za pravosodno sodelovanje, ki je bil 

ustanovljen za pomoč pri zagotavljanju visoke ravni 

varnosti na področju svobode, varnosti in pravice.  

Njegova ustanovitev je rezultat sklepa Evropskega 

Sveta v Tamperah (15. in 16. oktobra 1999), da okre-

pi boj proti težjim oblikam kriminala s spodbujanjem 

optimalne koordinacije preiskav in kazenskih prego-

nov, ki bo ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in 

svoboščin pokrivala ozemlje več držav članic.

Svet Evropske unije je 14. decembra 2000 formalno 

ustanovil začasno pravosodno enoto za sodelovanje 

z imenom Pro-Eurojust. Tožilci iz vseh držav članic so 

preizkusili in preučil možnosti za učinkovitejši pristop 

na področju boja proti težjim oblikam kaznivih dejanj 

s spodbujanjem optimalne koordinacije preiskav in 

kazenskih pregonov znotraj Evropske unije.

Pro-Eurojust je začel delovati 1. marca 2001. Eurojust 

pa je bil ustanovljen s Sklepom 28. februarja 2002 kot 

organ Evropske unije s pravno osebnostjo (glej Sklep 

Sveta z dne 28. februarja 2002, ki ustanavlja Eurojust 

za boj proti težjim oblikam kriminala, 2002/187/JHA). 

Eurojust je prvi stalni organ, ki je bil ustanovljen 

za pravosodno sodelovanje na evropskem pravnem 

področju in dobiva sredstva iz splošnega proračuna 

Evropske unije.

Eurojust nadzira neodvisni Skupni nadzorni organ, ki 

skrbi, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu 

s Sklepom o Eurojustu. Prav tako obravnava pritožbe, 

ki jih vlagajo posamezniki v zvezi z dostopom do oseb-

nih informacij.

Eurojust vzpodbuja in izboljšuje koordinacijo preiskav 

in kazenskih pregonov med pristojnimi organi v državah 

članicah ter krepi njihovo medsebojno sodelovanje, še 

zlasti s pospeševanjem izvrševanja medsebojne pravne 

pomoči in zaprosil za izročitev. Eurojust v največji možni 

meri podpira pristojne organe držav članic z namenom, 

da omogoči  čimbolj učinkovite preiskave in kazenske 

pregone v zadevah čezmejnih kaznivih dejanj.

Na zaprosilo države članice lahko Eurojust sodeluje in 

podpira tudi preiskave in kazenske pregone, v kate-

re je poleg te države vpletena tudi država nečlanica. 

Sodelovanje z državo nečlanico je dopustno v primeru, da 

ima Eurojust z njo sklenjen sporazum o sodelovanju, ali 

pa da za zagotavljanje pomoči obstaja utemeljen razlog.

Eurojustova pristojnost se glede na vrsto težjih oblik 

kaznivih dejanj nanaša na iste vrste, za katere je pri-

stojen tudi Europol; terorizem, nedovoljena  trgovina  z  

mamili,  trgovina  z ljudmi, ponarejanje, pranje denarja, 

kazniva dejanja storjena z uporabo računalnikov, kazni-

va dejanja zoper premoženje ali javno dobro, vključno 

z goljufijo in korupcijo, kazniva dejanja, ki ogrožajo 

finančne interese Evropske unije, okoljska kazniva deja-

nja in sodelovanje v kriminalnih združbah. Na zaprosilo 

države članice lahko Eurojust pomaga tudi pri preiska-

vah in kazenskih pregonih drugih kaznivih dejanj.

Eurojust lahko zaprosi pristojne organe vpletenih držav 

članic, da:

—  preiskujejo ali kazensko preganjajo konkretna 

kazniva dejanja;

— se usklajujejo med seboj;

— prevzamejo preiskavo ali kazenski pregon kon-

kretnih kaznivih dejanj;

— soglašajo, če je tako, da je ena država v boljšem 

položaju za kazenski pregon kot druga;

— ustanovijo skupno preiskovalno skupino (JIT) ali 

posredujejo Eurojustu informacije, ki jih potrebu-

je za izvajanje svojih nalog.

