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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.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov 

domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku 

(COM(2013)0821 – C8-0427/2013 – 2013/0407(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2013)0821), 

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

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0427/2013), 

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

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

zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0133/2015), 

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. 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Na podlagi člena 82(1) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU) 

„pravosodno sodelovanje v kazenskih 

zadevah temelji na načelu vzajemnega 

priznavanja sodb in sodnih odločb ...“, 

obenem pa vzajemno priznavanje temelji 

na predpostavki, da države članice 

zaupajo v sisteme kazenskega pravosodja 

drugih držav članic. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1a) Člen 11(1) Splošne deklaracije 

človekovih pravic (SDČP), ki jo je 

Organizacija združenih narodov sprejela 

leta 1948, določa, da ima vsakdo, ki je 

obtožen kaznivega dejanja, „...pravico, da 

velja za nedolžnega, dokler ni spoznan za 

krivega v skladu z zakonom, v javnem 

postopku, v katerem so mu dane vse 

možnosti, potrebne za njegovo obrambo.‟ 

Člen 14 Mednarodnega pakta o političnih 

in državljanskih pravicah (MPPDP) 

določa, da „[v]sakdo, ki je obtožen 

kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, 

dokler ni v skladu z zakonom spoznan za 

krivega‟, ter da ima pravico biti navzoč 

na sojenju in se braniti sam ali z 

zagovornikom po lastni izbiri. Člen 6 

Evropske konvencije o varstvu človekovih 

pravic (EKČP) in temeljnih svoboščin ščiti 

pravico do pravičnega sojenja, v skladu s 

katero kdor je obtožen kaznivega dejanja, 

velja za nedolžnega, dokler ni v skladu z 

zakonom dokazana njegova krivda, in ima 

pravico, da se brani sam ali z 

zagovornikom po lastni izbiri. Člena 47 in 

48 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah (Listina) določa, da obdolženec 

velja za nedolžnega, dokler njegova krivda 

ni dokazana v skladu z zakonom; 

vsakemu obdolžencu je zagotovljena 

pravica do obrambe. 

 

 

Predlog spremembe  3 



 

RR\1058479SL.doc 7/61 PE546.756v02-00 

 SL 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je okrepiti pravico 

do poštenega sojenja v kazenskih 

postopkih z določitvijo minimalnih pravil 

glede nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in pravice biti navzoč na 

sojenju. 

(1) Namen te direktive je okrepiti pravico 

do poštenega sojenja v kazenskih 

postopkih z določitvijo minimalnih pravil 

glede nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in pravice biti navzoč na 

sojenju ter zagotoviti, da je osumljenim in 

obdolženim osebam v kazenskih postopkih 

v državah članicah na voljo skupna visoka 

raven varstva in s tem povezanih 

procesnih jamstev po vsej Uniji, in sicer 

brez poseganja v višje standarde varstva, 

ki se morebiti uporabljajo v posamezni 

državi članici. 

 

Predlog spremembe 4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Z določitvijo minimalnih pravil o 

varstvu procesnih pravic osumljenih ali 

obdolženih oseb bi morala ta direktiva 

okrepiti zaupanje držav članic v sisteme 

kazenskega pravosodja drugih držav članic 

in tako pripomoči k lažjemu vzajemnemu 

priznavanju odločb v kazenskih zadevah. 

Takšna skupna minimalna pravila bi prav 

tako morala odpraviti ovire za prosto 

gibanje državljanov na ozemlju držav 

članic. 

(2) Z določitvijo minimalnih pravil o 

varstvu procesnih pravic osumljenih ali 

obdolženih oseb bi morala ta direktiva 

okrepiti zaupanje držav članic v sisteme 

kazenskega pravosodja drugih držav članic 

in tako pripomoči k lažjemu vzajemnemu 

priznavanju odločb v kazenskih zadevah.  

Obrazložitev 

Čeprav utegne ta direktiva posredno vplivati na prosto gibanje državljanov, v tem predlogu ni 

elementa, ki bi bil izrecno namenjen doseganju tega cilja. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Čeprav so države članice 

pogodbenice EKČP in MPDPP, izkušnje 

kažejo, da to samo po sebi ne zagotavlja 

vedno zadostnega zaupanja v sisteme 

kazenskega pravosodja drugih držav 

članic. 

 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Ta direktiva bi se morala uporabljati le 

v kazenskih postopkih. Upravni postopki, v 

katerih se izrečejo sankcije, kot so 

konkurenčni, trgovinski in davčni postopki 

ter postopki v zvezi s finančnimi storitvami 

in druge preiskave, ki jih upravni organi 

vodijo v zvezi s temi postopki, ter civilni 

postopki, niso zajeti v tej direktivi. 

(6) Ta direktiva bi se morala uporabljati v 

kazenskih postopkih, pa tudi v podobnih 

postopkih kazenskega značaja, v katerih se 

lahko izrečejo primerljive sankcije 

kaznovalne in odvračalne narave, kot je 

odvzem prostostu, ne glede na to, ali so ti 

postopki uvrščeni med kazenske. Glede na 

sodno prakso Sodišča Evropske unije in 

Evropskega sodišča za človekove pravice 

se jamstva za pošteno sojenje uporabljajo, 

kadar spor sodi na področje kazenskega 

prava, kot ga opredeljuje sodišče. Vendar 

kazenskega značaja postopka ni mogoče 

vedno določiti, če se kvalifikacija opravi 

izključno po nacionalnem pravu temveč je 

treba upoštevati tudi značaj dejanja in/ali 

strogost kazni, ki je osebi lahko naložena.. 

Posledično je treba jamstva, ki jih 

direktiva predpisuje, uporabiti za vse 

postopke kazenske narave, v katerih se 

lahko kot kazen izrečejo omejevalni 

ukrepi, kot je odvzem prostosti, razen 

tistih, ki glede na svoj značaj, trajanje ali 

način izvrševanja ne morejo povzročiti 
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večje škode, ter za vse postopke, ki bi 

lahko bili zabeleženi v kazenski evidenci. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Ta direktiva bi morala olajšati 

praktično uporabo pravice do domneve 

nedolžnosti in vseh njenih različnih 

vidikov ter tudi pravice biti navzoč na 

sojenju, in sicer zaradi varstva pravice do 

poštenega sojenja. 

(7) Ta direktiva bi morala olajšati 

praktično uporabo pravice do domneve 

nedolžnosti in vseh njenih različnih 

vidikov ter tudi pravice biti navzoč na 

sojenju, in sicer zaradi varstva pravice do 

poštenega sojenja, ob ustreznem 

upoštevanju načela kontradiktornosti in 

ravnotežja med pravicami strank. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 

fizične osebe, ki so osumljene ali 

obdolžene kaznivega dejanja. Ta direktiva 

bi se morala uporabljati v vseh fazah 

postopka, še celo preden pristojni organi 

države članice z uradnim obvestilom ali 

drugače navedene osebe seznanijo, da so 

osumljene ali obdolžene storitve kaznivega 

dejanja, pa do konca postopka. 

(8) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 

fizične osebe in po potrebi pravne osebe, 

ki so osumljene ali obdolžene kaznivega 

dejanja. Ta direktiva bi se morala 

uporabljati v vseh fazah postopka, od 

trenutka, ko je oseba osumljena ali 

obdolžena storitve kaznivega dejanja, do 

zaključka teh postopkov, kar pomeni do 

končne odločitve o vprašanju, ali je 

osumljena ali obdolžena oseba storila 

kaznivo dejanje. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Številne države članice imajo že v 

nacionalnem pravu pojem kazenske 

odgovornosti pravnih oseb. Ta direktiva bi 

se v tovrstnih primerih morala 

uporabljati, vendar ne zahteva, da se 

pojem kazenske odgovornosti pravnih 

oseb uvede v državah, ki ga ne poznajo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Glede na sedanje stanje razvoja 

nacionalnih zakonodaj in sodne prakse na 

nacionalni ravni in na ravni Sodišča, je še 

prezgodaj, da bi sprejeli predpise na ravni 

Unije, ki se nanašajo na pravico pravnih 

oseb do domneve nedolžnosti. 

črtano 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Varstvo pravice pravnih oseb, da 

veljajo za nedolžne, bi bilo treba zagotoviti 

z obstoječimi zakonskimi jamstvi in sodno 

prakso, katere razvoj bi moral v 

prihodnosti določiti oceno potrebe po 

ukrepanju na ravni Unije. 

(11) Če oseba, ki ni osumljena ali 

obtožena, zlasti priča, postane osumljena 

ali obtožena, je treba zaščititi njeno 

pravico do domneve nedolžnosti in 

pravico do privilegija zoper samoobtožbo, 

prav tako pa mora imeti pravico do molka, 

kot to potrjuje sodna praksa Evropskega 

sodišča za človekove pravice. Direktiva 

izrecno omenja primer, v katerem oseba 

postane osumljena ali obdolžena med 

zaslišanjem policije ali pred drugim 

organom kazenskega ali sodnega pregona 

v okviru kazenskega postopka. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Direktiva bi se morala uporabljati 

za postopke, ki jih sproži Evropsko javno 

tožilstvo, v skladu s členom 86(1) PDEU. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Pravica do učinkovitega pravnega 

sredstva bi lahko zajemala recimo 

naložitev kazni, pravico do ponovnega 

sojenja ali nadomestilo. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Domneva nedolžnosti je kršena, če 

sodni ali drugi javni organi s sodno 

odločbo ali javno izjavo osumljene ali 

obdolžene osebe označijo, kot bi bile 

obsojene, ne da bi jim bila predhodno 

dokazana krivda v skladu z zakonom. 

(13) Domneva nedolžnosti je kršena, če 

sodni ali drugi javni organi s sodno 

odločbo ali javno izjavo osumljene ali 

obdolžene osebe označijo, kot da bi bila 

njihova krivda že dokazana, ne da bi jim 

bila predhodno dokazana krivda v skladu z 

zakonom. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Za namene direktive bi moral izraz 

„izjava za javnostˮ pomeniti vsako 

uradno, neuradno ali neformalno izjavo 

ali drug akt sodnega ali javnega organa, 

ki vsebuje informacije o tekočem 

kazenskem postopku in katere vsebina se 

nanaša na kaznivo dejanje. To vključuje 

izjave o povezanih naknadnih postopkih, 

ki so se zaključili z oprostitvijo osumljene 

ali obdolžene osebe, in izjave na sodišču 

pred sojenjem. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Za namene te direktive pomeni izraz 

„javni organ‟ vsako osebo z javnimi 

poooblastili, ki so lahko sodne, upravne 

ali politične narave, in vsakega 

uslužbenca ali uradnika javnih organov. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13c) Domneva nedolžnosti se – z izjemo 

svobode tiska in pravico do obveščenosti – 

lahko krši vsakič, ko mediji v svojih 

navedbah osumljeno ali obdolženo osebo 

obravnavajo, kot da je že obsojena. 

