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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

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

akta.) 

 

 

 

 

Spremembe osnutka akta 

 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 

osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 

navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 

osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 

besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 

O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 

 

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 

spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 

navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 

povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 

ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 

Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v 

kazenskem postopku 

(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0392), 

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

podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0189/2010),  

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

– ob upoštevanju prispevkov, ki so jih glede osnutka zakonodajnega akta predložili grški 

parlament, španski kongres poslancev, italijanski senat in portugalski parlament, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. decembra 

20101, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne ..., da bo odobril stališče 

Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) PDEU, 

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika, 

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

zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0408/2011), 

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

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

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

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

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 UL C 54, 19.2.2011, str. 48.  
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Predlog spremembe 1 

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA* 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 82(2) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

po posvetovanju z Odborom regij, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom2, 

ob upoštevanju naslednjega: 

▌ 

(3) Evropska unija si je zastavila cilj ohranjati in razvijati območje svobode, varnosti in 

pravice. V skladu z zaključki Evropskega sveta iz Tampereja z dne 15. in 

16. oktobra 1999 ter zlasti s točko 33 teh zaključkov mora načelo vzajemnega 

priznavanja v Uniji postati temelj pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih 

zadevah, saj bi okrepljeno vzajemno priznavanje sodnih odločb in sodb ter potrebno 

približevanje zakonodaje olajšalo sodelovanje med organi in sodno varstvo pravic 

posameznikov.  

(4) Svet je 29. novembra 2000 v skladu s sklepi iz Tampereja sprejel program ukrepov 

za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih zadevah3. V uvodu 

                                                 
*  Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele 

besedila, ki so bili črtani. 
1 UL C 54, 19.2.2011, str. 48. 
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne ... 
3 UL C 12, 15.1.2001, str. 10. 
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programa ukrepov je zapisano, da je namen vzajemnega priznavanja „okrepiti 

sodelovanje med državami članicami“ in „povečati varstvo pravic posameznika“. 

(5) Izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih zadevah temelji na 

predpostavki, da države članice zaupajo v kazenskopravne sisteme drugih držav 

članic. Obseg izvajanja vzajemnega priznavanja je v veliki meri odvisen od vrste 

parametrov, ki vključujejo mehanizme za varovanje pravic osumljencev ali 

obtožencev in skupne minimalne standarde, potrebne za lažje izvajanje načela 

vzajemnega priznavanja. 

(6) Vzajemno priznavanje lahko deluje učinkovito le v duhu zaupanja, kjer ne le sodni 

organi, temveč vsi udeleženci kazenskega postopka priznavajo odločbe sodnih 

organov drugih držav članic kot enakovredne svojim lastnim, kar pomeni ne le 

zaupanje v ustreznost pravil partnerjev, ampak tudi zaupanje v pravilno uporabo teh 

pravil. 

(6a) Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 

Listina) in člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (v nadaljnjem besedilu: EKČP) zagotavljata pravico do poštenega 

sojenja. Člen 48 Listine zagotavlja spoštovanje pravice do obrambe. 

(6b) Člen 6 Listine in člen 5 EKČP zagotavljata pravico do svobode in varnosti, 

omejitve te pravice pa ne smejo presegati tistih, ki so dovoljene v členu 5 EKČP in 

izhajajo iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. 

(7) Čeprav so vse države članice pogodbenice EKČP ▌, izkušnje kažejo, da to samo po 

sebi vedno ne zagotavlja zadostne stopnje zaupanja v sisteme kazenskega pravosodja 

drugih držav članic. 

(8) Krepitev medsebojnega zaupanja zahteva podrobna pravila o varovanju procesnih 

pravic in jamstev, ki izhajajo iz Listine in iz EKČP ▌. 

(9) Člen 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da se določijo minimalna 

pravila, ki se uporabljajo v državah članicah in ki olajšajo vzajemno priznavanje 

sodb in sodnih odločb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah 

s čezmejnimi posledicami. Točka (b) člena 82(2) določa, da so „pravice 

posameznikov v kazenskem postopku“ eno izmed področij, na katerih se lahko 

določijo minimalna pravila. 

(10) Skupna minimalna pravila morajo voditi do okrepljenega zaupanja v sisteme 

kazenskega pravosodja vseh držav članic, kar mora po drugi strani voditi do 

učinkovitejšega pravosodnega sodelovanja v duhu medsebojnega zaupanja ▌. Taka 

skupna minimalna pravila se morajo uporabljati za obveščanje v kazenskem 

postopku. 

(11) Svet je 30. novembra 2009 sprejel Načrt za krepitev procesnih pravic osumljenih ali 

obtoženih oseb v kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu „načrt“)1. Na podlagi 

                                                 
1 UL C 295, 4.12.2009, str. 1. 
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pristopa "korak za korakom" je v načrtu predvideno sprejetje ukrepov glede pravice 

do prevajanja in tolmačenja, pravice do obveščenosti o pravicah in obtožbah, pravice 

do pravnega svetovanja in pravne pomoči, pravice do komuniciranja s sorodniki, 

delodajalci in konzularnimi organi ter glede posebnega varstva za osumljence ali 

obtožence, ki spadajo v skupino ranljivih oseb. V načrtu je poudarjeno, da je vrstni 

red pravic samo okviren, kar pomeni, da se lahko spreminja glede na prednostne 

naloge. Zasnovan je tako, da deluje kot celota; njegove koristi bodo v celoti opazne 

šele, ko bodo izvedeni vsi ukrepi. 

(12) Evropski svet je ▌11. decembra 2009 pozdravil načrt in ga vključil v stockholmski 

program (točka 2.4)1. Poudaril je, da načrt še ni končan, ter pozval Komisijo, naj 

prouči še druge vidike minimalnih procesnih pravic osumljencev ali obtožencev in 

oceni, ali je treba za boljše sodelovanje na tem področju proučiti tudi druga 

vprašanja, na primer domnevo nedolžnosti. 

(13) Prvi ukrep v načrtu je Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih2. 

(14) Ta direktiva se nanaša na ukrep B načrta. Z namenom krepitve medsebojnega 

zaupanja med državami članicami določa skupne minimalne standarde na področju 

obveščanja o pravicah in obtožbi, ki se zagotovijo osebam, osumljenim ali obtoženim 

storitve kaznivega dejanja. Direktiva izhaja iz pravic, določenih v Listini o temeljnih 

pravicah, zlasti členih 6, 47 in 48, ter nadgrajuje člena 5 in 6 EKČP, kakor ju razlaga 

Evropsko sodišče za človekove pravice. Komisija je v svojem sporočilu z naslovom 

Zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski 

načrt izvajanja stockholmskega programa3, za leto 2010 napovedala predložitev 

predloga o pravici do obveščenosti. 

(14a) Direktiva bi se morala uporabljati za osumljence in obtožence na ozemlju EU, ne 

glede na njihov pravni status, državljanstvo ali nacionalnost. 

(15) V nekaterih državah članicah je organ, ki ni sodišče, pristojno za kazenske zadeve, 

pristojen naložiti sankcije za relativno manjše kršitve. To se na primer lahko zgodi 

pri ponavljajočih se prometnih prekrških, ki se lahko ugotovijo pri opravljanju 

kontrol v prometu. V takih okoliščinah bi bilo od pristojnega organa nerazumno 

zahtevati, da zagotovi spoštovanje vseh pravic iz te direktive. Kadar pravo države 

članice določa, da sankcije za manjše prekrške naloži tak organ in bodisi obstaja 

pravica do pritožbe ali pa je možna predložitev zadeve sodišču, pristojnemu za 

kazenske zadeve, bi se ta direktiva morala zato uporabljati le za postopke pred tem 

sodiščem po vložitvi pritožbe ali predložitvi zadeve. 

(16) Pravica do obveščenosti o procesnih pravicah (ki izhaja iz sodne prakse Evropskega 

sodišča za človekove pravice) bi morala biti izrecno zagotovljena v Direktivi. ▌ 

(17) Osumljenca ali obtoženca bi morali pristojni organi brez odlašanja obvestiti o 

                                                 
1  UL C 115, 4.5.10, str. 1. 
2 UL L 280, 26.10.2010 
3 KOM (2010)0171, 20.4.2010. 
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pravicah po nacionalnem pravu, ki so bistvenega pomena za zagotovitev pravičnega 

postopka, in sicer ustno ali v pisni obliki, kot določa ta direktiva. O teh pravicah bi 

morale biti osumljene ali obtožene osebe obveščene pravočasno med postopkom, 

najkasneje pred prvim uradnim zaslišanjem pred policijo ali drugim pristojnim 

organom, s čimer bi se zagotovilo njihovo praktično in učinkovito izvajanje. 

(18) Ta direktiva določa minimalna pravila o obveščenosti o pravicah osumljene ali 

obtožene osebe. To ne posega v obveščanje o drugih procesnih pravicah, ki 

izhajajo iz Listine, EKČP, nacionalnega prava in veljavne zakonodaje EU, kakor 

jo razlagajo pristojna sodišča in tribunali. Kadar se oseba obvesti o posamezni 

pravici, je pristojnim organom ni treba ponovno poudarjati, razen če bi to 

zahtevale posebne okoliščine zadeve ali posebna pravila nacionalnega prava. 