Poleg tega Eurojust:

— zagotavlja medsebojno obveščanje med pristoj-

nimi organi glede preiskav in kazenskih pregonov 

kaznivih dejanj, o katerih je bil predhodno obve-

ščen;

— pomaga pristojnim organom pri zagotavljanju 

čim boljše koordinacije preiskav in kazenskih 

pregonov;
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— prispeva k čim boljšemu sodelovanju med pri-

stojnimi nacionalnimi organi predvsem na podlagi 

informacij iz Europolovih analiz;

— sodeluje in se posvetuje z Evropsko pravosodno 

mrežo ter uporablja in dopolnjuje njeno bazo 

podatkov;

— lahko v skladu s svojimi cilji poskuša izboljša-

ti sodelovanje in koordinacijo med pristojnimi 

nacionalnimi organi in posredovati zaprosila za 

medsebojno pravno pomoč, ko: (i) so le-ta izda-

na s strani pristojnih organov držav članic, (ii) se 

le-ta nanašajo na preiskavo ali kazenski pregon, 

ki ju v konkretnem primeru vodi ta organ, in (iii) 

le-ti potrebujejo posredovanje Eurojusta zaradi 

koordiniranega delovanja;

— lahko pomaga Europolu, zlasti z oblikovanjem 

stališč v zvezi z Europolovimi analizami;

— lahko zagotavlja logistično podporo, npr. s pomo-

čjo pri prevajanju, tolmačenju in organizaciji 

koordinacijskih sestankov.

Zaradi izpolnjevanja svojih nalog Eurojust prednostno 

vzdržuje odnose z EJN, Europolom,  OLAF-om ter tožil-

ci in sodniki za zvezo. Prav tako lahko, ob sodelovanju 

Sveta Evropske unije, sklepa sporazume o sodelovanju 

z državami nečlanicami ter mednarodnimi organiza-

cijami in telesi z namenom izmenjave informacij in 

dodeljevanja uradnikov.

Organizacija

Eurojust sestavlja 27 nacionalnih predstavnikov, po 

eden iz vsake države članice Evropske unije. Ti so ime-

novani v skladu s pravnim redom v posamezni državi 

članici in so lahko sodniki, tožilci ali policijski uradniki 

z enakovrednimi pristojnostmi.

Status, dolžina mandata ter narava in obseg pravoso-

dnih pooblastil posameznega nacionalnega predstav-

nika ureja nacionalna zakonodaja države članice, ki je 

predstavnika imenovala na položaj v Eurojustu.

Več držav članic je imenovalo namestnike in asisten-

te, ki nacionalnim predstavnikom pomagajo in jih 

nadomeščajo. Nekaterim nacionalnim predstavnikom 

pomagajo pri  obravnavi primerov dodeljeni nacionalni 

strokovnjaki (SNE). Te izberejo in dodelijo pristojni 

organi držav članic. Dodeljeni nacionalni strokovnjaki 

so del Eurojustove uprave, vendar tesno sodelujejo s 

svojimi nacionalnimi predstavništvi.

Nacionalni predstavniki sestavljajo Eurojustov kolegij, 

ki je odgovoren za organizacijo in delovanje Eurojusta. 

Eurojust lahko izpolnjuje svoje naloge preko delovanja 

enega ali več nacionalnih predstavnikov ali kolegija 

kot celote.

Potrebno administrativno pomoč kolegiju nudi uprava. 

Upravni direktor je odgovoren za tekoče upravljanje  

Eurojusta in vodenje osebja.

Eurojust je oblikoval in uvedel sistem trinajstih delov-

nih in dveh svetovalnih skupin, za spletni in nogometni 

kriminal, ki pomaga nacionalnim predstavnikom kar 

najbolje izkoristiti njihov čas, znanje in vire v postop-

ku sprejemanja odločitev, ter omogoča prilagajanje 

spreminjajoči se obliki in velikosti. Ta struktura tudi 

omogoča članom kolegija,  da se z delovanjem v 

manjših skupinah osredotočajo na konkretne teme in 

vprašanja.

Skupine si pomagajo s široko paleto izkušenj in 

strokovnega znanja nacionalnih predstavnikov, ki jih 

uporabljajo pri pripravi podlag za oblikovanje politik 

in pri obravnavi drugih praktičnih vprašanj s področja 

kazenskopravnega sodelovanja. Te skupine nato poro-

čajo in dajejo priporočila kolegiju, ki je odgovoren za 

sprejemanje končnih odločitev.