Države članice bi morale sprejeti ukrepe, s 

katerimi bi javnim organom prepovedale, 

da v zvezi s tekočimi kazenskimi postopki 

medijem posredujejo ali razkrivajo 

informacije, ki so v nasprotju z domnevo 

nedolžnosti, vključno z intervjuji in 
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sporočili, podanimi preko medijev ali v 

sodelovanju z njimi, ter razkritje 

informacij medijem, ki bi lahko ustvarile 

predsodke ali pristranskost proti 

osumljenim ali obdolženim osebam pred 

končno obsodbo na sodišču. Države 

članice bi morale sprejeti ukrepe, da bi 

preprečile javne izjave o krivdi še pred 

obsodbo, obenem pa bi morale v 

sodelovanju z mediji spodbujati sprejetje 

etičnega kodeksa. Države članice bi prav 

tako morale neodvisno preiskati vsa javna 

razkritja iz kazenskih postopkov. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13d) Za ustrezno zaščito osumljenih ali 

obdolženih oseb pred javno razglasitvijo 

krivde še pred obsodbo bi morale države 

članice zagotoviti, da je videz in nastop 

osumljene ali obdolžene osebe pred in v 

času sodnega postopka na sodišču 

ustrezen, saj v medijih predstavljena 

osumljena ali obdolžena oseba v stekleni 

kletki, za pregrado ali z vklenjenimi 

rokami ali nogami ter v zaporniških 

oblačilih že v začetku lahko ustvari videz 

krivde. 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Vendar v nekaterih primerih prenos 

dokaznega bremena na obrambo ne bi 

smel biti nezdružljiv z domnevo 

nedolžnosti, če so zagotovljena nekatera 

jamstva. Zagotoviti bi bilo treba, da so 

črtano 
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dejanske ali pravne domneve razumno 

omejene, pri čemer je treba upoštevati težo 

zadevnega primera, in da se jih da ovreči z 

npr. novimi dejstvi glede olajševalnih 

okoliščin ali na podlagi višje sile. 

Obrazložitev 

Obrnjeno dokazno breme v kazenskih postopkih ni sprejemljivo. Obdržati je treba načelo, po 

katerem breme dokazovanja krivde nosi tožilstvo. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Dokazno breme pri ugotavljanju 

krivde osumljenih ali obdolženih oseb 

nosi tožilstvo, vsak dvom pa mora koristiti 

osumljeni ali obdolženi osebi. To ne 

posega v obveznosti sodnika ali 

pristojnega sodišča, da si prizadeva najti 

obremenilne ali razbremenilne dokaze. 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pravica posameznika zoper 

samoobtožbo in pravica do nesodelovanja 

sta pomemben vidik domneve nedolžnosti. 

Osumljene ali obdolžene osebe, ki so 

pozvane, da podajo izjavo ali odgovorijo 

na vprašanja, ne bi smele biti prisiljene 

predložiti dokaze ali dokumente ali 

posredovati informacij, ki lahko privedejo, 

da izpovejo zoper same sebe. 

(16) Pravica posameznika do privilegija 

zoper samoobtožbo in pravica do 

nesodelovanja ter pravica do molka so 

temeljni vidiki domneve nedolžnosti. 

Zaradi teh pravic je pristojnim organom 

prepovedano, da osumljene ali obdolžene 

osebe, ki so pozvane, da podajo izjavo ali 

odgovorijo na vprašanja, na kakršen koli 

način prisilijo k temu, da predložijo 
dokaze ali dokumente ali posredujejo 

informacije, ki lahko privedejo do tega, da 

izpovejo zoper same sebe. 
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Obrazložitev 

Il est nécessaire d'insister davantage sur l'interdiction de contraindre ou forcer les personnes 

accusées ou poursuivies. Il faut qu'apparaisse clairement dans la Directive que toute 

utilisation de violence physique ou psychologique ou de menace contre une personne 

soupçonnée ou accusée est interdite, en ce qu'elle violerait le droit à la dignité humaine et à 

un procès équitable. Cet amendement se fonde sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt 

Gäfgen c. Allemagne 2005, arrêt El-Masri c. Macédoine, 2012, arrêt El-Haski c. Belgique, 

2012).  

Il est également nécessaire de préciser clairement que le droit de garder le silence ne se 

borne pas aux affaires dans lesquelles l'accusé a été soumis à une pression ou bien dans 

lesquelles on a carrément passé outre sa volonté ; ce droit se trouve également compromis 

lorsque, le suspect ayant choisi de garder le silence pendant l'interrogatoire, les autorités 

usent d'un subterfuge pour lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant 

qu'elles n'ont pu obtenir au cours de l'interrogatoire, selon la jurisprudence de la Cour Allan 

c. UK du 5 novembre 2002. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Brez poseganja v pravico do molka 

in privilegija zoper samoobtožbo se lahko 

od osumljene ali obtožene osebe z 

uporabo zakonitih pristojnosti pridobi 

gradivo, ki obstaja neodvisno od volje 

osumljenih ali obdolženih oseb, kot je npr. 

dokazno gradivo, pridobljeno na podlagi 

naloga, dokazno gradivo, za katero 

obstaja pravna obveznost zavarovanja in 

predložitve na zahtevo, izdihani zrak, kri 

in urin ter telesno tkivo za testiranje DNK.  

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsakršno prisilo, ki se uporabi, da bi 

osumljena ali obtožena oseba navedla 

take informacije, je treba omejiti. Da bi 

črtano 
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ugotovili, ali s prisilo niso bile kršene 

navedene pravice, bi bilo glede na 

okoliščine primera treba upoštevati 

naslednje: naravo in stopnjo prisile, 

uporabljene za pridobitev dokazov, obseg 

javnega interesa, da je za zadevno kaznivo 

dejanje uvedena preiskava in izrečena 

kazen, obstoj ustreznih jamstev v postopku 

in za katere namene so uporabljeni 

dokazi, zbrani na tak način. Vendar pa 

stopnja prisile, ki se uporabi zoper 

osumljene ali obdolžene osebe z 

namenom, da se jih prisili k navajanju 

informacij v zvezi z obtožbami zoper njih, 

ne sme posegati v bistvo njihove pravice 

zoper samoobtožbo in njihovo pravico do 

molka, niti za namene varnosti in varstva 

javnega reda. 

Obrazložitev 

Nesprejemljivo je, da se v direktivi omenja, da se organi lahko zatečejo k uporabi prisile za 

pridobitev informacij od osumljene ali obdolžene osebe. Iz direktive mora biti jasno, da je 

zoper osumljeno ali obdolženo osebo prepovedana vsakršna uporaba fizičnega ali psihičnega 

nasilja ali groženj, ki bi kršila pravico do človekovega dostojanstva in poštenega sojenja. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Pravica do molka je pomemben vidik 

domneve nedolžnosti. Služiti bi morala kot 

varstvo pred samoobtožbo. 

(19) Pravica do molka je pomemben vidik 

domneve nedolžnosti. Služiti bi morala kot 

varstvo pred samoobtožbo. Pravice do 

molka se v nobenem primeru ne sme 

uporabiti proti osumljeni ali obdolženi 

osebi, niti se je ne sme obravnavati kot 

potrditev točk obtožnice. 
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Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Uresničevanje pravice do molka ne 

sme nikoli šteti kot potrditev dejstev. 

Uresničevanje te pravice se tako na 

nobeni stopnji postopka ne sme uporabiti 

proti osumljeni ali obdolženi osebi. Prav 

tako se ne sme na noben način kaznovati 

osumljene ali obdolžene osebe, ki ne želi 

sodelovati v preiskavi ali se samoobtožiti 

ali ki uresničuje pravico do molka. 

Obrazložitev 

Na tem mestu je treba jasno določiti, kaj uresničevanje pravice do molka pomeni v praksi, in 

izpostaviti dejstvo, da uresničevanje te pravice ne sme šteti kot potrditev dejstev. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19b) Morebitne kršitve pravice do molka 

in pravice do privilegija zoper 

samoobtožbo bi morali ocenjevati glede na 

vse bistvene dejavnike, vključno z uporabo 

fizične prisile, upoštevanjem obvezne 

obveščenosti iz Direktive 2012/13/EU in 

sklicevanjem organov na morebitno 

pridržanje pred sojenjem zaradi 

odvračanja od uveljavljanja pravice do 

molka. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Vsi dokazi, ki so bili pridobljeni ob 

kršenju pravice do privilegija zoper 

samoobtožbo, pravice do nesodelovanja 

ter pravice do molka, kot jih predpisuje ta 

direktiva, so nedopustni. Vsi dokazi, 

pridobljeni ob kršenju člena 3 EKČP o 

prepovedi mučenja, so nedopustni. Če so v 

kazenskem postopku uporabljene izjave 

ali dokazi, pridobljeni s kršenjem 

omenjenih pravic, celotni postopek 

samodejno preneha biti pošteno sojenje. 

Ta načela ne veljajo le, če je žrtev prisile 

po členu 3 EKČP obtožena oseba, temveč 

tudi, če gre za tretjo osebo. 

Obrazložitev 

Cet amendement est en lien avec l'amendement concernant l'article 10 sur les voies de droit. 

Il se fonde sur la Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et son article 15 qui 

dispose que "tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été 

obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une 

procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a 

été faite", sur l'observation générale n°20 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unis 

qui dispose qu'il "importe que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une 

procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement 

interdit", ainsi que sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt de la Grande Chambre Gäfgen c. 

Allemagne 2005, arrêt El-Haski c. Belgique, 2012...). 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20b) Nedopustnost vseh dokazov, 
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pridobljenih zaradi kršenja pravice do 

privilegija zoper samoobtožbo in pravice 

do nesodelovanja ter pravice do molka, bi 

morala obsegati tudi dokaze, zbrane v 

postopkih, ki uradno niso kazenski 

postopki, a bi lahko privedli do naložitve 

kazenskih sankcij. 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Pravica do poštenega sojenja je eno od 

osnovnih načel v demokratični družbi. 

Pravica obdolženca, da je navzoč na 

sojenju, temelji na navedeni pravici in bi 

morala biti zagotovljena po vsej Uniji. 

(21) Pravica do poštenega sojenja je eno od 

osnovnih načel v demokratični družbi, kot 

to določata člen 47 Listine in člen 6 

EKČP. Pravica obdolženca, da je navzoč 

na sojenju, temelji na navedeni pravici in 

bi morala biti zagotovljena po vsej Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Pravica biti navzoč na lastnem 

sojenju je temeljna pravica. Postopek tako 

ne more potekati, če osumljena ali 

obtožena oseba ni navzoča, razen če se je, 

potem ko je bila ustrezno seznanjena, 

izrecno in nedvoumno odpovedala pravici 

biti navzoča na sojenju in če ima v 

postopku, ki jo zadeva, pooblaščenca. 