(18a)  Ko ta direktiva podeljuje pravice osumljenim ali obtoženim osebam, ki so prijete ali 

pridržane, bi bilo treba to razumeti kot vsako situacijo, v kateri je osebi tekom 

kazenskega postopka odvzeta prostost v smislu člena 5(1)(c) EKČP, kakor to 

razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. 

(19) Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet ali pridržan, ga je treba o veljavnih 

procesnih pravicah ▌obvestiti s pisnim obvestilom o pravicah, napisanim na lahko 

razumljiv način, da se pripomore k temu, da svoje pravice dejansko razume. Pisno 

obvestilo o pravicah je treba takoj izročiti vsaki prijeti osebi, ko ji je med kazenskim 

postopkom in s posegom organov kazenskega pregona odvzeta prostost. Moralo bi 

vsebovati temeljne informacije o možnostih izpodbijanja zakonitosti prijetja, 

ponovnega pregleda pridržanja ali možnostih, da se zaprosi za začasni izpust, če in 

kolikor te pravice obstajajo v nacionalnem pravu. V pomoč državam članicam pri 

pripravi takega obvestila o pravicah ▌je v Prilogi I k Direktivi vzorec obvestila o 

pravicah, ki ga lahko uporabijo države članice. Vzorec je primer in se ga lahko 

spreminja v okviru poročila o izvajanju, ki ga Evropska komisija predloži v skladu s 

členom 12 Direktive, ko bodo začeli veljati vsi načrtovani ukrepi. Dejansko obvestilo 

lahko vključuje tudi druge zadevne procesne pravice, ki se uporabljajo v državah 

članicah. 

(19a) Države članice v nacionalnem pravu določijo posebne pogoje in pravila za 

obveščanje drugih oseb o prijetju ali pridržanju, pri čemer se razume, kar določa 

tudi načrt, in sicer, da izvrševanje te pravice ne bi smelo posegati v potek 

kazenskega postopka. 

(19b) Ta direktiva ne posega v določbe nacionalnega prava o varnosti oseb, ki se 

nahajajo v prostorih za izvrševanje ukrepa odvzema prostosti.  

(19c) Države članice bi morale zagotoviti, da se pri obveščanju osumljene ali obtožene 

osebe v skladu s to direktivo tej osebi po potrebi nudi prevajanje in tolmačenje v 

jezik, ki ga razume, v skladu z merili iz direktive 2010/64/EU. 

(19d) Pristojni organi bi morali pri obveščanju osumljenca ali obtoženca v skladu s to 

direktivo posebno pozornost nameniti osumljencem ali obtožencem, ki ne morejo 

razumeti vsebine ali pomenu informacij ali jima slediti, na primer zaradi mladosti 
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ter psihičnega ali fizičnega stanja. 

(20) Osebo, obtoženo storitve kaznivega dejanja, je treba obvestiti o vseh informacijah v 

zvezi z obtožbo, da lahko pripravi svojo obrambo in da je zajamčena poštenost 

postopka. Člen 6(1) EKČP uporablja besedo „obtožba“. V tej direktivi se zaradi 

skladnosti za ponazoritev tega pojma skozi vse besedilo uporablja beseda 

„obtožba“. 

(21) Osumljeno ali obtoženo osebo bi bilo treba nemudoma obvestiti o kaznivem 

dejanju, za katerega je osumljena, najkasneje pred prvim uradnim zaslišanjem 

osumljene ali obtožene osebe pred policijo ali drugim pristojnim organom, in brez 

poseganja v potek preiskave. Treba je podati dovolj podroben opis dejanj, katerih je 

oseba osumljena ali obtožena, vključno s časom in krajem, če sta znana, pa tudi po 

možnosti s pravno kvalifikacijo domnevnega kaznivega dejanja, pri čemer je treba 

upoštevati fazo postopka, da se zaščiti poštenost postopka in omogoči učinkovito 

izvrševanje pravic obrambe.  

(22) Če se tekom kazenskega postopka posamezni elementi obtožbe spremenijo do te 

mere, da to bistveno vpliva na položaj osumljene ali obtožene osebe, je treba to 

osebo o tem obvestiti, če je to potrebno, da se zaščiti poštenost postopka, ter 

pravočasno, da se omogoči učinkovito izvrševanje pravic obrambe. 

(23) Listine in, kjer je to ustrezno, fotografije ter avdio in videoposnetki, ki so v skladu z 

nacionalnim pravom bistveni za učinkovito izpodbijanje zakonitosti prijetja ali 

pridržanja osumljene ali obtožene osebe, bi morali biti na voljo tej osebi ali 

njenemu odvetniku najkasneje pred trenutkom, ko bo pristojni sodni organ odločal 

o zakonitosti prijetja ali pridržanja v skladu s členom 5(4) EKČP, ter pravočasno, 

da se omogoči učinkovito izvrševanje pravice do izpodbijanja zakonitosti prijetja ali 

pridržanja. 

(24) Za namene te direktive bi moral dostop do materialnih dokazov, kot so opredeljeni 

v nacionalnem pravu, s katerimi razpolagajo pristojni organi v zvezi s posamezno 

kazensko zadevo in so bodisi v prid ali škodo osumljencu ali obtožencu, vključevati 

dostop do gradiva, kot so listine in, kjer je to ustrezno, fotografije ter avdio in 

videoposnetki. Takšne informacije so bodisi zajete v spisu ali pa jih pristojni organi 

hranijo na kakšen drugačen način v skladu z nacionalnim pravom. 

(24a) Dostop do materialnih dokazov, v prid ali proti obtoženemu, ki so v posesti 

pristojnih organov, kakor to določa ta direktiva, se lahko zavrne v skladu z 

nacionalno zakonodajo, če bi to lahko povzročilo resno nevarnost za temeljne 

pravice druge osebe ali če je to nujno potrebno za zaščito pomembnega javnega 

interesa. To je treba pretehtati glede na pravico do obrambe osumljenca ali 

obtoženca ob upoštevanju različnih stopenj postopka. Te omejitve bi bilo treba 

razlagati dosledno in v skladu z načelom pravice do poštenega sojenja, kot jo 

določa EKČP in razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. 

(24b) Pravica do dostopa do gradiva zadeve ne bi smela posegati v določbe nacionalnega 

prava o varstvu osebnih podatkov in podatkov o tem, kje se nahajajo zaščitene 

priče. 
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(24c) Vpogled v gradivo o zadevi bi moral biti v skladu s to direktivo brezplačen. To ne 

posega v določbe nacionalnega prava držav članic, ki določajo plačilo pristojbin za 

izdajo dvojnikov iz spisa ali stroške pošiljanja gradiva zadevni osebi oziroma 

njenemu odvetniku. 

(24d) Obveščanje v skladu s to direktivo bi bilo treba zabeležiti v skladu z obstoječimi 

postopki evidentiranja po nacionalnem pravu držav članic, brez obveznosti, da se 

uvedejo novi mehanizmi ali dodatna upravna bremena. 

(24e) Osumljena ali obtožena oseba oziroma njen odvetnik bi moral imeti pravico, da v 

skladu s postopki, opredeljenimi v nacionalnem pravu, izpodbija morebitno 

nespoštovanje ali zavrnitev dolžnosti pristojnih organov, da tej osebi zagotovijo 

informacije ali razkrijejo gradivo zadeve v skladu s to direktivo. Ta pravica ne 

pomeni, da morajo države članice zagotoviti poseben pritožbeni postopek, ločen 

mehanizem ali pritožbeni postopek za takšno izpodbijanje. 

(24f) Brez poseganja v neodvisnost sodstva in razlike v organizaciji pravosodja po Uniji 

bi morale države članice pristojnim uradnikom v državah članicah v zvezi s cilji te 

direktive zagotoviti ustrezno usposabljanje ali ga spodbujati.  

(24g) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za spoštovanje te direktive. 

Praktično in učinkovito izvajanje nekaterih določb, na primer obveznosti, da se 

osumljenca ali obtoženca obvesti o njegovih pravicah v preprostem in razumljivem 

jeziku, bi bilo mogoče zagotoviti na drugačen način, med drugim z 

nezakonodajnimi ukrepi, kot je ustrezno usposabljanje pristojnih organov ali 

priprava obvestila o pravicah v preprostem in nestrokovnem jeziku, ki ga 

nestrokovna oseba lahko razume tudi brez poznavanja kazenskega procesnega 

prava. 

(25) Pravice o obveščenosti o pravicah o prijetju, ki jih zagotavlja ta direktiva, morajo 

mutatis mutandis veljati tudi za osebe prijete zaradi izvrševanja evropskega naloga 

za prijetje v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 

evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami1. [V 

pomoč državam članicam pri pripravi obvestila o pravicah je v Prilogi II k Direktivi 

vzorec obvestila o pravicah, ki ga lahko uporabijo države članice. Ta vzorec je 

primer in se ga lahko spreminja v okviru poročila o izvajanju, ki ga Evropska 

komisija predloži v skladu s členom 12 Direktive, ko bodo začeli veljati vsi 

načrtovani ukrepi. 

  

(26) Določbe te direktive določajo minimalna pravila. Države članice lahko razširijo 

pravice iz te direktive, da bi zagotovile višjo raven varstva v primerih, ki v tej 

direktivi niso izrecno obravnavani. Raven varstva nikoli ne sme biti nižja od 

standardov, ki so določeni z EKČP in kakor jih razlaga sodna praksa Evropskega 

sodišča za človekove pravice.  