Skupine sestavljajo nacionalni predstavniki, asistenti 

in dodeljeni nacionalni strokovnjaki, asistirajo pa jim 

člani uprave.

Januarja 2008 je kolegij potrdil vlogo Eurojustove kon-

taktne osebe za zaščito otrok (glej poglavje 2).
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P R i L O G a  2

Nacionalna	predstavništva

Belgija

Michèle Coninsx je podpredsednica kolegija in nacionalna predstavnica Belgije. Je tožilka in 

se je Eurojustu pridružila marca 2001.

Bolgarija

Mariana Ilieva Lilova je nacionalna predstavnica Bolgarije. Je tožilka in se je Eurojustu  

pridružila marca 2007.

Češka	republika

Pavel Zeman je nacionalni predstavnik Češke republike. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil 

maja 2004.

Anna Richterová je namestnica nacionalnega predstavnika Češke republike. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila oktobra 2008.

Alice Havliková je dodeljena nacionalna strokovnjakinja Češke republike. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila oktobra 2008.

„Eurojust sestavljajo nacionalni predstavniki, ki jih 

imenuje vsaka država članica skladno s svojim pravnim 

redom in so lahko tožilci, sodniki ali policijski uradniki 

z enakovrednimi pooblastili.” 

Naslovi v nadaljevanju se nanašajo na te funkcije v 

skladu s členom 2(1) Sklepa o Eurojustu. Nadaljnje 

informacije o nacionalnih predstavnikih, namestnikih 

in asistentih je mogoče najti na naši spletni strani  

www.eurojust.europa.eu 
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Leta 2008 so Eurojust zapustile:

Jaroslava Novotná je tožilka, ki je bila od marca 2007 do septembra 2008 namestnica  

nacionalnega predstavnika Češke republike.

Katerine Weissová je tožilka, ki je bila od junija do septembra 2008 dodeljena nacionalna 

strokovnjakinja Češke republike.

Jana Zezulová je tožilka, ki je bila od januarja do maja 2008 dodeljena nacionalna strokov-

njakinja Češke republike. 

Danska

Lennart Hem Lindblom je nacionalni predstavnik Danske. Je tožilec in se je Eurojustu pridru-

žil septembra 2006.

Nemčija

Michael Grotz je nacionalni predstavnik Nemčije. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil oktobra 

2007.

Benedikt Welfens je namestnik nacionalnega predstavnika Nemčije. Je tožilec in se je 

Eurojustu pridružil oktobra 2006.
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Jörg Schröder je asistent nacionalnega predstavnika Nemčije. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil januarja 2008.

Veronika Keller je dodeljena nacionalna strokovnjakinja Nemčije. Je tožilka in se je Eurojustu 

pridružila februarja 2008.  

Leta 2008 je Eurojust zapustila:

Susanne Stotz je sodnica, ki je bila od januarja 2005 do januarja 2008 asistentka nacional-

nega predstavnika Nemčije. 

Estonija

Raivo Sepp je podpredsednik kolegija in nacionalni predstavnik Estonije. Je tožilec in se je 

Eurojustu pridružil maja 2004.

Laura Vaik je dodeljena nacionalna strokovnjakinja Estonije. Je tožilka in se je Eurojustu  

pridružila marca 2008.  

irska

Jarlath Spellman je nacionalni predstavnik Irske. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil junija 

2005.
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Grčija

Lampros Patsavellas je nacionalni predstavnik Grčije. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil 

junija 2005.

Efstathios Tsirmpas je dodeljeni nacionalni strokovnjak Grčije. Je davčni uradnik in se je 

Eurojustu pridružil novembra 2008.  

Španija

Juan Antonio García Jabaloy je nacionalni predstavnik Španije. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil oktobra 2006.

María Teresa Gálvez Díez je namestnica nacionalnega predstavnika Španije od oktobra 

2008. Do junija 2008 je bila dodeljena nacionalna strokovnjakinja. Je tožilka in se je Eurojustu  

pridružila novembra 2003.

Santiago García-Noblejas je dodeljeni nacionalni strokovnjak Španije. Je policijski uradnik in 

se je Eurojustu pridružil maja 2008.