Postopek, v katerem osumljena ali 

obtožena oseba ni navzoča, je mogoč le, če 

se kaznivo dejanje, ki je predmet 

postopka, lahko kaznuje z globo, nikoli pa 

ni mogoč, če se kaznivo dejanje kaznuje z 

zaporno kaznijo.  
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Obrazložitev 

Kazenski postopek, v katerem obtožena oseba ni navzoča, je očitna kršitev njenih procesnih 

pravic. Iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (Sejdovič proti Italiji, sodba 

z dne 1. marca 2006; Stoičkov proti Bolgariji, sodba z dne 24. marca 2005) je jasno razvidno, 

da je fizična navzočnost osebe v postopku temeljna pravica, kot jo predpisuje člen 6(1) in (3) 

EKČP. Zato je treba strogo omejiti primere, v katerih je lahko sodba izrečena v 

nenavzočnosti.   

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Vendar pa pravica obdolženca, da je 

navzoč na sojenju, ni absolutna. 

Obdolženec se lahko pod nekaterimi pogoji 

izrecno ali molče, vendar nedvoumno, 

odpove tej pravici. 

(22) Vendar pa pravica obdolženca, da je 

navzoč na sojenju, ni absolutna. 

Obdolženec se lahko pod nekaterimi pogoji 

izrecno in nedvoumno odpove tej pravici. 

Obrazložitev 

Pravici v postopku se ni mogoče odpovedati molče.   

Kazenski postopek, v katerem obtožena oseba ni navzoča, je očitna kršitev njenih procesnih 

pravic. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (sodba v zadevi Sejdovič proti 

Italiji z dne 1. marca 2006; sodba v zadevi Stoičkov proti Bolgariji z dne 24. marca 2005) 

jasno kaže, da je fizična navzočnost osebe v postopku temeljna pravica, kot jo predpisuje člen 

6(1) in (3) EKČP. Zato je treba strogo omejiti primere, v katerih je lahko sodba izrečena v 

nenavzočnosti.  

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Če osumljena ali obdolžena oseba 

ne more biti navzoča na sojenju zaradi 

razlogov, na katere ne more vplivati, ali 

zaradi višje sile, bi morala ta osumljena 
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ali obdolžena oseba vedno imeti pravico 

do ponovnega sojenja. 

Obrazložitev 

Direktiva bi morala predvideti pravico do zahtevanja ponovnega sojenja v primerih, ko se 

oseba zaradi razlogov, na katere ne more vplivati, na primer zaradi bolezni ali resnih 

prometnih zastojev, ne more udeležiti postopka. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Ta direktiva ne bi smela urejati oblik 

in načinov ter procesnih zahtev, ki se 

uporabijo za dosego rezultatov, 

opredeljenih v zvezi s pravico biti navzoč 

na sojenju, saj se za njihovo določitev 

uporabljajo nacionalna prava držav 

članic. 

črtano 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Pri ugotavljanju, ali je bil način 

obveščanja ustrezen, da se je oseba 

seznanila s sodnim postopkom, bi lahko 

posebno pozornost po potrebi namenili 

tudi prizadevanju zadevne osebe, da 

prejme informacije, ki so nanjo 

naslovljene. 

(25) Pri ugotavljanju, ali je bil način 

obveščanja ustrezen, da se je oseba 

seznanila s sodnim postopkom, bi morali 

posebno pozornost po potrebi nameniti 

tako prizadevanjem javnih organov, da 

zadevno osebo seznanijo, kot prizadevanju 

zadevne osebe, da prejme informacije, ki 

so nanjo naslovljene. 
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Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Načelo učinkovitosti prava EU 

zahteva, da države članice uvedejo 

ustrezna in učinkovita pravna sredstva v 

primeru kršitve pravice, ki je 

posameznikom zagotovljena s pravom 

Unije. Če je to mogoče, bi moralo 

učinkovito pravno sredstvo v primeru 

kršitve katerega koli načela, določenega s 

to direktivo, učinkovati tako, da se 

osumljena ali obdolžena oseba vrne v 

položaj, v katerem bi bila, če do kršitve ne 

bi prišlo. 

(26) Načelo učinkovitosti prava EU 

zahteva, da države članice uvedejo 

ustrezna in učinkovita pravna sredstva v 

primeru kršitve pravice, ki je 

posameznikom zagotovljena s pravom 

Unije, vključno s pravico do pritožbe. 

Učinkovito pravno sredstvo v primeru 

kršitve katerega koli načela, določenega s 

to direktivo, bi moralo vsebovati ustrezni 

mehanizem nadomestila za škodo in 
učinkovati tako, da se osumljena ali 

obdolžena oseba vrne v položaj, v katerem 

bi bila, če do kršitve ne bi prišlo. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 a) Ranljive osebe bi morale imeti 

posebno raven varstva, zato bi morale 

zanje v zvezi s pravicami, ki jih določa ta 

direktiva, veljati dodatna procesna 

jamstva. Otroci, ki so najranljivejši, bi 

zato morali imeti s stališča nekaterih 

pravic, ki jih predvideva ta direktiva, 

posebno raven varstva, veljati bi morala 

dodatna procesna jamstva, ki jih določa 

direktiva o procesnih jamstvih za otroke, 

ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem 

postopku. 

 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Glede na to, da Direktiva določa 

minimalna pravila, lahko države članice 

razširijo pravice iz te direktive, da 

zagotovijo višjo raven varstva. Takšna 

višja raven varstva pa ne bi smela ovirati 

vzajemnega priznavanja sodnih odločb, ki 

naj bi ga ta minimalna pravila olajšala. 
Raven varstva ne bi smela biti nikoli nižja 

od standardov, ki jih zagotavljata Listina 

Evropske unije o temeljnih pravicah ter 

Evropska konvencija o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, kot so 

obrazloženi v sodni praksi Sodišča 

Evropske unije in Evropskega sodišča za 

človekove pravice. 

(29) Glede na to, da Direktiva določa 

minimalna pravila, lahko države članice 

razširijo pravice iz te direktive, da 

zagotovijo višjo raven varstva. Raven 

varstva ne bi smela biti nikoli nižja od 

standardov, ki jih zagotavljata Listina 

Evropske unije o temeljnih pravicah ter 

Evropska konvencija o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, kot so 

obrazloženi v sodni praksi Sodišča 

Evropske unije in Evropskega sodišča za 

človekove pravice. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Prenos te direktive bi moral 

prispevati k vzpostavitvi območja svobode, 

varnosti in pravice v Uniji, katere 

poglavitna vrednota je spoštovanje 

temeljnih pravic. Zato s to direktivo ne bi 

smeli vplivati na obveznost javnih 

organov, da spoštujejo temeljne pravice in 

pravna načela iz člena 6 Pogodbe o 

Evropski uniji, vključno s pravicami oseb 

v kazenskih postopkih, če se na podlagi 

utemeljenih razlogov domneva, da bi 

lahko bil učinek te direktive sprememba 

teh obveznosti. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva se uporablja za osumljene ali 

obdolžene fizične osebe v kazenskih 

postopkih, do zaključka navedenih 

postopkov. 

Ta direktiva se uporablja za kazenske in 

podobne postopke kazenskega značaja, ki 

privedejo do primerljivih sankcij 

kaznovalne in odvračalne narave, zoper 

fizične in, kjer je to ustrezno, pravne 

osebe, ki so v teh postopkih osumljene ali 

obdolžene, ne glede na državljanstvo, 

prebivališče, sedež ali kraj pridobitve 

pravne osebnosti, do zaključka navedenih 

postopkov, ki se končajo s pravnomočno 

sodbo.. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da osumljene 

ali obdolžene osebe veljajo za nedolžne, 

dokler jim ni v skladu z zakonom 

dokazana krivda. 

Države članice zagotovijo, da osumljene 

ali obdolžene osebe veljajo za nedolžne, 

dokler jim ni dokazana krivda s 

pravnomočno sodbo, izrečeno v skladu z 

zakonom na javnem sojenju, na katerem 

so imele te osebe vsa jamstva, ki so 

potrebna za obrambo. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 4 Člen 4 

Javno označevanje za krive pred obsodbo Javno označevanje domnevnih storilcev za 

krive, preden jim je krivda dokazana 

Države članice zagotovijo, da njihovi javni 1. Države članice morajo sprejeti potrebne 
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organi z izjavami za javnost in uradnimi 

odločitvami osumljenih ali obdolženih 

oseb pred pravnomočno obsodbo ne 

označujejo za krive. 

ukrepe, da bi zagotovile, da njihovi javni 

organi z izjavami za javnost, uradnimi 

odločitvami (vključno s priporom pred 

sojenjem) in drugimi dejanji osumljenih 

ali obdolženih oseb pred pravnomočno 

obsodbo ali pred pravnomočno 

oprostitvijo ali po njej ne označujejo za 

krive. 

 Izjave še zlasti ne bi smele izražati 

mnenja, da je oseba kriva, in biti take 

narave, da bi spodbujale javnosti k 

mnenju, da je oseba kriva, in/ali 

prejudicirati, kako pristojni sodni organ 

pretehta dejstva. 

 2. Države članice sprejmejo ustrezne 

ukrepe, s katerimi javnim organom 

prepovejo, da v zvezi s tekočimi 

kazenskimi postopki medijem posredujejo 

ali razkrivajo informacije, ki so v 

nasprotju z domnevo nedolžnosti. 

Države članice zagotovijo, da se sprejmejo 

ustrezni ukrepi v primeru kršitve navedene 

zahteve. 

3. Države članice zagotovijo, da se v 

primeru kršitve navedene zahteve 

sprejmejo ustrezni ukrepi, da se o kršitvi 

opravi neodvisna preiskava in da ima 

osumljena ali obtožena oseba, katere 

pravica do domneve nedolžnosti je bila 

kršena, možnost uporabe učinkovitega 

pravnega sredstva, kot to določa člen 10. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Article 4a 

 Predstavljanje osumljenih ali obdolženih 

oseb 

 1. Države članice zagotovijo, da se 

osumljene ali obdolžene osebe na sodiščih 

ali v javnosti ne predstavijo na način, ki bi 

namigoval na njihovo krivdo pred 
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pravnomočno obsodbo. 

 2. To državam članicam ne preprečuje 

ukrepov, ki so v posebnih primerih 

resnično potrebni zaradi varnosti, na 

podlagi opredeljenih posebnih tveganj, ki 

jih predstavlja osumljena ali obdolžena 

oseba. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Dokazno breme in zahtevani dokazni 

standard 

Dokazno breme in zahtevani dokazni 

standard 

1. Države članice zagotovijo, da dokazno 

breme pri ugotavljanju krivde osumljenih 

ali obdolženih oseb nosi tožilstvo. To ne 

posega v pristojnosti obravnavnega 

sodišča, da po uradni dolžnosti ugotavlja 

dejstva. 