(27) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino. Ta 

direktiva si zlasti prizadeva za krepitev pravice do svobode, pravice do poštenega 

                                                 
1 UL L 190, 18.7.2002, str. 1. 
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sojenja, in pravic obrambe ▌. Tako jo je treba tudi izvajati.  

(28) Države članice morajo zagotoviti, da se določbe te direktive, v kolikor ustrezajo 

pravicam, zagotovljenim z EKČP, izvajajo skladno z določbami iz EKČP in kakor se 

razvijajo s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.  

(29) Ker cilja doseganja skupnih minimalnih standardov države članice ne morejo doseči 

enostransko – na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč ga je mogoče doseči 

le na ravni Unije, lahko Evropski parlament in Svet sprejmeta ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za 

doseganje navedenega cilja. 

(30) ▌V skladu s členi 1, 2, 3 in 4 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske 

glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji 

in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska uradno 

izrazila željo o sodelovanju pri sprejetju in uporabi te direktive ▌. 

(31) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 

Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri 

sprejetju te direktive in je ta zato ne bo zavezovala oziroma ji je ne bo treba 

uporabljati – 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

 

Člen 1 

Cilj 

Direktiva določa pravila glede pravice osumljencev in obtožencev do obveščenosti o ▌ 

pravicah v kazenskem postopku in pravicah oseb v postopkih za izvrševanje evropskega 

naloga za prijetje ter obtožbi v kazenskem postopku ▌. 

 

Člen 2 

Področje uporabe 

1. Ta direktiva se uporablja od trenutka, ko pristojni organi države članice osebo ▌ 

seznanijo, da je osumljena ali obtožena storitve kaznivega dejanja, in do zaključka postopka, 

kar pomeni do končne ugotovitve o tem, ali je osumljenec oziroma obtoženec storil kaznivo 

dejanje, vključno z morebitnim izrekom kazni in obravnavo vseh pravnih sredstev. 

2. Kadar pravo države članice določa, da sankcije za manjše kršitve naloži organ, ki ni 

sodišče, pristojno za kazenske zadeve, in je zoper naložitev takšne sankcije možna pritožba 

na to sodišče, se ta direktiva uporablja le za postopke pred tem sodiščem, ki sledijo pritožbi. 

 



 

RR\885029SL.doc 13/45 PE452.900v03-00 

 SL 

Člen 3 

Pravica do obveščenosti o pravicah 

1. Države članice zagotovijo, da je vsaka oseba, osumljena ali obtožena storitve 

kaznivega dejanja,▌ brez odlašanja obveščena o vsaj naslednjih procesnih pravicah, kakor se 

uporabljajo v okviru nacionalne zakonodaje, da se omogoči njihovo učinkovito izvrševanje:  

 pravici dostopa do odvetnika▌; 

 pravici do brezplačnega pravnega svetovanja in pogojih zanj; 

 pravici do obveščenosti o obtožbi v skladu s členom 6; 

 pravici do tolmačenja in prevajanja; 

 pravici do molka. 

2. Obvestilo se poda ustno ali pisno, v preprostem in razumljivem jeziku ter ob 

upoštevanju posebnih potreb ranljivih osumljenih ali obtoženih oseb. 

 

Člen 4 

Pravica do obveščenosti o pravicah ob prijetju v pisni obliki 

1. Države članice zagotovijo, da se prijeti ali pridržani osebi nemudoma zagotovi pisno 

obvestilo o pravicah. Omogoči se ji, da prebere obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves 

čas odvzema prostosti. 

1a. Poleg podatkov iz člena 3 vsebuje obvestilo o pravicah iz odstavka 1 podatke o 

naslednjih pravicah, kakor se upravljajo po nacionalnem pravu: 

 pravici do dostopa do gradiva zadeve; 

 pravici, da se obvesti konzularne organe in tretjo osebo; 

 pravici dostopa do nujne zdravniške pomoči; 

 koliko ur/dni ji je lahko odvzeta prostost, preden bo privedena pred sodišče. 

Obvestilo o pravicah vsebuje tudi temeljne informacije o možnostih, ki jih nacionalno pravo 

daje za izpodbijanje zakonitosti pridržanja, ponovni pregled pridržanja ali za prošnjo za 

začasni izpust. 

2. Obvestilo o pravicah je sestavljeno v preprostem in dostopnem jeziku. V Prilogi I k tej 

direktivi je okvirni vzorec takega obvestila. 

3. Države članice zagotovijo, da osumljenec ali obtoženec prejme obvestilo o pravicah 

pisno in v jeziku, ki ga razume. ▌Kadar obvestilo o pravicah ni na voljo v ustreznem jeziku, 

se osumljenec ali obtoženec obvešča o njegovih pravicah ustno v jeziku, ki ga razume. Nato 
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se mu obvestilo o pravicah izroči v jeziku, ki ga razume, brez nepotrebne zamude. 

 

Člen 5 

Pravica do obveščenosti v pisni obliki o pravicah v postopku v zvezi z evropskim nalogom za 

prijetje 

Država članica zagotovi, da vsakdo, ki je prijet zaradi izvršitve evropskega naloga za prijetje, 

nemudoma prejme ustrezno obvestilo pravicah, ki vsebuje informacije o njegovih pravicah v 

skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se v državi članici izvršiteljici izvršuje Okvirni 

sklep 2002/584/PNZ. V Prilogi II k tej direktivi je okvirni vzorec takega obvestila. Obvestilo 

o pravicah se sestavi v enostavnem in dostopnem jeziku. 

 

Člen 6 

Pravica do obveščenosti o obtožbi 

1. Države članice zagotovijo, da je osumljenec ali obtoženec ▌obveščen o kaznivem 

dejanju, katerega je osumljen. Te informacije se posredujejo nemudoma in tako podrobno, 

kolikor je to potrebno za poštenost kazenskega postopka in učinkovito izvrševanje človekove 

pravice do obrambe. 

2. Države članice zagotovijo, da je oseba, ki ji je prijeta ali pridržana, obveščena o 

razlogih za odvzem prostosti, vključno s kaznivim dejanjem, katerega storitve je osumljena. 

3. Države članice zagotovijo, da se najkasneje ob predložitvi utemeljenosti obtožbe v 

presojo sodišču dajo podrobne informacije o obtožbi, tudi o naravi in pravni klasifikaciji 

kaznivega dejanja ter o naravi sodelovanja obtožene osebe pri kaznivem dejanju. 

3a. Države članice zagotovijo, da se osumljena ali obtožena oseba nemudoma obvesti o 

spremembah podatkov, posredovanih v skladu s tem členom, če je to potrebno za zaščito 

poštenosti postopka. 

 

Člen 7 

Pravica do dostopa do gradiva o zadevi 

1. Kadar je oseba prijeta in pridržana v kateri koli fazi kazenskega postopka, ji države 

članice zagotovijo, da se vse listine , povezane s to zadevo, s katerimi razpolagajo pristojni 

organi in so bistvenega pomena za učinkovito izpodbijanje zakonitosti prijetja ali pridržanja 

v skladu z nacionalnim pravom, dajo na voljo prijeti osebi ali njenemu odvetniku. 

2. Države članice osumljencu ali obtožencu ali njegovemu odvetniku zagotovijo vsaj 

dostop do vseh materialnih dokazov, s katerimi razpolagajo pristojni organi in so v prid ali 

škodo osumljenca ali obtoženca, da se zagotovi pravičen postopek in pripravi obramba.  
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3. Brez poseganja v odstavek 1 se dostop do gradiva iz odstavka 2 podeli pravočasno, 

da se omogoči učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe in najpozneje ob predložitvi 

utemeljenosti obtožbe v presojo sodišču. Kadar pristojni organi pridobijo nadaljnje 

materialne dokaze, se dostop zagotovi pravočasno, da se omogoči njihova preučitev. 

3a.  Kot izjema k odstavkoma 2 in 3, pod pogojem, da to ne posega v pravico do 

poštenega sojenja, se dostop do gradiva lahko zavrne, če bi to lahko povzročilo resno 

nevarnost za življenje ali temeljne pravice druge osebe ali če je to nujno potrebno za zaščito 

pomembnega javnega interesa, kot je v primerih, ko bi to lahko ogrozilo preiskavo v teku ali 

resno škodilo notranji varnosti države članice, v kateri poteka postopek. Države članice 

zagotovijo, da odločitev o zavrnitvi dostopa do določenega gradiva po tem odstavku v skladu 

z nacionalnim pravom sprejme sodišče ali da je vsaj lahko predmet ponovne sodne presoje. 

3b. Dostop iz tega člena se zagotovi brezplačno. 

 

Člen 8 

Preverjanje in pravna sredstva 

1. Države članice zagotovijo, da, kadar se osumljencu ali obtožencu v skladu s členi 3, 

4, 5 in 6 te direktive zagotovijo informacije, se to zabeleži z uporabo postopka evidentiranja 

v skladu s pravom zadevne države članice. 

2. Države članice zagotovijo, da ima osumljenec ali obtoženec oziroma njegov odvetnik 

pravico, da v skladu s postopki, opredeljenimi v nacionalnem pravu, izpodbija morebitno 

nespoštovanje ali zavrnitev dolžnosti pristojnih organov, da mu zagotovijo informacije v 

skladu s to direktivo. 