Francija

Gérard Loubens je nacionalni predstavnik Francije. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil 

avgusta 2008.

Marie-José Aube-Lotte je namestnica nacionalnega predstavnika Francije. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila septembra 2006.
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Alain Grellet je namestnik nacionalnega predstavnika Francije. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil septembra 2007.

Anne Delahaie je asistentka nacionalnega predstavnika Francije. Je pravnica in se je Eurojustu 

pridružila junija 2001.

Leta 2008 sta Eurojust zapustila:

François Falletti je bil nacionalni predstavnik Francije do julija 2008. Kot tožilec se je 

Eurojustu pridružil septembra 2004.

Marie-Pierre Falletti je pravnica, ki je bila asistentka nacionalnega predstavnika Francije od 

septembra 2004 do julija 2008. 

Italija

Carmen Manfredda je namestnica nacionalnega predstavnika Italije. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila aprila 2004.

Filippo Spiezia je namestnik nacionalnega predstavnika Italije. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil decembra 2007.

Cristiano Ripoli je dodeljeni nacionalni strokovnjak Italije. Je policijski uradnik in se je 

Eurojustu pridružil novembra 2007.  
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Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Cesare Martellino je bil nacionalni predstavnik Italije do junija 2008. Kot tožilec se je 

Eurojustu pridružil junija 2002.

Ciper

Katerina Loizou je nacionalna predstavnica Cipra. Je tožilka in se je Eurojustu pridružila  

septembra 2004.

Latvija

Gunãrs Bundzis je nacionalni predstavnik Latvije. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil aprila 

2004.

Dagmara Fokina je asistentka nacionalnega predstavnika Latvije. Je tožilka in se je Eurojustu 

pridružila aprila 2004.

Litva

Laima Čekelienė je nacionalna predstavnica Litve. Je tožilka in se je Eurojustu pridružila 

marca 2008.

Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Tomas Krusna je bil nacionalni predstavnik Litve do marca 2008. Kot tožilec se je Eurojustu 

pridružil julija 2006.
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Luksemburg

Carlos Zeyen je nacionalni predstavnik Luksemburga. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil 

septembra 2006.

Madžarska

Ilona Lévai je nacionalna predstavnica Madžarske. Je tožilka in se je Eurojustu pridružila maja 

2004.

Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Balázs Garamvölgyi je tožilec, ki je bil od julija do decembra 2008 dodeljeni nacionalni  

strokovnjak Madžarske.  

Malta

Donatella Frendo Dimech je nacionalna predstavnica Malte. Je tožilka in se je Eurojustu 

pridružila junija 2004.

nizozemska

Arend Vast je nacionalni predstavnik Nizozemske. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil oktobra 

2007.
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Jolien Kuitert je namestnica nacionalnega predstavnika Nizozemske. Je tožilka. Od junija 

2002 do junija 2008 je bila namestnica nacionalnega predstavnika. Oktobra 2008 se je znova 

pridružila Eurojustu kot namestnica nacionalnega predstavnika.

Thea Warmerdam je asistentka nacionalnega predstavnika Nizozemske. Je pravna pomočnica 

in se je Eurojustu pridružila aprila 2008.

Willette Smeenk je asistentka nacionalnega predstavnika Nizozemske. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila oktobra 2008.

Avstrija

Ursula Koller je nacionalna predstavnica Avstrije. Je sodnica in se je Eurojustu pridružila 

decembra 2005.

Ulrike Kathrein je namestnica nacionalne predstavnice Avstrije. Je tožilka in se je Eurojustu 

pridružila decembra 2008.

Lisa Horvatits je asistentka nacionalne predstavnice Avstrije. Je pravnica in se je Eurojustu 

pridružila marca 2008.

Poljska

Mariusz Skowroński je nacionalni predstavnik Poljske. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil 

decembra 2005.
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Portugalska

José Luís Lopes da Mota je predsednik kolegija in nacionalni predstavnik Portugalske. Je 

tožilec in se je Pro-Eurojustu pridružil marca 2001.  

António Luís Santos Alves je namestnik nacionalnega predstavnika Portugalske. Je tožilec in 

se je Eurojustu pridružil aprila 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra je dodeljeni nacionalni predstavnik 

Portugalske. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil oktobra 2007.