1. Države članice zagotovijo, da dokazno 

breme pri ugotavljanju krivde osumljenih 

ali obdolženih oseb nosi tožilstvo. To ne 

posega v pristojnosti obravnavnega 

sodišča, da po uradni dolžnosti ugotavlja 

dejstva, in pravico obrambe, da v skladu z 

veljavnimi nacionalnimi pravili predloži 

dokaze. 

2. Države članice zagotovijo, da je vsaka 

domneva, na podlagi katere se dokazno 

breme prenese na osumljene ali obdolžene 

osebe, dovolj pomembna, da upravičuje 

odstopanje od navedenega načela in da jo 

je mogoče ovreči. 

 

Za ovrženje take domneve zadostuje, da 

obramba predloži dovolj dokazov, s 

katerimi vzbudi razumen dvom glede 

krivde osumljene ali obdolžene osebe. 

 

 2a. Države članice zagotovijo, da se dvom 

vedno pteje v korist osumljene ali 

obdolžene osebe v kazenskem postopku. 

3. Države članice zagotovijo, da – če 

obravnavno sodišče poda oceno glede 

krivde osumljene ali obdolžene osebe in 

obstaja razumen dvom o krivdi zadevne 

3. Države članice zagotovijo, da – če 

obravnavno sodišče poda oceno glede 

krivde osumljene ali obdolžene osebe in 

obstaja dvom o krivdi zadevne osebe, se 



 

RR\1058479SL.doc 27/61 PE546.756v02-00 

 SL 

osebe, se zadevna oseba izpusti. zadevna oseba izpusti. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 Člen 6 

Pravica zoper samoobtožbo in pravica do 

nesodelovanja 

Pravica zoper samoobtožbo in pravica do 

nesodelovanja 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico 

zoper samoobtožbo in pravico do 

nesodelovanja v kazenskih postopkih. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico 

zoper samoobtožbo in pravico do 

nesodelovanja v kazenskih postopkih. 

 1a. Države članice osumljene ali 

obdolžene osebe nemudoma obvestijo o 

pravici zoper samoobtožbo in pravici do 

nesodelovanja in jim pojasnijo vsebino teh 

pravic ter posledice, če se jima odpovedo 

ali ju uveljavljajo. To se stori, preden jih 

zaslišijo javni organi, preden osumljena 

ali obdolžena oseba priča na sodišču in ob 

prijetju. 

2. Pravici iz odstavka 1 se ne nanašata na 

uporabo tistega dokaznega gradiva v 

kazenskem postopku, ki se od osumljene 

ali obdolžene osebe lahko pridobi z 

uporabo zakonitih prisilnih ukrepov in je 

na voljo neodvisno od volje osumljene ali 

obdolžene osebe. 

2. Pravici iz odstavka 1 se ne nanašata na 

uporabo tistega dokaznega gradiva v 

kazenskem postopku, ki se od osumljene 

ali obdolžene osebe lahko legitimno 

pridobi z uporabo zakonitih ukrepov in je 

na voljo neodvisno od volje osumljene ali 

obdolžene osebe. 

 2a. Uresničevanje pravice zoper 

samoobtožbo ali pravice do nesodelovanja 

se nikoli ne šteje kot potrditev dejstev ali 

kot zadosten razlog za sprejetje ali 

ohranjanje ukrepov odvzema prostosti 

pred pravnomočno sodbo o krivdi. 

 2b. Vendar pa lahko države članice pri 

odločanju o dejanski kazni, ki naj bo 

naložena, kot olajševalno okoliščino 

upoštevajo kooperativno vedenje 

osumljene ali obdolžene osebe. 

3. Uresničevanje pravice zoper 3. Uresničevanje pravice zoper 
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samoobtožbo ali pravice do nesodelovanja 

se ne uporabi proti osumljeni ali obdolženi 

osebi v poznejši fazi postopka in se ne 

šteje kot potrditev dejstev. 

samoobtožbo ali pravice do nesodelovanja 

se ne uporabi proti osumljeni ali obdolženi 

osebi v nobeni fazi postopka. 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni, razen če uporaba 

takšnih dokazov ne bi vplivala na splošno 

poštenost postopka. 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 Člen 7 

Pravica do molka Pravica do molka 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico do 

molka, ko jih policija ali drugi organi 

kazenskega pregona ali pravosodni organi 

zaslišujejo v zvezi s kaznivimi dejanji, 

katerih storitve so osumljene ali obdolžene. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico do 

molka, ko jih policija ali drugi organi 

kazenskega pregona ali pravosodni organi 

zaslišujejo v zvezi s kaznivimi dejanji, 

katerih storitve so osumljene ali obdolžene. 

2. Države članice nemudoma obvestijo 

osumljene ali obdolžene osebe o njihovi 

pravici do molka in jim pojasnijo njeno 

vsebino ter posledice odpovedi tej pravici 

in posledice njenega uveljavljanja. 

2. Države članice nemudoma obvestijo 

osumljene ali obdolžene osebe o njihovi 

pravici do molka in jim pojasnijo njeno 

vsebino ter pravne posledice odpovedi tej 

pravici in posledice njenega uveljavljanja. 

To informacijo je treba osumljeni ali 

obdolženi osebi zagotovili nemudoma, 

preden jo zaslišijo javni organi, tako na 

sodišču in kot tudi ob prijetju. 

 2a. Uresničevanje pravice do molka se 

nikoli ne šteje kot potrditev dejstev niti se 

na nikakor ne ocenjuje za namene 

ugotavljanja kazenske odgovornosti in se 

ne šteje kot sam po sebi zadosten razlog za 

sprejetje ali ohranjanje ukrepov odvzema 

prostosti pred pravnomočno sodbo o 

krivdi. 

3. Uresničevanje pravice do molka se ne 

uporabi proti osumljeni ali obdolženi osebi 

v poznejši fazi postopka in se ne šteje kot 

3. Uresničevanje pravice do molka se ne 

uporabi proti osumljeni ali obdolženi osebi 

v poznejši fazi postopka. 
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potrditev dejstev. 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni, razen če uporaba 

takšnih dokazov ne bi vplivala na splošno 

poštenost postopka. 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 8 Člen 8 

Pravica biti navzoč na sojenju Pravica biti navzoč na sojenju 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico biti 

navzoče na svojem sojenju. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico biti 

navzoče na svojem sojenju. 

2. Države članice lahko določijo možnost, 

v skladu s katero obravnavno sodišče lahko 

odloči o krivdi osumljenca ali obdolženca 

v njegovi odsotnosti, pod pogojem, da je 

bila osumljena ali obdolžena oseba: 

2. Države članice lahko določijo možnost, 

v skladu s katero obravnavno sodišče lahko 

odloči o krivdi osumljenca ali obdolženca 

v njegovi odsotnosti, pod pogojem, da je 

bila osumljena ali obdolžena oseba: 

(a) pravočasno (a) pravočasno 

(i) osebno povabljena in tako obveščena o 

predvidenem datumu in kraju sojenja, ali 

dejansko kako drugače uradno obveščena 

o predvidenem datumu in kraju sojenja, 

in sicer tako, da je mogoče nedvoumno 

sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z 

načrtovanim sojenjem, 

(i) osebno povabljena in tako jasno in 

nedvoumno obveščena o predvidenem 

datumu in kraju sojenja ter 

ter  

(ii) obveščena, da se odločitev lahko 

sprejme, tudi če se sojenja ne udeleži, ali  

(ii) obveščena, da se odločitev lahko 

sprejme, tudi če se sojenja ne udeleži, in o 

posledicah neupravičene odsotnosti  

(b) seznanjena z načrtovanim sojenjem in 

je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je 

imenovala sama ali ga je imenovala država, 

da jo zastopa na sojenju, in jo je ta 

zastopnik na sojenju dejansko zastopal. 

(b) seznanjena z načrtovanim sojenjem in 

je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je 

imenovala sama ali ga je imenovala država, 

da jo zastopa na sojenju, in jo je ta 

zastopnik na sojenju dejansko zastopal. 

 2a. Države članice lahko predvidijo 

možnost, v skladu s katero obravnavno 
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sodišče lahko odloči o krivdi osumljenca 

ali obdolženca v njegovi odsotnostil le, če 

se kaznivo dejanje, ki je predmet 

postopka, lahko kaznuje z globo, nikoli 

pa, če se kaznivo dejanje kaznuje z 

zaporno kaznijo. 

3. Če pogoji iz odstavka 2 niso izpolnjeni, 

država članica lahko izvrši odločbo iz 

navedenega odstavka, če je oseba, potem 

ko ji je bila vročena odločba in je bila 

izrecno obveščena o pravici do pritožbe ali 

obnove postopka, na katerem ima pravico 

sodelovati in ki omogoča, da se ponovno 

odloči o vsebini zadeve, vključno s 

preizkušanjem novih dokazov, ter lahko 

privede do spremembe prvotne odločbe: 

3. Če pogoji iz odstavka 2 niso izpolnjeni, 

država članica lahko izvrši odločbo iz 

navedenega odstavka, če je oseba, potem 

ko ji je bila vročena odločba in je bila 

izrecno obveščena o pravici do pritožbe ali 

obnove postopka, na katerem ima pravico 

sodelovati in ki omogoča, da se ponovno 

odloči o vsebini zadeve, vključno s 

preizkušanjem novih dokazov, ter lahko 

privede do spremembe prvotne odločbe: 

(a) izrecno izjavila, da ne izpodbija 

odločbe, 

(a) izrecno izjavila, da ne izpodbija 

odločbe, 

or or 

(b) ni zahtevala obnove postopka ali 

vložila pritožbe v ustreznem roku. 

(b) ni zahtevala obnove postopka ali 

vložila pritožbe v ustreznem roku. 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če osumljene ali obdolžene osebe niso bile 

prisotne na sojenju iz člena 8(1) in pogoji 

iz člena 8(2) in (3) niso izpolnjeni, države 

članice zagotovijo, da ima zadevna oseba 

pravico do obnove postopka, na katerem 

ima pravico biti navzoča in ki omogoča, da 

se ponovno odloči o vsebini zadeve, 

vključno s preizkušanjem novih dokazov, 

ter lahko privede do spremembe prvotne 

odločbe. 

Če osumljene ali obdolžene osebe niso bile 

prisotne na sojenju iz člena 8(1) in pogoji 

iz člena 8(2) in (3) niso izpolnjeni, države 

članice zagotovijo, da ima zadevna oseba 

pravico do obnove postopka, na katerem 

ima pravico biti navzoča in ki omogoča, da 

se ponovno odloči o vsebini zadeve, 

vključno z možnostjo pridobitve novih 

dokazov in po potrebi preizkušanja 

prejšnjih dokazov v kontradiktornem 

postopku, ter lahko privede do spremembe 

prvotne odločbe. 
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Obrazložitev 

Možnost pridobitve novih dokazov, pa tudi možnost ponovne razprave o dokazih (na primer 

pričanjih), ki so bili predhodno že sprejeti brez sodelovanja obdolženca, predstavlja bistven 

pogoj za spoštovanje načel poštenega sojenja. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Ranljive osebe 

 Države članice zagotovijo, da se pri 

uporabi direktive upoštevajo posebne 

potrebe ranljivih oseb, ki so postale 

osumljene ali obdolžene osebe. 