▌ 

 

Člen 9 

Usposabljanje 

Brez poseganja v neodvisnost sodstva in v različne oblike organizacije pravosodja v Uniji 

države članice prosijo odgovorne za usposabljanje sodnikov, tožilcev, policije in zaposlenih 

v sodstvu, ki sodelujejo v kazenskih postopkih, da zagotovijo ustrezno usposabljanje v zvezi s 

cilji te direktive.  

 

Člen 10 

Protiregresijska klavzula 

Ta direktiva v nobenem primeru ne pomeni omejevanja ali odstopanja od katerih koli pravic 

in procesnih jamstev, ki jih ▌jamčijo Listina, EKČP in druge zadevne določbe mednarodnega 

prava ali zakoni katere koli države članice, ki zagotavljajo višjo stopnjo varstva. 
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Člen 11 

Prenos 

1. Države članice najpozneje do ... uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s to direktivo. 

2. Države članice Komisiji posredujejo besedilo navedenih ukrepov. 

3. Ko države članice sprejmejo ukrepe, se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo 

ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države 

članice. 

 

Člen 12 

Poročanje 

Komisija do …** Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo z oceno, v kolikšnem 

obsegu so države članice sprejele potrebne ukrepe za izpolnjevanje določb te direktive, po 

potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi. 

 

Člen 13 

Začetek veljavnosti 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Člen 14 

Naslovljenke 

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama. 

V ▌,  

Za Evropski parlament       Za Svet 

Predsednik         Predsednik 

 

                                                 
  24 mesecev po objavi te direktive v Uradnem listu Evropske unije. 
**  36 mesecev po objavi te direktive v Uradnem listu Evropske unije. 
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PRILOGA I 

 

Okvirni vzorec obvestila o pravicah ▌: 

Edini namen tega vzorca je oblikovati primer obvestila o pravicah, ki naj bi bil v pomoč 

nacionalnim organom pri pripravi takega obvestila na nacionalni ravni. Države članice 

niso dolžne uporabiti tega vzorca. Pri pripravi obvestila lahko ta vzorec spremenijo, tako da 

ga uskladijo s svojimi veljavnimi nacionalnimi predpisi in dodajo druge koristne 

informacije1. 

Imate naslednje pravice: 

A. POMOČ ODVETNIKA / PRAVICA DO PRAVNE POMOČI  

Pravico imate do zaupnega posvetovanja z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. 

Če potrebujete pomoč, da pokličete odvetnika, vprašajte policiste in pomagali vam bodo. V 

nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Policiste vprašajte za dodatne informacije.  

B. INFORMACIJE O OBTOŽBI 

Pravico imate, da izveste, zakaj vam je bila odvzeta prostost in česa ste osumljeni. 

C. TOLMAČENJE IN PREVAJANJE 

Če ne govorite ali razumete jezika, imate pravico, da vam pomaga tolmač. To je brezplačno. 

Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z odvetnikom in je obvezan, da varuje zaupnost 

tega pogovora. Pravico imate do prevoda vsaj bistvenih delov ključnih listin, vključno z 

morebitnim nalogom sodnika, s katerim se dovoljuje vaše prijetje ali pridržanje, obtožbo ali 

obtožnim aktom ali sodbo. V nekaterih primerih se vam lahko nudi ustni prevod ali 

povzetek vsebine. 

D.  PRAVICA DO MOLKA  

Med zaslišanjem policije ali sodnega organa niste dolžni odgovarjati na vprašanja o 

domnevnem kaznivem dejanju. Pri odločitvi o tem vam lahko pomaga vaš odvetnik. 

E. DOSTOP DO LISTIN 

Ko vam je odvzeta prostost, imate vi (ali vaš odvetnik) pravico dostopa do listin, ki so 

bistvene za izpodbijanje prijetja ali pridržanja.  Če je zadeva obravnavana pred sodiščem, 

imate vi (ali vaš odvetnik) pravico dostopa do materialnih dokazov, ki so vam v prid ali v 

breme. 

                                                 
1  V skladu s členom 4(1)(a) se obvestilo o pravicah izroči ob prijetju/pridržanju. To pa državam 

članicam ne preprečuje, da bi osumljenim ali obtoženim osebam dajale pisne informacije v drugih 

situacijah med kazenskim postopkom. 



 

PE452.900v03-00 18/45 RR\885029SL.doc 

SL 

F. OBVEŠČANJE TRETJE OSEBE O VAŠEM PRIDRŽANJU / OBVEŠČANJE 

VAŠEGA KONZULATA ALI VELEPOSLANIŠTVA  

Ko vam je odvzeta prostost, povejte policiji, če želite, da koga obvestijo o pridržanju, recimo 

družinskega člana ali delodajalca.  V nekaterih primerih se lahko pravica do obvestila 

drugim osebam začasno omeji.  Policija vam lahko to obrazloži. 

Če ste tujec, povejte policiji, če želite, da se vaši konzularni organi ali veleposlaništvo 

obvestijo o pridržanju. Prav tako povejte policiji, če želite stopiti v stik z uradnikom vašega 

konzularnega organa ali veleposlaništva. 

G.  NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ 

Ko vam je odvzeta prostost, imate pravico do nujne zdravniške pomoči. Povejte policiji, če 

potrebujete nujno zdravniško nego. 

H. ČAS ODVZEMA PROSTOSTI 

Po prijetju vam je lahko prostost odvzeta/ste lahko pridržani za največ… [vpisati ustrezno 

število ur/dni]. Po koncu tega obdobja morate biti izpuščeni ali vas mora zaslišati sodnik, ki 

bo odločil o vašem nadaljnjem pridržanju. Pozanimajte se pri svojem odvetniku ali sodniku 

o možnostih za izpodbijanje prijetja, ponovni pregled pridržanja ali možnostih, da se zaprosi 

za začasni izpust.  
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PRILOGA II 

 

Okvirni vzorec obvestila o pravicah oseb, prijetih na podlagi evropskega naloga za prijetje: 

Edini namen tega vzorca je oblikovati primer obvestila o pravicah, ki naj bi bil v pomoč 

nacionalnim organom pri pripravi takega obvestila na nacionalni ravni.  Države članice 

niso dolžne uporabiti tega vzorca. Pri pripravi obvestila lahko ta vzorec spremenijo tako, da 

ga uskladijo s svojimi veljavnimi nacionalnimi predpisi in dodajo druge koristne 

informacije. 

Odvzeta vam je bila prostost na podlagi evropskega naloga za prijetje. Imate naslednje 

pravice: 

A. PODATKI O EVROPSKEM NALOGU ZA PRIJETJE 

Pravico imate, da ste obveščeni o vsebini evropskega naloga za prijetje, na podlagi katerega 

vam je bila odvzeta prostost. 

B. POMOČ ODVETNIKA  

Pravico imate do zaupnega posvetovanja z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. 

Če potrebujete pomoč, da pokličete odvetnika, vprašajte policiste in pomagali vam bodo. V 

nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Policiste vprašajte za dodatne informacije. 

C.  TOLMAČENJE IN PREVAJANJE 

Če ne govorite ali razumete jezika, imate pravico, da vam pomaga tolmač. To je brezplačno. 

Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z odvetnikom in je obvezan, da varuje zaupnost 

tega pogovora. Pravico imate do prevoda evropskega naloga za prijetje v jezik, ki ga 

razumete. V nekaterih primerih se vam lahko nudi ustni prevod ali povzetek vsebine. 

D. MOŽNOST STRINJANJA 

Pravico imate, da se strinjate ali ne s tem, da se vas izroči državi, ki zahteva vaše prijetje. 

Strinjanje bi pospešilo postopek. [Možni dodatek za nekatere države članice: V poznejši fazi 

bo morda težko ali celo nemogoče spremeniti to odločitev]. Za dodatne informacije se 

obrnite na oblasti ali na vašega odvetnika.  

E.  ZASLIŠANJE 

Če se ne strinjate z izročitvijo, imate pravico do zaslišanja pred sodiščem. 

_______________ 
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OBRAZLOŽITEV 

Zagotavljanje, da so vzpostavljeni skupni minimalni standardi v kazenskem postopku, bi 

omogočilo boljšo zagotovitev temeljnih pravic državljanom EU in pomagalo pri premostitvi 

težav pri izvajanju načela vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah, do katerih pride 

zaradi pomanjkanja zaupanja med pravosodnimi organi. 

Po tem, ko horizontalni pravni instrument o procesnih pravicah v kazenskem postopku 

(predlog Komisije iz leta 2004 za okvirni sklep) ni bil sprejet, se je Svet odločil za postopni 

pristop in 30. novembra 2009 sprejel načrt o procesnih pravicah, s katerim je pozval 

Komisijo, naj predloži vrsto zakonodajnih predlogov, ki ustrezajo ukrepom, navedenim v 

načrtu. Predlog Direktive o pravici do obveščanja v kazenskih zadevah, ki ga je Evropska 

komisija predstavila julija 2010, predstavlja drugi korak s seznama ukrepov, vsebovanih v 

načrtu o procesnih pravicah. Cilj direktive je vzpostavitev skupnih minimalnih standardov 

glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku v celotni Evropski uniji. Prvi ukrep je 

Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja, sprejeta 8. oktobra 2010. 