Romunija

Elena Dinu je nacionalna predstavnica Romunije. Je tožilka in se je Eurojustu pridružila  

septembra 2006 kot sodnica za zvezo.

Republika	Slovenija

Malči Gabrijelčič je nacionalna predstavnica Republike Slovenije. Je tožilka in se je Eurojustu 

pridružila julija 2005.

Gregor Žika Ševo je dodeljeni nacionalni predstavnik Republike Slovenije. Je višji pravosodni 

svetovalec in se je Eurojustu pridružil julija 2008.
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Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Jaka Brezigar je višji pravosodni svetovalec, ki je bil od januarja do julija 2008 dodeljeni 

nacionalni strokovnjak Republike Slovenije.

Slovaška	republika

Ladislav Hamran je nacionalni predstavnik Slovaške republike. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil septembra 2007.

Ladislav Majerník je dodeljeni nacionalni strokovnjak Slovaške republike. Je tožilec in se je 

Eurojustu pridružil oktobra 2008.

Leta 2008 je Eurojust zapustila:

Jana Kopernická je tožilka, ki je bila od junija do septembra 2008 dodeljena nacionalna  

strokovnjakinja Slovaške republike. 

Finska

Ritva Sahavirta je nacionalna predstavnica Finske. Je tožilka in se je Eurojustu pridružila 

avgusta 2008.

Maarit Loimukoski je bila nacionalna predstavnica Finske od avgusta 2004 do julija 2008. 

Je tožilka in se je kot namestnica nacionalne predstavnice Finske Eurojustu znova pridružila 

avgusta 2008.  
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Kaj Björkqvist je asistent nacionalne predstavnice Finske. Je policijski uradnik in se je 

Eurojustu pridružil decembra 2008.

Leta 2008 je Eurojust zapustila:

Taina Neira je bila namestnica nacionalnega predstavnika Finske do julija 2008. Kot policijska 

uradnica se je Eurojustu pridružila decembra 2007.

Švedska

Ola Laurell je nacionalni predstavnik Švedske. Je tožilec in se je Eurojustu pridružil septembra 

2007.

Annette von Sydow je namestnica nacionalnega predstavnika Švedske. Je tožilka in se je 

Eurojustu pridružila septembra 2005.

Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Leif Görts je tožilec in je bil dodeljeni nacionalni strokovnjak Švedske od januarja do decembra 

2008.

Združeno	kraljestvo

Aled Williams je nacionalni predstavnik Združenega kraljestva. Je tožilec in se je Eurojustu 

pridružil julija 2006.
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Phil Hicks je asistent nacionalnega predstavnika Združenega kraljestva. Je tožilec in se je 

Eurojustu pridružil junija 2006.

Vincent Lunny je asistent nacionalnega predstavnika Združenega kraljestva. Je tožilec in se 

je Eurojustu pridružil avgusta 2008.

Janine Wood je dodeljena nacionalna strokovnjakinja Združenega kraljestva. Je tožilka in se 

je Eurojustu pridružila novembra 2008.

Leta 2008 je Eurojust zapustila:

Lynne Barrie je bila asistentka nacionalnega predstavnika Združenega kraljestva od oktobra 

2007 do avgusta 2008. Je tožilka.

Upravni	direktor

Jacques Vos je vršilec dolžnosti upravnega direktorja od maja 2008.

Leta 2008 je Eurojust zapustil:

Ernst Merz je bil upravni direktor Eurojusta do maja 2008.  
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Tretje	države	v	Eurojustu

Tožilci	za	zvezo

Norveška

Kim Sundet je tožilec za zvezo iz Norveške. Eurojustu se je pridružil januarja 2007.

Združene	države	Amerike

Mary Lee Warren je tožilka za zvezo iz Združenih držav Amerike. Eurojustu se je pridružila 

avgusta 2007.
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Seminar Evropske unije in Združenih držav 

Amerike o sporazumih, sklenjenih med 

Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike 

(Zoetermeer, Nizozemska)

Strateško srečanje o spletnem kriminalu (Atene, 

Grčija)

Seminar o trženju (York, Združeno kraljestvo)

Strateško srečanje o trgovini z ljudmi in zaščiti 

prič (Portorož, Slovenija)
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