Obrazložitev 

Določba, s katero se želi zaščititi ranljive osebe pri uporabi direktive, je potrebna. Pojavlja se 

tudi v drugih direktivah, povezanih s procesnimi pravicami.  

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10 Člen 10 

Pravna sredstva Pravna sredstva 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe v primeru 

kršitev pravic iz te Direktive na voljo 

učinkovita pravna sredstva. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe v primeru 

kršitev pravic iz te Direktive na voljo 

učinkovita pravna sredstva. 

2. Če je to mogoče, pravno sredstvo 

učinkuje tako, da se osumljena ali 

obdolžena oseba vrne v položaj, v katerem 

bi bila, če do kršitve ne bi prišlo, z 

2. Pravno sredstvo vsebuje ustrezen 

mehanizem za nadomestilo za škode in 
učinkuje tako, da se osumljena ali 

obdolžena oseba vrne v položaj, v katerem 
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namenom ohranjanja pravice do poštenega 

sojenja in pravice do obrambe. 

bi bila, če do kršitve ne bi prišlo, z 

namenom ohranjanja pravice do poštenega 

sojenja in pravice do obrambe. 

 3. Dokazi, pridobljeni ob kršitvi členov 6 

in 7, so nedopustni. 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11 a 

 Poročilo 

 Komisija v roku [dveh letih po roku za 

prenos] Evropskemu parlamentu in Svetu 

predloži poročilo, v katerem oceni, v 

kakšnem obsegu so države članice sprejele 

ukrepe, potrebne za uskladitev z direktivo. 

Obrazložitev 

Obveznost poročanja Evropske komisije je navedena tudi v drugih direktivah, povezanih s 

procesnimi pravicami. 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta direktiva ne spreminja obveznosti 

spoštovanja temeljnih pravic in pravnih 

načel, določenih v členu 6 Pogodbe o 

Evropski uniji, vključno s pravicami oseb 

v kazenskih postopkih, nespremenjene pa 

ostanejo tudi s tem povezane obveznosti 

javnih organov. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Poročevalka pozdravlja sveženj z naslovom „Končni sveženj - procesne praviceˮ, ki 

ga je predstavila Komisija in ki vsebuje tri predloge direktiv po sprejetju prvih treh 

instrumentov v okviru načrta Evropske unije za okrepitev procesnih pravic1. S temi tremi 

direktivami bo mogoče dokončati evropski pravni okvir na področju pravic obrambe 

osumljenih ali obdolženih oseb v kazenskih postopkih po vsej Evropski uniji. Postali bodo 

ključni instrumenti za zagotovitev pravičnega sojenja po vsej Evropski uniji in za popolno 

spoštovanje pravic obrambe, kot jih določajo evropske pogodbe, Listina Evropske unije o 

temeljnih pravicah in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. 

 

Poročevalka zato pozdravlja predlog direktive Evropske komisije za krepitev nekaterih 

vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku. 

Domneva nedolžnosti je temeljna pravica in bistveno načelo, s katerim se je mogoče izogniti 

samovoljnosti in zlorabam v kazenskih postopkih. Hkrati je to načelo, na katerem temelji 

zaščita pravice do pravičnega sojenja, v skladu s členom 6 Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic, členom 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter Mednarodnim 

paktom o državljanskih in političnih pravicah in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. 

Predlog direktive je še toliko bolj pomemben, saj je mogoče v številnih državah članicah 

danes zaslediti krčenje pravic osumljenih in obtoženih oseb ter spodkopavanje načela 

domneve nedolžnosti. 

 

Vendar poročevalka meni, da je Komisija sprejela preveč omejen pristop in da prvotni 

predlog ni dovolj ambiciozen, zaradi česar obstaja nevarnost, da bi se z uskladitvijo 

nacionalnih določb raven znižala.  Poleg tega so nekatere določbe prvotnega predloga 

vprašljive oziroma nesprejemljive, kot na primer uvodna izjava 17, v kateri je omenjana 

možnost javnih organov, da se zatečejo k uporabi prisile.  Poročevalka torej želi predlagati 

več sprememb prvotnega predloga, katerih skupni cilj je večja zaščita osumljenih in obtoženih 

oseb v Evropi. 

 

V prvem predlogu spremembe je tako najprej poudarjeno, da je treba okrepiti sklicevanje na 

Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Splošno deklaracijo o 

človekovih pravicah. 

 

Z drugim nizom predlogov sprememb se želi določiti področje uporabe direktive: osebno 

področje uporabe (direktiva se mora uporabljati za pravne osebe, saj je treba kazenske 

postopke proti pravnim osebam obravnavati tako celovito kot postopke proti fizičnim osebam, 

ter za osebe, ki so pozvane in zaslišane kot priče ter so med zaslišanjem postale ali bi lahko 

postale osumljene osebe); časovni obseg uporabe (direktiva se mora uporabljati v vseh fazah 

postopka, od trenutka, ko oseba postane osumljena ali obdolžena, do zaključka navedenih 

postopkov); in materialno področje uporabe (direktiva se mora uporabljati, če spor sodi na 

                                                 
1 Resolucija Sveta z dne 30. novembra 2009 o načrtu za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb 

v kazenskih postopkih (2009/C 295/1). 
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področje kazenskega prava, kot ga opredeljuje ESČP). 

 

Člen 4 predloga direktive predstavlja temeljno določbo za zaščito osumljenih ali obdolženih 

oseb pred prenagljenimi izjavami o krivdi. Vendar pa kratko besedilo tega člena ne prinaša 

dovolj navodil glede izvajanja te zaščite. S predlogi sprememb, ki jih predlaga poročevalka, 

se želi natančno določiti vsebino tega člena ter osebe in organe, na katere se nanaša prepoved 

javnih obtožb pred izrekom sodbe. Poleg tega načelo o domnevi nedolžnosti redno kršijo 

mediji in tisk. Zagotoviti je treba, da države članice sprejmejo ustrezno zakonodajo za 

preprečevanje teh kršitev.  

 

Načelo, po katerem breme dokaza nosi tožilstvo in po katerem mora biti vsak morebiten dvom 

o krivdi v korist obtoženega, v skladu z načelom in dubio pro reo iz člena 5, je temeljnega 

pomena za zaščito pravice do poštenega sojenja. Poročevalka zato meni, da je v operativni del 

zakonodajnega besedila, in sicer v člen 5(2), nevarno vključiti dejansko načelo o obrnjenem 

dokaznem bremenu. 

 

Pravica do molka, pravica do privilegija zoper samoobtožbo in pravica do nesodelovanja iz 

členov 6 in 7 predlagane direktive so prav tako osrednji elementi domneve nedolžnosti. 

Pomembno je poudariti, da pravica do molka ne pomeni, da molčanje ne more biti kaznivo 

dejanje, temveč pomeni, da sodnik, ki vodi predhodno obravnavo, pri odločanju o krivdi 

osebe ne sme sklepati ničesar iz njenega molka. Poročevalka pozdravlja odstavka 6(4) in 7(4), 

ki predpisujeta pravilo o nedopustnosti dokazov, pridobljenih ob kršitvi teh členov. To načelo 

je treba ohraniti in okrepiti. Vsi dokazi, ki so bili pridobljeni ob kršenju pravice zoper 

samoobtožbo in pravice do nesodelovanja iz člena 6 ali pravice do molka iz člena 7 direktive, 

morajo biti nedopustni. Če so v kazenskem postopku uporabljene izjave ali dokazi, 

pridobljeni s kršenjem omenjenih pravic, celotni postopek samodejno preneha biti pošteno 

sojenje. 

 

Pravica biti navzoč na lastnem sojenju je temeljni element domneve nedolžnosoti, ki je v 

evropski zakonodaji trenuno zaščitena le v okviru evropskega naloga za prijetje in okvirnega 

sklepa o priznavanju izvrševanja kazenskih sodb, izrečenih v odsotnosti. S predlogom 

direktive bi lahko okrepili zaščito, ki jo predvideva ta instrumnet, in zagotovili, da imajo od 

nje koristi vse osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku. Člen 8(2), ki se nanaša 

na primere, v katerih je sojenje v odsotnosti dovoljeno, mora biti karseda omejen. 



 

PE546.756v02-00 36/61 RR\1058479SL.doc 

SL 

 

25.3.2015 

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku 

(COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Pascal Durand 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije temelji členu 82(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije in je zlasti 

namenjen zagotavljanju minimalne ravni varstva načela domneve nedolžnosti v vseh državah 

članicah ter krepitvi pravice biti navzoč na sojenju.  

Glavne prvine predloga so torej načelo domneve nedolžnosti, dokazno breme, pravica zoper 

samoobtožbo, pravica do molka, pravica biti navzoč na sojenju in pravica do ponovnega 

sojenja.  

Odbor za pravne zadeve je že odločal o tem predlogu ob koncu sedmega zakonodajnega 

obdobja in določeno število predlogov sprememb je bilo sprejeto soglasno. Novi pripravljavec 

mnenja na splošno pozdravlja pristop, ki je bil uporabljen, pa tudi da lahko potrdi skoraj vse 

predloge sprememb, zlasti tiste o obrnjenem dokaznem bremenu v škodo osumljenih ali 

obdolženih oseb ter dopustnosti dokazov, pridobljenih s kršenjem načela domneve 

nedolžnosti. Predlaga tudi dodatne predloge sprememb za boljšo opredelitev domneve 

nedolžnosti, zlasti glede javnega označevanja domnevnih storilcev za krive pred obsodbo 

(glej člen 4 predloga), in za dovolj visoko raven zaščite, ki jo uživajo osumljene ali obdolžene 

osebe v vsej Uniji enako. 

PREDLOGI SPREMEMB 

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

zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 



 

RR\1058479SL.doc 37/61 PE546.756v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 11 Splošne deklaracije 

Organizacije združenih narodov o 

človekovih pravicah iz leta 1948 je 

določeno, da velja za vsako osebo, ki je 

obtožena kaznivega dejanja, domneva 

nedolžnosti, vse dokler ni njena krivda 

zakonsko dokazana na javnem sojenju, na 

katerem so ji bila zagotovljena vsa 

jamstva, ki so potrebna za obrambo.  

Člena 47 in 48 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, člen 6 Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter člen 14 

Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah vsebujejo načelo 

domneve nedolžnosti in pravico do 

poštenega sojenja. 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je okrepiti pravico 

do poštenega sojenja v kazenskih 

postopkih z določitvijo minimalnih pravil 

glede nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in pravice biti navzoč na 

sojenju. 