Direktiva naj bi se glede na predlog uporabljala od trenutka, ko pristojni organi države članice 

z uradnim obvestilom ali na drug način osebo seznanijo, da je osumljena ali obtožena storitve 

kaznivega dejanja, do zaključka postopka (vključno z morebitnimi pravnimi sredstvi). V 

področje uporabe naj bi spadali tudi postopki v zvezi z evropskim nalogom za prijetje, 

medtem ko se glede na uvodno izjavo 15 direktiva naj ne bi uporabljala za postopke, ki jih 

vodijo upravni organi v zvezi s kršitvijo nacionalne ali evropske zakonodaje o konkurenci, 

razen če je bila vložena tožba pri sodišču, ki je pristojno za kazenske zadeve. 

Glavni namen tega predloga je potrditi, da imajo osumljenci in obtoženci pravico do 

obveščenosti o svojih pravicah. Takšne informacije je treba zagotoviti v preprostem in 

razumljivem jeziku, ustno ali v pisni obliki, v jeziku, ki ga osumljenec ali obtoženec razume.  

Posebne določbe se nanašajo na otroke ter slabovidne ali slepe osebe oziroma osebe, ki ne 

morejo brati. Informacije naj bi bile vsebovane v tako imenovanem „obvestilu o pravicah“. 

Glede na ta predlog je treba zagotoviti posebne informacije v primerih, ko pristojni organi 

držav članic osebam odvzamejo prostost v kazenskem postopku zaradi suma, da so storili 

kaznivo dejanje (npr. prijetje s strani policije in pripor na podlagi sklepa sodnika o priporu). 

Samo v tem primeru bi morale države članice zagotoviti informacije o procesnih pravicah v 

pisni obliki.  

Skupaj s splošno pravico do obveščenosti o procesnih pravicah je cilj predloga dodatna 

opredelitev dveh posebnih pravic: pravice do obveščenosti o obtožbi in pravice do dostopa do 

spisa. Vendar pa je slednja omejena, saj predlog pravi, da se lahko dostop do nekaterih 

dokumentov v spisu prepove, kadar bi lahko ta resno ogrozil življenje druge osebe ali resno 

škodil notranji varnosti države članice, v kateri poteka postopek. 

Da se zagotovi, da se pravica do obveščenosti učinkovito zagotovi, predlog zagotavlja 

vzpostavitev postopka za ocenjevanje, ali je osumljenec ali obtoženec dobil informacije, ter 

učinkovitega sredstva v primeru, da jih ni. 
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Nadaljnje določbe se nanašajo na usposabljanje in protiregresijsko klavzulo. 

V predlog sta vključeni dve prilogi: Priloga I vsebuje okvirni vzorec obvestila o pravicah, ki 

ga osumljenec ali obtoženec dobi ob prijetju, Priloga II pa vsebuje okvirni vzorec obvestila o 

pravicah, ki ga dobi oseba, prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje.  

Ker sta vzorca „okvirna“, se lahko države članice odločijo, da jih ne bodo uporabljale. 

Povedati je treba, da prilogi vsebujeta podrobnosti, ki so mnogo širše kot tisto, kar podeljuje 

predlog. 
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Stališče poročevalke 

 

Državljani EU so upravičeni do potovanja, študija in dela na ozemlju Evropske unije. Vendar 

te svoboščine omejuje 27 različnih pravnih sistemov držav članic. Cilj EU je zato ustanoviti 

enotno območje pravice s skupnimi pravili in izčrpnim sodelovanjem. Medtem ko se obstoječi 

zakonodajni okvir na področju pravice osredotoča predvsem na izboljšano sodelovanje med 

pravosodnimi organi držav članic, se ta direktiva posveča državljanom EU in pravicam, ki jih 

imajo v primeru, ko so udeleženi v kazenskem postopku. Če do tega pride v domači državi 

neke osebe ali v drugi državi članici EU, mora biti zagotovljeno pošteno sojenje v skladu s 

sodno prakso EKČP. To predvideva spoštovanje temeljnih procesnih pravic, kot sta 

posvetovanje z odvetnikom ter tolmačenje in prevod, če je to potrebno.  

 

Zavedati se svojih pravic je prvi korak na poti k njihovemu upoštevanju. Če javni organi ne 

bodo spoštovali teh pravic, bo to ogrozilo poštenost kazenskih postopkov, kar lahko vodi do 

nepravičnih sodb. Vaša poročevalka zato pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je 

določiti skupne minimalne standarde glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku v 

Evropski uniji. Če bo sprejet in pravilno izveden, bo izboljšal pravice osumljencev in 

obtožencev z zagotavljanjem, da dobijo informacije o svojih pravicah. 

 

To poročilo spreminja predlog Komisije, da se zagotovi, da bo direktiva zajemala vse primere 

omejitve osebne svobode, ne glede na to, kako države članice opredeljujejo postopke, zaradi 

katerih je bila osumljencu odvzeta prostost. Nemogoče je vnaprej vedeti, kako dolgo bo 

policija osumljenca zadržala v priporu ali kako dolgo bo osebi odvzeta prostost. Medtem ko 

se različne pravice, navedene v obvestilu o pravicah, morda ne uporabljajo vedno, je 

osumljenec ali obtoženec kljub temu upravičen do tega, da se ga nemudoma pisno obvesti o 

njegovih procesnih pravicah. 

 

Člen 3 direktive, ki določa procesne pravice, o katerih morajo biti vsi osumljenci in obtoženci 

v kazenskem postopku vsaj obveščeni, mora vključevati tudi naslednje pravice: 

 

– pravico do tolmačenja in prevajanja, 

– pravico do dostopa do odvetnika, 

– pogoje za pridobitev brezplačnega dostopa do odvetnika, 

– pravico do obveščenosti o obtožbi, 

– pravico do dostopa do dokaznega gradiva, povezanega s primerom, 

– pravico do molka. 

 

Obvestilo o pravicah mora zraven tega vsebovati naslednje informacije za prijete osebe, 

navedene v tej direktivi: 

 

a) koliko ur/dni bo osebi odvzeta prostost, preden bo privedena pred sodišče;  

b) kako lahko oseba izpodbija prijetje in kako pridobi poročilo o pridržanju; 

največji rok predkazenskega pridržanja, ki se nanaša na njen primer. 

Osebi se mora omogočiti, da prebere obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves čas odvzema 

prostosti. 



 

RR\885029SL.doc 23/45 PE452.900v03-00 

 SL 

 

Pomembno je, da države članice zagotovijo, da je osumljenec ali obtoženec v zadostni meri 

obveščen o obtožbi, da je zajamčena poštenost kazenskega postopka in učinkovito 

uveljavljanje njegove pravice do obrambe. Ob upoštevanju različnih procesnih pravil in 

pomenov besede „charge“ v državah članicah, je v angleščini primernejša uporaba besede 

„accusation“. Države članice morajo tudi zagotoviti, da se osebi, za katero je podana kazenska 

obtožba, zagotovijo zadostne informacije o naravi in vzroku obtožbe, takoj ko ima v skladu z 

nacionalnim pravom pravico do obrambe. Prijeta oseba mora takoj, ko ji je odvzeta prostost, 

dobiti informacije o razlogih za prijetje, vključno z informacijami o kaznivem dejanju, ki naj 

bi ga storila, v skladu s členom 4 te direktive. 

 

Zraven tega bi se lahko koncept spisa, ki ga ne priznavajo vse države članice, iz člena 7 

predloga Komisije bolje opisalo z izrazom „dokazno gradivo, povezano s primerom“, kar 

razširi področje uporabe izraza. Države članice morajo vedno zagotoviti, da ima osumljenec 

ali obtoženec oziroma njegov odvetnik poln dostop do dokaznega gradiva, povezanega s 

primerom, ki ga imajo pristojni organi, najkasneje takrat, ko je preiskava kaznivega dejanja 

končana. Osumljenec ali obtoženec oziroma njegov odvetnik lahko zahtevata seznam gradiva, 

ki ga imajo pristojni organi.  

 

Ker bi lahko uporaba različnih obvestil o pravicah za različne situacije povzročila zmedo, 

morajo biti vse pravice navedene v vzorcu obvestila o pravicah. Ta vzorec iz Priloge I k tej 

direktivi mora biti obvezen za države članice in vsebovati vsaj pravice, določene v tej 

direktivi. Ta direktiva vsebuje drugo prilogo z ločenim obvestilom o pravicah glede 

evropskega naloga za prijetje, saj izvršitev tega naloga ne velja za kazenski postopek v vseh 

državah članicah. To razlikovanje je bilo vpeljano tudi v ukrepu A in je zato skladno z 

načrtom. 

 

Ta direktiva je komaj drugi korak v vrsti ukrepov v načrtu za krepitev procesnih pravic in se 

razume kot del celovitega svežnja zakonodaje, ki ga bo Komisija predstavila v naslednjih 

nekaj letih in bo zagotovil minimalen nabor procesnih pravic v kazenskem postopku v 

Evropski uniji. Zato bi bilo zelo dobrodošlo, če bi lahko Komisija ob koncu načrta zagotovila 

vzorec obvestila o pravicah v skladu s procesnimi pravicami, ki bodo sprejete v naslednjih 

letih. 
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27.1.2011 

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v kazenskem 

postopku 

(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0251(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Jan Philipp Albrecht 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

 

Evropska konvencija o človekovih pravicah in Listina EU o temeljnih pravicah sicer navajata 

temeljne pravice v zvezi z obrambo, kot so pravica dostopa do odvetnika, pravica do tolmača 

in prevoda dokumentov, pravica do obveščenosti o obtožbi, pravica do rednega preverjanja 

zakonitosti pripora in pravica do začetka postopka pred sodiščem, vendar ne navajata veliko 

podrobnosti glede varovanja teh pravic v praksi. 