(1) Namen te direktive je okrepiti pravico 

do poštenega sojenja v kazenskih 

postopkih z določitvijo minimalnih pravil 

glede nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in pravice biti navzoč na 

sojenju ter zagotoviti, da je osumljenim in 

obdolženim osebam v vsej EU na voljo 

skupna visoka raven varstva in s tem 

povezanih procesnih jamstev, in sicer brez 

poseganja v višje standarde varstva, ki se 

lahko uporabljajo v posamezni državi 

članici. 

Obrazložitev 

Če je ta direktiva namenjena določitvi skupnega niza minimalnih standardov, bi morala 
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vedno prevladati višja raven varstva ali procesnih jamstev, ki se uporablja v državah 

članicah. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Z določitvijo minimalnih pravil o 

varstvu procesnih pravic osumljenih ali 

obdolženih oseb bi morala ta direktiva 

okrepiti zaupanje držav članic v sisteme 

kazenskega pravosodja drugih držav članic 

in tako pripomoči k lažjemu vzajemnemu 

priznavanju odločb v kazenskih zadevah. 

Takšna skupna minimalna pravila bi prav 

tako morala odpraviti ovire za prosto 

gibanje državljanov na ozemlju držav 

članic. 

(2) Na podlagi člena 82(1) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU) 

„pravosodno sodelovanje v kazenskih 

zadevah temelji na načelu vzajemnega 

priznavanja sodb in sodnih odločb ...“, 

obenem pa vzajemno priznavanje temelji 

na predpostavki, da države članice 

zaupajo v sisteme kazenskega pravosodja 

drugih držav članic. Načelo vzajemnega 

priznavanja sodb in drugih odločb 

pravosodnih organov je temelj 

pravosodnega sodelovanja v civilnih in 

kazenskih zadevah znotraj Evropske 

unije. Z določitvijo minimalnih pravil o 

varstvu procesnih pravic osumljenih ali 

obdolženih oseb se s to direktivo skuša 

okrepiti zaupanje držav članic v sisteme 

kazenskega pravosodja drugih držav članic 

in tako pripomoči k lažjemu vzajemnemu 

priznavanju odločb v kazenskih zadevah. 

Takšna skupna minimalna pravila bi lahko 

vplivala na odpravo ovir za prosto gibanje 

državljanov na ozemlju držav članic. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Svet je v stockholmskem programu 

pozval Komisijo, naj preuči nadaljnje 

elemente minimalnih procesnih pravic 

(4) Svet je v stockholmskem programu 

pozval Komisijo, naj preuči nadaljnje 

elemente minimalnih procesnih pravic 
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osumljenih ali obdolženih oseb ter oceni, 

ali je treba za boljše sodelovanje na tem 

področju preučiti tudi druga vprašanja, na 

primer domnevo nedolžnosti. 

osumljenih ali obdolženih oseb ter oceni, 

ali je treba za boljše sodelovanje med 

pristojnimi organi držav članic na tem 

področju preučiti tudi druga vprašanja, na 

primer domnevo nedolžnosti.  

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Ta direktiva bi se morala uporabljati le 

v kazenskih postopkih. Upravni postopki, 

v katerih se izrečejo sankcije, kot so 

konkurenčni, trgovinski in davčni 
postopki ter postopki v zvezi s finančnimi 

storitvami in druge preiskave, ki jih 

upravni organi vodijo v zvezi s temi 

postopki, ter civilni postopki, niso zajeti v 

tej direktivi. 

(6) Ta direktiva bi se morala uporabljati le 

v kazenskih postopkih in upravnih 

postopkih, v katerih se lahko naložijo 

sankcije, kot je odvzem prostosti, ne glede 

na to, ali so ti postopki opredeljeni kot 

kazenski postopki ali ne. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Ta direktiva bi morala olajšati 

praktično uporabo pravice do domneve 

nedolžnosti in vseh njenih različnih 

vidikov ter tudi pravice biti navzoč na 

sojenju, in sicer zaradi varstva pravice do 

poštenega sojenja. 

(7) Ta direktiva bi morala olajšati 

praktično uporabo pravice do domneve 

nedolžnosti in vseh njenih različnih 

vidikov ter tudi pravice biti navzoč na 

sojenju, in sicer zaradi varstva pravice do 

poštenega sojenja, ob ustreznem 

upoštevanju načela kontradiktornosti in 

ravnotežja med pravicami strank. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 

fizične osebe, ki so osumljene ali 

obdolžene kaznivega dejanja. Ta direktiva 

bi se morala uporabljati v vseh fazah 

postopka, še celo preden pristojni organi 

države članice z uradnim obvestilom ali 

drugače navedene osebe seznanijo, da so 

osumljene ali obdolžene storitve kaznivega 

dejanja, pa do konca postopka. 

(8) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 

fizične osebe, ki so osumljene ali 

obdolžene kaznivega dejanja. Ta direktiva 

bi se morala uporabljati v vseh fazah 

postopka, še celo preden pristojni organi 

države članice z uradnim obvestilom ali 

drugače navedene osebe seznanijo, da so 

osumljene ali obdolžene storitve kaznivega 

dejanja, pa do konca postopka, 

zaključenega s pravnomočno sodbo. 

 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Domneva nedolžnosti je kršena, če 

sodni ali drugi javni organi s sodno 

odločbo ali javno izjavo osumljene ali 

obdolžene osebe označijo, kot bi bile 

obsojene, ne da bi jim bila predhodno 

dokazana krivda v skladu z zakonom. 

(13) Domneva nedolžnosti je kršena, če 

oseba z javnimi pooblastili, naj so sodna, 

upravna ali politična, z izjavo, navedbo ali 

dejanjem osumljene ali obdolžene osebe 

označijo, kot bi bile krive. Za namene te 

direktive izraz „izjava za javnost“ pomeni 

vsako izjavo v zvezi s kaznivim dejanjem, 

ki jo poda pravosodni organ, policija ali 

kateri koli drugi javni organ, na primer 

minister ali drugi javni uslužbenec. 

Domneva nedolžnosti se brez poseganja v 

svobodo tiska in pravico do obveščenosti 

poleg tega krši vsakič, ko mediji v svojih 

navedbah osumljeno ali obdolženo osebo 

obravnavajo, kot da je že obsojena. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Dokazno breme nosi tožilstvo, vsak 

dvom glede krivde pa se razlaga v korist 

obdolženca. Tako bo domneva nedolžnosti 

kršena, če je dokazno breme preneseno s 

tožilstva na obrambo, brez poseganja v 

morebitne pristojnosti sodišča za 

ugotavljanje dejstev po uradni dolžnosti in 

brez poseganja v neodvisnost sodstva pri 

ugotavljanju krivde osumljenca ali 

obdolženca. 

(14) Dokazno breme nosi tožilstvo. 

Osumljenec ima pravico opraviti 

preiskovalne dejavnosti obrambe in za to 

pooblasti svojega odvetnika. Osumljenec 

ima vedno pravico predložiti dokaze v 

svojo obrambo, pri čemer se zagotovi, da 

so dokazi pridobljeni v skladu z načelom 

kontradiktornosti. Če dejanje med 

razpravo ni bilo nedvoumno dokazano, se 

uporabi načelo „in dubio pro reo“. Pri 

tem se ne posega v morebitne pristojnosti 

sodišča za ugotavljanje dejstev po uradni 

dolžnosti in v neodvisnost sodstva pri 

ugotavljanju kazenske odgovornosti 

osumljenca ali obdolženca. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Vendar v nekaterih primerih prenos 

dokaznega bremena na obrambo ne bi 

smel biti nezdružljiv z domnevo 

nedolžnosti, če so zagotovljena nekatera 

jamstva. Zagotoviti bi bilo treba, da so 

dejanske ali pravne domneve razumno 

omejene, pri čemer je treba upoštevati težo 

zadevnega primera, in da se jih da ovreči z 

npr. novimi dejstvi glede olajševalnih 

okoliščin ali na podlagi višje sile. 

črtano 

(Glej predlog spremembe k členu 5(2).) 

Obrazložitev 

Obrnjeno dokazno breme je v kazenskih postopkih, ki zahtevajo elemente namena, 

nesprejemljivo. Vprašanja ni mogoče obravnavati na splošno, z določitvijo uporabe načela o 

obrnjenem dokaznem bremenu v korist tožilcu. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pravica posameznika zoper 

samoobtožbo in pravica do nesodelovanja 

sta pomemben vidik domneve nedolžnosti. 

Osumljene ali obdolžene osebe, ki so 

pozvane, da podajo izjavo ali odgovorijo 

na vprašanja, ne bi smele biti prisiljene 

predložiti dokaze ali dokumente ali 

posredovati informacij, ki lahko privedejo, 

da izpovejo zoper same sebe. 

(16) Pravica posameznika zoper 

samoobtožbo in pravica do molka sta 

temeljna vidika domneve nedolžnosti. 

Osumljene ali obdolžene osebe, ki so 

pozvane, da podajo izjavo ali odgovorijo 

na vprašanja, ne smejo biti na noben način 

prisiljene, da predložijo dokaze ali 

dokumente ali posredujejo informacije, ki 

lahko privedejo, da izpovejo zoper same 

sebe. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsakršno prisilo, ki se uporabi, da bi 

osumljena ali obtožena oseba navedla 

take informacije, je treba omejiti. Da bi 

ugotovili, ali s prisilo niso bile kršene 

navedene pravice, bi bilo glede na 

okoliščine primera treba upoštevati 

naslednje: naravo in stopnjo prisile, 

uporabljene za pridobitev dokazov, obseg 

javnega interesa, da je za zadevno kaznivo 

dejanje uvedena preiskava in izrečena 

kazen, obstoj ustreznih jamstev v postopku 

in za katere namene so uporabljeni 

dokazi, zbrani na tak način. Vendar pa 

stopnja prisile, ki se uporabi zoper 

osumljene ali obdolžene osebe z 

namenom, da se jih prisili k navajanju 

informacij v zvezi z obtožbami zoper njih, 

ne sme posegati v bistvo njihove pravice 

zoper samoobtožbo in njihovo pravico do 

črtano 
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molka, niti za namene varnosti in varstva 

javnega reda. 

Obrazložitev 

Uporaba prisile za pridobitev informacij od osumljenca ali obdolženca, zlasti z namenom, da 

se pomaga tožilcu, je nesprejemljiva. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Pravica zoper samoobtožbo in 

pravica do nesodelovanja se ne bi smela 

razširiti na uporabo dokaznega gradiva v 

kazenskem postopku, ki se lahko pridobi 

od osumljene ali obdolžene osebe z 

uporabo zakonitih prisilnih ukrepov, in ki 

obstaja neodvisno od volje osumljenih ali 

obdolženih oseb, kot je npr. dokazno 

gradivo, pridobljeno na podlagi naloga, 

dokazno gradivo, za katero obstaja pravna 

obveznost zavarovanja in predložitve na 

zahtevo, izdihani zrak, kri in urin ter 

telesno tkivo za testiranje DNK. 