 

Namen predloga, ki je bil predložen odboru, je izboljšati pravice osumljenih ali obtoženih 

oseb glede obveščenosti o pravicah in obveščenosti o obtožbi. Predlog zajema tudi okoliščino, 

ko je oseba prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje zaradi pregona ali izvršitve kazni. 

Skupni minimalni standardi v zvezi z navedenimi pravicami bi olajšali uporabo načela 

vzajemnega priznavanja ter izboljšali pravosodno sodelovanje med državami članicami EU.  

 

Predlog povzema drugi ukrep „načrta za krepitev procesnih pravic osumljencev ali 

obtožencev v kazenskem postopku“1, ki vključuje tudi pravico do prevajanja in tolmačenja2, 

pravico do pravnega svetovanja in pravne pomoči, pravico do stikov s sorodniki, delodajalci 

in konzularnimi organi, posebno varstvo za osumljence ali obtožence, ki spadajo v skupino 

ranljivih oseb, ter zeleno knjigo o priporu pred sojenjem. 

                                                 
1 Sklepi Evropskega sveta 10. in 11. decembra 2009; Resolucija Sveta z dne 30. novembra 2009 o načrtu za 

krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih, 2009/C 295/01, 4. 12. 

2009, UL C 295/1. 
2 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in 

prevajanja v kazenskih postopkih, 26. 10. 2010, UL L 280/1. 
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Osnovna ideja predloga je zagotoviti, da se osumljenca ali obtoženca vsaj v pisni obliki ter v 

preprostem in razumljivem jeziku obvesti o obtožbi in njegovih pravicah. Predlog vsebuje dve 

prilogi. Prva zajema vzorec obvestila o pravicah, ki ga je treba izročiti ob prijetju. Druga 

vsebuje vzorec obvestila, ki ga je treba izročiti v posebnem primeru, kadar je bila oseba 

prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje. 

 

Stališče pripravljavca mnenja 

 

Pripravljavec mnenja odobrava predlog Komisije, ki pomeni nadaljnji korak h krepitvi 

procesnih pravic v kazenskem postopku v državah članicah in k postavitvi primernih temeljev 

za vzajemno priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah. 

 

Vseeno pa obžaluje, da je bil v okviru načrta za krepitev procesnih pravic za izvrševanje 

pravic, ki so po njegovem mnenju neločljivo povezane, izbran ločen pristop. Obžalovanja 

vredno je zlasti, da je bila pravica do obveščanja predstavljena kot drugi ukrep v načrtu, kar je 

dejansko vodilo do predloga Komisije, ki vsebuje „pol obvestila o pravicah“, saj so delno 

izključene ostale pravice glede pravnega svetovanja in pravne pomoči, stikov s sorodniki, 

delodajalci in konzularnimi organi ter pravice osumljencev ali obtožencev, ki spadajo v 

skupino ranljivih oseb. Predlagane spremembe skušajo popraviti ta neskladja. 

 

Glede obvestila o pravicah v zvezi evropskim nalogom za prijetje pripravljavec mnenja 

predlaga popravek zavajajočega besedila, zaradi katerega bi lahko zahtevana oseba verjela, da 

je neposredno strinjanje s predajo pravica, dejansko pa strinjanje s predajo povzroči, da se 

oseba odpove svoji pravici do pravila specialnosti iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta št. 

2002/58/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in omogoči odreditvenemu pravosodnemu 

organu pregon kaznivih dejanj, ki v tem nalogu niso navedena. 

 

Pripravljavec mnenja na splošno meni, da je predlog Komisije prepričljiv in vreden podpore. 

Splošni pristop Sveta, naveden v dokumentu št. 17503/10 z dne 6. decembra 2010, bi predlog 

znatno oslabil, saj bi vanj vključil številna sklicevanja na nacionalno pravo in mu dodal še več 

pogojev za izročitev obvestila o pravicah. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Direktiva se uporablja za 

osumljence in obtožence na ozemlju EU 

ne glede na njihov pravni status, 

državljanstvo ali nacionalnost. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Pristojnim uradnikom v državah 

članicah je treba zagotoviti ustrezno 

usposabljanje o procesnih pravicah 

osumljencev in obtožencev. 

(23) Pristojnim uradnikom v državah 

članicah je treba zagotoviti primerno in 

učinkovito usposabljanje o procesnih 

pravicah osumljencev in obtožencev. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) V skladu s sodno prakso glede člena 

3 Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(EKČP) morajo države članice zagotoviti 

zdravje in dobro počutje posameznika, 

med drugim s potrebno zdravniško 

pomočjo osebi, ki ji je odvzeta prostost. 

Prijeto osebo je treba o zahtevah, ki jih 

državam članicam nalaga člen 3 EKČP, 

obvestiti ob prijetju. 

 

Obrazložitev 

 

Pravica do zdravstvene oskrbe je bila vzpostavljena s sodbo Evropskega sodišča za človekove 
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pravice z dne 17. septembra 2009 v zadevi Enea proti Italiji, št. 74912/01, odst. 57–58. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva se uporablja od trenutka, ko 

pristojni organi države članice osebo z 

uradnim obvestilom ali na drug način 

seznanijo, da je osumljena ali obtožena 

storitve kaznivega dejanja, in do zaključka 

postopka, kar pomeni do končne 

ugotovitve o tem, ali je osumljenec 

oziroma obtoženec storil kaznivo dejanje, 

vključno z morebitnim izrekom kazni in 

obravnavo vseh pravnih sredstev. 

1. Ta direktiva se uporablja od trenutka, ko 

pristojni organi države članice osebo z 

uradnim obvestilom ali na drug način 

seznanijo, da je osumljena ali obtožena 

storitve kaznivega dejanja, in do zaključka 

postopka, kar pomeni do končne 

ugotovitve o tem, ali je osumljenec/-ka 

oziroma obtoženec/-ka storil/-a kaznivo 

dejanje, vključno z morebitnim izrekom 

kazni in obravnavo vseh pravnih sredstev. 

(Opomba: Sprememba z dodajanjem končnic za ženski spol velja za celotno zakonodajno 

besedilo.) 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V direktivi besedna zveza „pristojni 

organi“ med drugim vključuje policijske 

in preiskovalne organe, tožilce in sodnike. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da je vsaka 

oseba, osumljena ali obtožena storitve 

kaznivega dejanja, v preprostem in 

razumljivem jeziku brez odlašanja 

1. Pristojni organi zagotovijo, da je vsaka 

oseba, osumljena ali obtožena storitve 

kaznivega dejanja, v preprostem in 

razumljivem jeziku takoj, v vsakem 
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obveščena o svojih procesnih pravicah. primeru pa pred zaslišanjem vsaj v pisni 

obliki obveščena o svojih procesnih 

pravicah. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pristojni organi z ukrepi zagotovijo, 

da osumljenec ali obtoženec razume 

posredovane informacije. Če obstaja 

možnost, da je osumljenec ali obtoženec 

ranljiv zaradi starosti, jezika, fizične ali 

psihične nezmožnosti ali zaradi drugega 

razloga, pristojni organi z dodatnimi 

ukrepi zagotovijo, da razume svoje 

pravice. Kadar takšno razumevanje 

zahteva pomoč sodnega tolmača skladno z 

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

št. 2010/64/EU ali odgovorne odrasle 

osebe v primeru otroka ali manj sposobne 

osebe, ju pristojni organi obvestijo tudi o 

ustreznih pravicah, da jih bosta lahko 

pojasnila osumljencu ali obtožencu. 

Osumljenec ali obtoženec v pisni obliki 

potrdi, da je razumel, katere so njegove 

pravice. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V skladu z odstavkom 1 jo je treba 

obvestiti vsaj o: 

2. V skladu z odstavkom 1 jo je treba 

obvestiti vsaj o: 

– pravici do dostopa do odvetnika, kadar je 

potrebno brezplačnega, 

– pravici do dostopa do odvetnika, kadar je 

potrebno brezplačnega, 

– pravici do obveščenosti o obtožbi in, 

kadar je ustrezno, do dostopa do spisa, 

– pravici do obveščenosti o obtožbi in, 

kadar je ustrezno, do dostopa do 
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dokaznega gradiva primera, 

– pravici do tolmačenja in prevajanja, – pravici do tolmačenja in prevajanja, 

– pravici do začetka postopka pred 

sodiščem brez odlašanja, če je osumljenec 

ali obtoženec prijet. 

– pravici do začetka postopka pred 

sodiščem brez odlašanja, če je osumljenec 

ali obtoženec prijet, 

 – pravici do molka in katerih koli 

posledicah, do katerih bi lahko prišlo 

zaradi izvrševanja te pravice po 

nacionalnem pravu. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pravica do obveščenosti o pravicah ob 

prijetju v pisni obliki 

Pravica do obveščenosti o pravicah ob 

prijetju ali pridržanju v pisni obliki 

1. Po prijetju v kazenskem postopku 

pristojni organi države članice osebo brez 

odlašanja obvestijo o njenih procesnih 

pravicah v pisni obliki (obvestilo o 

pravicah). Omogoči se ji, da prebere 

obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves 

čas odvzema prostosti. 