(18) Uporaba metod za pridobitev 

dokazov, ki dodatno omejujejo osebno 

svobodo, mora biti omejena izključno na 

primere, pri katerih je to dokazano nujno 

in ki so določeni z zakonom. Če 

osumljena ali obdolžena oseba ne da 

svojega soglasja, se lahko uporaba 
dokaznega gradiva v kazenskem postopku, 

ki se lahko pridobi od osumljene ali 

obdolžene osebe z uporabo zakonitih 

prisilnih ukrepov in ki obstaja neodvisno 

od volje osumljenih ali obdolženih oseb 

dovoli le po navodilih sodišča z izrecnim 

soglasjem tožilstva, kar mora biti pozneje 

pisno potrjeno. To bi moralo veljati le za 

dokazno gradivo, pridobljeno na podlagi 

naloga, dokazno gradivo, za katero obstaja 

pravna obveznost zavarovanja in 

predložitve na zahtevo, izdihani zrak, kri in 

urin ter telesno tkivo za testiranje DNK, 

vendar ob upoštevanju dejstva, da bi 

lahko bile te metode nezakonite, če bi se z 

uporabo nedopustnih vsiljivih 

medicinskih praks pridobili dokazi, ki bi 

jih bilo mogoče uporabiti zoper osumljeno 

ali obdolženo osebo. 

(Glej predlog spremembe k členu 6(2).) 

Obrazložitev 

Zaradi pravne varnosti, ki je nadvse pomembna na kazenskopravnem področju, bi bilo le v 
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nekaterih natančno opredeljenih primerih dopustno, da se domneva nedolžnosti ne bi 

upoštevala tudi pri morebitnih drugih samoobdolžitvenih elementih. 

 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Pravica do molka je pomemben vidik 

domneve nedolžnosti. Služiti bi morala kot 

varstvo pred samoobtožbo. 

(19) Pravica do molka je pomemben vidik 

domneve nedolžnosti. Služiti bi morala kot 

varstvo pred samoobtožbo. Pravica do 

molka se v nobenem primeru ne sme 

uporabiti proti osumljeni ali obdolženi 

osebi, prav tako se ne sme obravnavati kot 

potrditev točk obtožnice. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Pravica zoper samoobtožbo in pravica 

do nesodelovanja ter pravica do molka bi 

se morale uporabljati tudi glede vprašanj, 

ki so bistvena za kaznivo dejanje, za katero 

je nekdo osumljen ali obdolžen, ne pa npr. 

v zvezi z vprašanji glede ugotavljanja 

identitete osumljene ali obdolžene osebe. 

(20) Pravica zoper samoobtožbo in pravica 

do nesodelovanja ter pravica do molka bi 

se morale uporabljati tudi glede vprašanj, 

ki so bistvena za kaznivo dejanje, za katero 

je nekdo osumljen ali obdolžen. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Vendar pa pravica obdolženca, da je (22) Vendar pa pravica obdolženca, da je 
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navzoč na sojenju, ni absolutna. 

Obdolženec se lahko pod nekaterimi pogoji 

izrecno ali molče, vendar nedvoumno, 

odpove tej pravici. 

navzoč na sojenju, ni absolutna. 

Obdolženec se lahko pod nekaterimi pogoji 

izrecno in nedvoumno odpove tej pravici. 

Obrazložitev 

Tiha odpoved po definiciji ne more biti nedvoumna, ker ni izrečena. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Načelo učinkovitosti prava EU 

zahteva, da države članice uvedejo 

ustrezna in učinkovita pravna sredstva v 

primeru kršitve pravice, ki je 

posameznikom zagotovljena s pravom 

Unije. Če je to mogoče, bi moralo 

učinkovito pravno sredstvo v primeru 

kršitve katerega koli načela, določenega s 

to direktivo, učinkovati tako, da se 

osumljena ali obdolžena oseba vrne v 

položaj, v katerem bi bila, če do kršitve ne 

bi prišlo. 

(26) Načelo učinkovitosti prava EU 

zahteva, da države članice uvedejo 

ustrezna in učinkovita pravna sredstva v 

primeru kršitve pravice, ki je 

posameznikom zagotovljena s pravom 

Unije. Ta pravna sredstva bi morala biti 

vključena v nacionalno pravo vsake 

države članice in bi se morala enotno 

uporabljati po vsej Uniji. Učinkovito 

pravno sredstvo v primeru kršitve katerega 

koli načela, določenega s to direktivo, bi 

moralo vključevati ustrezen mehanizem za 

nadomestilo škode in učinkovati tako, da 

se osumljena ali obdolžena oseba vrne v 

položaj, v katerem bi bila, če do kršitve ne 

bi prišlo  

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) Zato bi morale imeti ranljive osebe, 

kar zadeva nekatere pravice iz te direktive, 

posebno raven varstva, in bi zanje morala 

veljati dodatna procesna jamstva. Za 
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otroke se uporabljajo dodatna procesna 

jamstva iz direktive o procesnih jamstvih 

za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v 

kazenskem postopku. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Prenos te direktive bi moral 

prispevati k vzpostavitvi območja svobode, 

varnosti in pravice v Uniji. Zato izvajanje 

te direktive ne bi smelo vplivati na 

obveznost javnih organov, da spoštujejo 

temeljne pravice in pravna načela iz člena 

6 Pogodbe o Evropski uniji, vključno s 

pravicami oseb v kazenskih postopkih. 

(Glej predloge sprememb k členu 12, naslov in pododstavek 1a (novo).) 

Obrazložitev 

Spoštovanje temeljnih pravic je bistveno zagotovilo za dovolj visoko raven varstva pravic in 

procesnih jamstev za osumljene in obdolžene osebe v EU. Temeljnih pravic ne bi smeli 

ogroziti z nekritično uporabo te direktive. 

 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) nekaterih vidikih pravice do domneve 

nedolžnosti v kazenskih postopkih; 

(a) nekaterih vidikih pravice do domneve 

nedolžnosti v kazenskih postopkih, kot so 

pravica osebe, da je javni organi pred 

izrekom pravnomočne sodbe v javnosti ne 

označijo za krivo, zagotovilo, da dokazno 

breme nosi tožilstvo in da se vsak razumen 

dvom glede krivde razlaga v korist 
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obdolženca, pravica do obveščenosti o 

obtožbi v kazenskem postopku, pa tudi 

druge s tem povezane pravice, na primer 

pravica zoper samoobtožbo, pravica do 

zavrnitve sodelovanja, pravica do molka, 

pravica obdolženca, da ne prizna krivde, 

pravica obdolženca, da ne izpove zoper 

sebe, pravica do svobode in pravica 

obdolženca, da pred sojenjem ni v 

priporu, te pravice so namreč bistvene za 

pravično sojenje v skladu s členom 6 

EKČP; 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva se uporablja za osumljene ali 

obdolžene fizične osebe v kazenskih 

postopkih, do zaključka navedenih 

postopkov. 

Ta direktiva se uporablja za osumljene ali 

obdolžene fizične osebe v vseh fazah 

kazenskega postopka, ne glede na njihovo 

državljanstvo ali prebivališče, še preden 

jih organi držav članic v obliki uradnega 

obvestila ali kako drugače obvestijo o tem, 

da so osumljeni ali obdolženi kaznivega 

dejanja, in do zaključka navedenih 

postopkov, in sicer dokončno s strani 

organov kazenskega pregona ali z izrekom 

pravnomočne oprostilne ali obsodilne 

sodbe, zoper katero se ni mogoče pritožiti 

Direktiva se uporablja za postopke, ki jih 

sproži Evropsko javno tožilstvo v skladu s 

členom 86(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se skuša pojasniti, da ta direktiva ne koristi samo državljanom EU, 

in razlagati področje uporabe predloga tudi glede na prihodnjo ustanovitev evropskega 

javnega tožilstva. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da osumljene 

ali obdolžene osebe veljajo za nedolžne, 

dokler jim ni v skladu z zakonom 

dokazana krivda. 

Države članice zagotovijo, da osumljene 

ali obdolžene osebe veljajo za nedolžne, 

dokler ni v skladu z zakonom ugotovljena 

njihova kazenska odgovornost z izrekom 

pravnomočne sodbe v kazenskem 

postopku na javnem sojenju, na katerem 

so imele te osebe vsa jamstva, ki so 

potrebna za obrambo. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da njihovi javni 

organi z izjavami za javnost in uradnimi 

odločitvami osumljenih ali obdolženih 

oseb pred pravnomočno obsodbo ne 

označujejo za krive. 

Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 

potrebi, da zagotovijo, da osebe z javnimi 

pooblastili, naj so sodna, upravna, 

politična ali druga, s svojimi dejanji, 

navedbami ali izjavami osumljenih ali 

obdolženih oseb ne označujejo za krive. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se sprejmejo 

ustrezni ukrepi v primeru kršitve navedene 

zahteve. 

Države članice zagotovijo, da se določijo 

in sprejmejo ustrezni ukrepi, kot so kazni 

in dodelitev nadomestila, v primeru kršitve 

zahteve iz tega člena in da ima osumljena 

ali obdolžena oseba, katere pravica do 

domneve nedolžnosti je bila kršena, 

dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 

kot je, kjer je to primerno, obnova 
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postopka. 

Države članice zagotovijo, da se v tisku ne 

krši načelo o domnevi nedolžnosti in se 

osumljene in obdolžene osebe ne 

označujejo za že obsojene. 

(Glej predlog spremembe k členu 4(1).) 

 

 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da dokazno 

breme pri ugotavljanju krivde osumljenih 

ali obdolženih oseb nosi tožilstvo. To ne 

posega v pristojnosti obravnavnega 

sodišča, da po uradni dolžnosti ugotavlja 

dejstva. 

1. Države članice zagotovijo, da dokazno 

breme pri ugotavljanju krivde osumljenih 

ali obdolženih oseb nosi tožilstvo. To ne 

posega v pristojnosti obravnavnega 

sodišča, da po uradni dolžnosti ugotavlja 

dejstva, in pravico obrambe, da predloži 

dokaze v skladu z nacionalnimi pravili, 

vključno z možnostjo predložitve dokazov 

za obrambo ali izvedbe preiskovalnih 

dejavnosti za obrambo. . Države članice 

zagotovijo tudi, da se vsak dvom glede 

krivde razlaga v korist osumljene ali 

obdolžene osebe. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da je vsaka 

domneva, na podlagi katere se dokazno 

breme prenese na osumljene ali obdolžene 

osebe, dovolj pomembna, da upravičuje 

črtano 
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odstopanje od navedenega načela in da jo 

je mogoče ovreči. 

Za ovrženje take domneve zadostuje, da 

obramba predloži dovolj dokazov, s 

katerimi vzbudi razumen dvom glede 

krivde osumljene ali obdolžene osebe. 

 

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 15.) 