1. Po prijetju ali pridržanju v kazenskem 

postopku pristojni organi države članice 

osebo takoj obvestijo o njenih procesnih 

pravicah v pisni obliki (obvestilo o 

pravicah). Omogoči se ji, da prebere 

obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves 

čas odvzema prostosti. 

2. Obvestilo o pravicah je sestavljeno v 

preprostem jeziku in vsebuje vsaj 

informacije iz člena 3(2). V Prilogi I k tej 

direktivi je okvirni vzorec takega 

obvestila. 

2. Obvestilo o pravicah je sestavljeno v 

preprostem jeziku in vsebuje vsaj 

informacije iz členov 3(2) in 2(a). 

Obvestilo o pravicah vsebuje vsaj 

elemente, navedene v Prilogi I k tej 

direktivi. 

 2a. Poleg informacij, ki jih dobi v skladu s 

členom 3, se osebo, ki je prijeta ali 

pridržana, obvesti o naslednjem: 

 (a) koliko ur ali dni ji bo odvzeta prostost, 

preden bo privedena pred sodišče; 

 (b) kako izpodbijati prijetje in kako 

pridobiti poročilo o pridržanju; 

 (c) najdaljšem možnem trajanju pripora 

pred sojenjem, ki se nanaša na njen 

primer; 
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 (d) pravici do stika z družino, prijatelji in 

konzularnimi organi; 

 (e) pravici do zdravstvene oskrbe; 

 (f) kjer je to primerno, pravici, da zaprosi 

za nadzorne ukrepe kot alternativi 

začasnemu priporu. 

3. Države članice zagotovijo, da se 

osumljencu ali obtožencu, ki ne govori ali 

razume jezika postopka, zagotovi obvestilo 

o pravicah v jeziku, ki ga razume. Države 

članice zagotovijo, da je na voljo 

mehanizem za obveščanje osumljenca ali 

obtoženca, ki je slaboviden ali ne more 

brati. Kadar je osumljenec ali obtoženec 

otrok, se informacije iz obvestila o 

pravicah zagotovijo tudi ustno na način, ki 

je primeren starosti otroka, ravni njegove 

zrelosti in njegovim čustvenim 

sposobnostim. 

3. Države članice zagotovijo, da se 

osumljencu ali obtožencu, ki ne govori ali 

razume jezika postopka, zagotovi obvestilo 

o pravicah v jeziku, ki ga razume. Države 

članice zagotovijo, da je na voljo 

mehanizem za obveščanje osumljenca ali 

obtoženca, ki je slaboviden ali ne more 

brati. Kadar je osumljenec ali obtoženec 

ranljiv zaradi starosti, jezika, fizične ali 

psihične nezmožnosti ali zaradi drugega 

razloga, se informacije iz obvestila o 

pravicah zagotovijo tudi ustno na način, ki 

je primeren starosti osebe, ravni njene 

zrelosti in njenim čustvenim sposobnostim. 

4. Kadar obvestilo o pravicah ni na voljo v 

ustreznem jeziku, se osumljenec ali 

obtoženec obvešča o njegovih pravicah 

ustno v jeziku, ki ga razume. Nato se mu 

obvestilo o pravicah izroči v jeziku, ki ga 

razume, brez nepotrebne zamude. 

4. Kadar obvestilo o pravicah ni na voljo v 

ustreznem jeziku, se osumljenec ali 

obtoženec obvešča o njegovih pravicah 

ustno s pomočjo sodnega tolmača v jeziku, 

ki ga razume, skladno z Direktivo št. 

2010/64/EU. Nato se mu obvestilo o 

pravicah izroči v jeziku, ki ga razume, brez 

nepotrebne zamude. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 5  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica zagotovi, da vsakdo, zoper 

kogar teče postopek za izvršitev 

evropskega naloga za prijetje, prejme 

ustrezno obvestilo o pravicah, v katerem so 

opisane pravice navedene osebe, kot jih 

določa Okvirni sklep 2002/584/PNZ. V 

Prilogi II k tej direktivi je okvirni vzorec 

takega obvestila. 

Država članica zagotovi, da vsakdo, zoper 

kogar teče postopek za izvršitev 

evropskega naloga za prijetje, prejme 

ustrezno obvestilo o vseh pravicah, v 

katerem so opisane pravice navedene 

osebe, kot jih določa Okvirni sklep 

2002/584/PNZ. Obvestilo o pravicah je 

sestavljeno v preprostem jeziku in vsebuje 

vsaj elemente, navedene v Prilogi II k tej 
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direktivi. 

 

Obrazložitev 

 

Priloga mora biti glede vsebine zavezujoča in mora odražati področje uporabe te direktive. 

Vse pravice iskanih oseb iz Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ bi morale biti vključene v 

obvestilo o pravicah. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ustrezno obveščanje v skladu z 

odstavkom 1 se opravi brez odlašanja, 

podrobno in v jeziku, ki ga osumljenec ali 

obtoženec razume. Otroka se o obtožbi 

obvesti na način, ki je primeren njegovi 

starosti, ravni zrelosti ter intelektualnim in 

čustvenim sposobnostim. 

2. Ustrezno obveščanje v skladu z 

odstavkom 1 se opravi brez odlašanja, 

podrobno in v jeziku, ki ga osumljenec ali 

obtoženec razume. Osebo, ki je ranljiva 

zaradi starosti, nezmožnosti ali iz drugih 

razlogov, se o obtožbi obvesti na način, ki 

je primeren njeni starosti, ravni zrelosti ter 

intelektualnim in čustvenim sposobnostim. 

 

Obrazložitev 

 

Upoštevati je treba vse oblike ranljivosti, vključno na primer psihično nezmožnost. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Informacije iz tega člena se 

posredujejo ustno in nato v pisni obliki, 

takoj ko je to mogoče. 

 



 

PE452.900v03-00 32/45 RR\885029SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Podatke iz tega člena je treba 

zagotavljati ves čas trajanja postopka, 

kadar so na voljo novi podatki. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 7 – naslov  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pravica do dostopa do spisa Pravica do dostopa do dokaznega gradiva 

primera 

 

Obrazložitev 

 

Med državami članicami ni soglasja o pomenu izraza „spis“. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 

v kateri koli fazi kazenskega postopka, mu 

države članice zagotovijo dostop do tistih 

dokumentov v spisu, ki so pomembni za 

ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 

odvzema prostosti, oziroma to zagotovijo 

njegovemu odvetniku. 

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 

v kateri koli fazi kazenskega postopka, mu 

države članice zagotovijo dostop do tistih 

dokumentov v spisu, ki so pomembni za 

ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 

odvzema prostosti, oziroma to zagotovijo 

njegovemu odvetniku. Dostop do 

določenih dokumentov je lahko omejen, 

če je to v interesu preiskave. 

 

 

Predlog spremembe  16 
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Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 

v kateri koli fazi kazenskega postopka, mu 

države članice zagotovijo dostop do tistih 

dokumentov v spisu, ki so pomembni za 

ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 

odvzema prostosti, oziroma to zagotovijo 

njegovemu odvetniku. 

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 

ali pridržan v kateri koli fazi kazenskega 

postopka, mu države članice zagotovijo 

dostop do dokumentov, ki so pomembni za 

ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 

odvzema prostosti, oziroma to zagotovijo 

njegovemu odvetniku. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da ima 

obtoženec ali njegov odvetnik dostop do 

spisa, ko je preiskava kaznivega dejanja 

končana. Pristojni sodni organi lahko 

zavrnejo dostop do nekaterih dokumentov 

v spisu, kadar bi lahko ta resno ogrozil 

življenje druge osebe ali resno škodil 

notranji varnosti države članice, v kateri 

poteka postopek. Kadar je v interesu 

pravičnosti, lahko obtoženec ali njegov 

odvetnik zahtevata seznam dokumentov, ki 

jih vsebuje spis. 

2. Države članice zagotovijo, da ima 

obtoženec ali njegov odvetnik dostop do 

dokaznega gradiva primera, ko je 

preiskava kaznivega dejanja končana. 

Pristojni sodni organi lahko zavrnejo 

dostop do nekaterih dokumentov, kadar bi 

lahko ta resno ogrozil življenje druge osebe 

ali resno škodil notranji varnosti države 

članice, v kateri poteka postopek. Kadar je 

v interesu pravičnosti, lahko obtoženec ali 

njegov odvetnik zahtevata seznam 

dokaznega gradiva primera. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da 

morebitne omejitve glede pravice dostopa 

do dokaznega gradiva primera iz odstavka 

2 nikakor ne posegajo v dejansko 



 

PE452.900v03-00 34/45 RR\885029SL.doc 

SL 

uveljavljanje pravice obdolženih oseb do 

obrambe. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Države članice zagotovijo, da pred 

nepristranskim sodiščem obstaja 

učinkovito pravno sredstvo za izpodbijanje 

odločitve o nedovolitvi dostopa do 

nekaterih dokumentov v dokaznem 

gradivu primera. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dostop do spisa se zagotovi pravočasno, 

da lahko osumljenec ali obtoženec pripravi 

svojo obrambo ali izpodbija odločitve v 

predkazenskem postopku. Zagotovi se 

brezplačno. 

3. Dostop do dokaznega gradiva primera 

se zagotovi pravočasno, da lahko 

osumljenec ali obtoženec pripravi svojo 

obrambo ali izpodbija odločitve v 

predkazenskem postopku. Zagotovi se 

brezplačno. 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na zahtevo se osumljencu ali obtožencu 

ali njegovemu odvetniku, ki mu je bil 

omogočen dostop do dokaznega gradiva 

primera, izroči kopije tega gradiva. 

Države članice lahko za kopije ali za 

prenos dokaznega gradiva zaračunajo 
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razumno pristojbino. Prejemniki pravne 

pomoči so prosti plačila te pristojbine. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek -1 (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Države članice zagotovijo, da ima 

osumljenec ali obtoženec pravico, da v 

skladu s postopki, opredeljenimi v 

nacionalnem pravu, izpodbija morebitno 

nespoštovanje ali zavrnitev dolžnosti 

pristojnih organov, da mu zagotovijo 

informacije, ki jih je treba zagotoviti v 

skladu s to direktivo. 

 

Obrazložitev 

 

Prečiščeno besedilo o pravnih sredstvih. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice predpišejo postopek za 

ugotavljanje, ali je osumljenec ali 

obtoženec prejel vse informacije, ki so zanj 

pomembne, v skladu s členi 3 do 7. 

1. Države članice predpišejo postopek za 

ugotavljanje, ali je osumljenec ali 

obtoženec prejel vse informacije, ki so zanj 

pomembne, v skladu s to direktivo. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Priloga I – naslov  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Okvirni vzorec obvestila o pravicah Vzorec obvestila o pravicah osumljencev 
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osumljencev in obtožencev ob prijetju: in obtožencev ob prijetju: 

 

Obrazložitev 

 

Priloga mora biti zavezujoča. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Priloga I – tabela – točka B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. pomoči odvetnika  B. pomoči odvetnika. Če si ne morete 

privoščiti odvetnika, vam mora policija 

zagotoviti informacije o tem, kako priti do 

pravne pomoči. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Priloga I – tabela – točka C a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ca. neodgovarjanja na vprašanja 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Priloga I – tabela – točka C b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Cb. stikov z družino, prijatelji in 

konzularnimi uradniki 
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Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Priloga I – tabela – točka D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. informacije, kako dolgo se vam lahko 

odvzame prostost 

D. informacije, kako dolgo se vam lahko 

odvzame prostost, rednega preverjanja 

zakonitosti pripora in začasne izpustitve 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Priloga I – tabela – točka D a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da. zdravstvene oskrbe 

 

Obrazložitev 

 

Pravica do zdravstvene oskrbe je bila vzpostavljena s sodbo Evropskega sodišča za človekove 

pravice z dne 17. septembra 2009, v zadevi Enea proti Italiji, št. 74912/01, odst. 57–58. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Priloga I – naslov C – alinea 5 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Ne morejo vas prisiliti v podpis katerega 

koli dokumenta, napisanega v jeziku, ki 

ga ne razumete. Zavrnitev podpisa ne bo 

uporabljena zoper vas. 

 



 

PE452.900v03-00 38/45 RR\885029SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Priloga I – naslov C a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ca. Pravica do molka 

 – Pravico imate, da ne odgovarjate na 

vprašanja policije. 

 [– Če boste uveljavili to pravico, ima to 

lahko naslednje posledice:] [...] ] 

 

Obrazložitev 

 

Ta sporazumna rešitev je potrebna, da bi upoštevali nacionalno zakonodajo. Če država 

članica to želi, lahko prostor med oglatimi oklepaji uporabi za določbe svoje nacionalne 

zakonodaje. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Priloga I – naslov C b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Cb. Stiki s prijatelji, družino in 

konzularnimi organi 

 – Pravico imate do stikov s prijatelji in 

družino, 

 – Policija vam mora pomagati pri 

vzpostavitvi stika z vašimi prijatelji, 

družino in po potrebi s konzularnim 

organom ali veleposlaništvom. To mora 

storiti kakor hitro je mogoče po tem, ko 

ste bili pridržani. 

 [– Stik bo vzpostavljen v vašem imenu, če 

[…] ] 

 – Uslužbenci iz veleposlaništva ali 

konzularni organi vas lahko obiščejo in 

uredijo, da boste imeli pomoč odvetnika. 
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Obrazložitev 

 

Ta sporazumna rešitev je potrebna, da bi upoštevali nacionalno zakonodajo. Če država 

članica to želi, lahko prostor med oglatimi oklepaji uporabi za določbe svoje nacionalne 

zakonodaje. 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. pomoči odvetnika  B. pomoči odvetnika. Če si ne morete 

privoščiti odvetnika, vam mora policija 

zagotoviti informacije o tem, kako priti do 

pravne pomoči. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka C a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ca. stikov z družino, prijatelji in 

konzularnimi uradniki 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. obveščenosti o pravici, da se strinjate s 

predajo 

D. odločitve, ali se strinjate s predajo drugi 

državi  
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Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka E  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

E. zaslišanja, če se ne strinjate s predajo (Ne zadeva slovenske različice) 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka E a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ea. sprotnega obveščanja in rednega 

preverjanja zakonitosti pripora 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Priloga II – tabela – točka F a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Fa. zdravstvene oskrbe 

 

Obrazložitev 

 

Pravica do zdravstvene oskrbe je bila vzpostavljena s sodbo Evropskega sodišča za človekove 

pravice z dne 17. septembra 2009, v zadevi Enea proti Italiji, št. 74912/01, odst. 57–58. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Priloga II – naslov C – alinea 5 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Ne morejo vas prisiliti v podpis katerega 

koli dokumenta, napisanega v jeziku, ki 

ga ne razumete. Zavrnitev podpisa ne bo 



 

RR\885029SL.doc 41/45 PE452.900v03-00 

 SL 

uporabljena zoper vas. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Priloga II – naslov C a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ca. Stiki s prijatelji, družino in 

konzularnimi organi 

 – Pravico imate do stikov s prijatelji in 

družino. 

 – Policija vam mora pomagati pri 

vzpostavitvi stika z vašimi prijatelji, 

družino in po potrebi s konzularnim 

organom ali veleposlaništvom. To mora 

storiti kakor hitro je mogoče po tem, ko 

vam je bila odvzeta prostost. 

 [– Stik bo vzpostavljen v vašem imenu, če 

[…] ] 

 – Uslužbenci iz veleposlaništva ali 

konzularni organi vas lahko obiščejo in 

uredijo, da boste imeli pomoč odvetnika. 

 

Obrazložitev 

 

Ta sporazumna rešitev je potrebna, da bi upoštevali nacionalno zakonodajo. Če država 

članica to želi, lahko prostor med oglatimi oklepaji uporabi za določbe svoje nacionalne 

zakonodaje. 
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Predlog direktive 

Priloga II – naslov D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. Vaša pravica do predaje  D. Predaja 

– Pravico imate, da se strinjate s predajo v 

skladu z evropskim nalogom za prijetje. To 

bi moralo pospešiti postopek. 

– Lahko se strinjate s predajo državi, ki 

zahteva vašo predajo, v skladu z 

evropskim nalogom za prijetje. Ni nujno, 

da se strinjate s predajo. 
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– Če se strinjate s predajo, bo morda to 

odločitev pozneje težko spremeniti. Preden 

se odločite, ali se boste strinjali s predajo 

ali ne, se morate pogovoriti z odvetnikom. 

– Če se strinjate s predajo, bo morda to 

odločitev pozneje težko spremeniti.  

 – Preden se odločite, ali se boste strinjali s 

predajo ali ne, se morate pogovoriti z 

odvetnikom. Obstajajo posebni razlogi, na 

podlagi katerih lahko preprečite predajo. 

Pri odločitvi, ali ti razlogi veljajo v vašem 

primeru, vam lahko pomaga odvetnik. 
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Predlog direktive 

Priloga II – naslov E  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Če se ne strinjate, da vas pošljejo v 

državo, v kateri ste iskani, imate pravico, 

da pred sodnikom pojasnite vaše 

nestrinjanje. 

– Če se ne strinjate s predajo, imate 

pravico, da na zaslišanju pred sodnikom 

pojasnite vaše nestrinjanje. 

 – Sodnik bo odločil, ali je bil evropski 

nalog za prijetje izdan pravilno, zakonito 

in ustrezno in ali vas je treba poslati v 

državo, ki zahteva vašo predajo. 

 – Pravico imate, da vas na tem zaslišanju 

zastopa odvetnik. 

 – Če si ne morete privoščiti odvetnika, 

potem vam morajo zagotoviti informacije 

o tem, kako priti do pravne pomoči. 
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Predlog direktive 

Priloga II – naslov E a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ea. Sprotno obveščanje in redno 

preverjanje zakonitosti pripora 

 – Pravico imate do sprotnega obveščanja 

o razlogih za pripor in do rednega 
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preverjanja teh razlogov 

 – Če vas ne izpustijo, vas morajo privesti 

pred sodnika v [X] urah po tem, ko so vam 

odvzeli prostost. 
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