Obrazložitev 

Obrnjeno dokazno breme v kazenskih postopkih je težko sprejemljivo in bi bilo treba o njem 

temeljito razmisliti. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico 

zoper samoobtožbo in pravico do 

nesodelovanja v kazenskih postopkih. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico 

zoper samoobtožbo v kazenskih postopkih. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pravici iz odstavka 1 se ne nanašata na 

uporabo tistega dokaznega gradiva v 

kazenskem postopku, ki se od osumljene 

ali obdolžene osebe lahko pridobi z 

uporabo zakonitih prisilnih ukrepov in je 

na voljo neodvisno od volje osumljene ali 

obdolžene osebe. 

2. Pravici iz odstavka 1 se ne nanašata na 

uporabo naslednjega dokaznega gradiva v 

kazenskem postopku, če se to od osumljene 

ali obdolžene osebe pridobi na zakonit 

način, brez uporabe nesprejetih vsiljivih 

medicinskih postopkov: 

 (a) dokazno gradivo, pridobljeno na 

podlagi naloga; 
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 (b) dokazno gradivo, za katero obstaja 

pravna obveznost zadržanja in predložitve 

na zahtevo; 

 (c) vzorci izdihanega zraka, krvi in urina 

ter telesno tkivo za testiranje DNK; 

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 18.) 

Obrazložitev 

Zaradi pravne varnosti, ki je nadvse pomembna na kazenskopravnem področju, bi bilo le v 

nekaterih natančno opredeljenih primerih dopustno, da se domneva nedolžnosti ne bi 

upoštevala tudi pri morebitnih drugih samoobdolžitvenih elementih. 

 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uresničevanje pravice zoper 

samoobtožbo ali pravice do nesodelovanja 

se ne uporabi proti osumljeni ali obdolženi 

osebi v poznejši fazi postopka in se ne šteje 

kot potrditev dejstev. 

3. Uresničevanje pravice zoper 

samoobtožbo se ne uporabi proti osumljeni 

ali obdolženi osebi v nobeni fazi postopka 

in se ne šteje kot potrditev dejstev. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni, razen če uporaba 

takšnih dokazov ne bi vplivala na splošno 

poštenost postopka. 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni v nobeni fazi postopka 

in se odstranijo iz spisa zadeve. 

Obrazložitev 

Nezakonito pridobljeni dokaz v nobeni obliki ne more biti dopusten. Tak dokaz tudi ne bi smel 



 

PE546.756v02-00 52/61 RR\1058479SL.doc 

SL 

ostati v spisu, saj bi lahko vplival na sodnika, ne da bi se ta tega zavedal. 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice za ohranitev pravega 

ravnotežja med načelom domneve 

nedolžnosti in svobode tiska zagotovijo, da 

imajo novinarji vedno pravico, da zaščitijo 

zaupnost svojih virov. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe pravico do 

molka, ko jih policija ali drugi organi 

kazenskega pregona ali pravosodni organi 

zaslišujejo v zvezi s kaznivimi dejanji, 

katerih storitve so osumljene ali obdolžene. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

osumljene ali obdolžene osebe v celotnem 

kazenskem postopku pravico do molka, ko 

jih policija ali drugi organi kazenskega 

pregona ali pravosodni organi zaslišujejo v 

zvezi s kaznivimi dejanji, katerih storitve 

so osumljene ali obdolžene. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice nemudoma obvestijo 

osumljene ali obdolžene osebe o njihovi 

pravici do molka in jim pojasnijo njeno 

vsebino ter posledice odpovedi tej pravici 

in posledice njenega uveljavljanja. 

2. Države članice prek pristojnih organov 

nemudoma obvestijo osumljene ali 

obdolžene osebe v jeziku, ki ga te osebe 

razumejo, o njihovi pravici do molka in 

jim pojasnijo njeno vsebino ter posledice 

odpovedi tej pravici in posledice njenega 
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uveljavljanja. 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uresničevanje pravice do molka se ne 

uporabi proti osumljeni ali obdolženi osebi 

v poznejši fazi postopka in se ne šteje kot 

potrditev dejstev. 

3. Uresničevanje pravice do molka se ne 

uporabi proti osumljeni ali obdolženi osebi 

v nobeni fazi postopka in se ne šteje kot 

potrditev dejstev ter se na noben način, 

niti implicitno, ne upošteva pri 

ugotavljanju kazenske odgovornosti ali 

uporabi za določanje kazni. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni, razen če uporaba 

takšnih dokazov ne bi vplivala na splošno 

poštenost postopka. 

4. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega 

člena, niso dopustni. 

Obrazložitev 

Predvidena izjema v predlogu bi utegnila biti v nasprotju s splošnim namenom okrepitve 

domneve nedolžnosti in z njo povezanih pravic.  

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4а. Države članice zagotovijo, da 

osumljene ali obdolžene osebe nimajo 
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kazenske odgovornosti za dajanje 

neresničnih razlag v kateri koli fazi 

kazenskega postopka. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 8 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pravica biti navzoč na sojenju Pravica biti navzoč na sojenju, in odločbe, 

izdane v nenavzočnosti 

Obrazložitev 

Ker se člen 8 tega predloga nanaša tudi na odločbe, izdane v nenavzočnosti, bi bilo treba 

temu primerno spremeniti njegov naslov. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice lahko določijo možnost, 

v skladu s katero obravnavno sodišče lahko 

odloči o krivdi osumljenca ali obdolženca 

v njegovi odsotnosti, pod pogojem, da je 

bila osumljena ali obdolžena oseba: 

2. Države članice lahko določijo možnost, 

v skladu s katero obravnavno sodišče lahko 

odloči o kazenski odgovornosti obdolženca 

v njegovi odsotnosti, pod pogojem, da je 

bila obdolžena oseba: 

(a) pravočasno (a) pravočasno 

(i) osebno povabljena in tako obveščena o 

predvidenem datumu in kraju sojenja, ali 

dejansko kako drugače uradno obveščena o 

predvidenem datumu in kraju sojenja, in 

sicer tako, da je mogoče nedvoumno 

sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z 

načrtovanim sojenjem, 

(i) osebno povabljena in tako z uradnim 

obvestilom obveščena o predvidenem 

datumu in kraju vsake obravnave, 

povezane s sojenjem, ali dejansko kako 

drugače uradno obveščena o predvidenem 

datumu in kraju vsake obravnave, 

povezane s sojenjem, in sicer tako, da je 

mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta 

oseba seznanjena z dejstvom, da proti njej 

poteka sojenje, 

ter ter 
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ii) obveščena, da se odločitev lahko 

sprejme, tudi če se sojenja ne udeleži, ali 

(ii) obveščena, da se odločitev lahko 

sprejme, tudi če se sojenja ne udeleži, 

(b) seznanjena z načrtovanim sojenjem in 

je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je 

imenovala sama ali ga je imenovala 

država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta 

zastopnik na sojenju dejansko zastopal. 

(b) seznanjena z načrtovanim sojenjem in 

je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je 

imenovala sama, da jo zastopa na sojenju, 

in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko 

zastopal ali je bil, če sama ni imenovala 

pravnega zastopnika, imenovan pravni 

zastopnik po uradni dolžnosti in se je tako 

v vsakem primeru zagotovila obramba te 

osebe na sojenju. 

 Države članice zagotovijo, da se odločba 

ne izda v nenavzočnosti, če osumljena ali 

obdolžena oseba v ustrezno utemeljenih 

primerih predloži tehtno opravičilo, da se 

ne more udeležiti svojega sojenja. 

 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če pogoji iz odstavka 2 niso izpolnjeni, 

država članica lahko izvrši odločbo iz 

navedenega odstavka, če je oseba, potem 

ko ji je bila vročena odločba in je bila 

izrecno obveščena o pravici do pritožbe ali 

obnove postopka, na katerem ima pravico 

sodelovati in ki omogoča, da se ponovno 

odloči o vsebini zadeve, vključno s 

preizkušanjem novih dokazov, ter lahko 

privede do spremembe prvotne odločbe: 

3. Država članica lahko izvrši odločbo o 

kazenski odgovornosti obdolžene osebe, če 

je ta oseba, potem ko ji je bila vročena 

odločba in je bila izrecno obveščena o 

pravici do pritožbe ali obnove postopka, na 

katerem ima pravico sodelovati in ki 

omogoča, da se ponovno odloči o vsebini 

zadeve, vključno s preizkušanjem novih 

dokazov, ter lahko privede do spremembe 

prvotne odločbe: 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ni zahtevala obnove postopka ali (b) ni zahtevala obnove postopka ali 



 

PE546.756v02-00 56/61 RR\1058479SL.doc 

SL 

vložila pritožbe v ustreznem roku. vložila pritožbe v zakonsko predpisanem 

roku za vložitev pritožbe. 

Obrazložitev 

Pritožbo je treba vložiti v zakonsko predpisanem roku in ne v ustreznem roku. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Če so izpolnjeni pogoji iz tega člena, 

lahko države članice uporabijo 

poenostavljene kazenske postopke z a 

lažja kazniva dejanja. Države članice 

obvestijo Komisijo o izjemah, ki jih v zvezi 

s tem določa nacionalno pravo. 

Obrazložitev 

Trajanje in zapletenost kazenskih postopkov bi morala biti ne glede na domnevo nedolžnosti 

sorazmerna s težo kaznivega dejanja. Ukrepi pa morajo vseeno biti predvideni, da se prepreči 

zloraba poenostavljenih postopkov. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Lažje kaznivo dejanje v smislu člena 

3a je vsako kaznivo dejanje, za katerega je 

v skladu z nacionalnim pravom 

predpisana kazen, ki je lažja od zaporne 

kazni po pravu države članice, v kateri 

poteka kazenski postopek. 
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Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če osumljene ali obdolžene osebe niso bile 

prisotne na sojenju iz člena 8(1) in pogoji 

iz člena 8(2) in (3) niso izpolnjeni, države 

članice zagotovijo, da ima zadevna oseba 

pravico do obnove postopka, na katerem 

ima pravico biti navzoča in ki omogoča, da 

se ponovno odloči o vsebini zadeve, 

vključno s preizkušanjem novih dokazov, 

ter lahko privede do spremembe prvotne 

odločbe. 

Če osumljene ali obdolžene osebe niso bile 

prisotne na sojenju iz člena 8(1) in pogoji 

iz člena 8(2) in (3) niso izpolnjeni, države 

članice zagotovijo, da ima zadevna oseba 

pravico do obnove postopka ali pritožbe, 

pri čemer ima pravico biti navzoča na 

sojenju, kar omogoča, da se ponovno 

odloči o vsebini zadeve, vključno s 

preizkušanjem novih dokazov, ter lahko 

privede do spremembe prvotne odločbe. 

Ponovno sojenje poteka v skladu z 

domnevo nedolžnosti, dokler ni izrečena 

nepreklicna pravnomočna sodba.  

 Države članice zagotovijo pravico do 

revizije odločbe, s katero je ugotovljena 

kazenska odgovornost obdolžene osebe, v 

primeru novih dokazov, na podlagi 

katerih bi bila odločba ugodnejša za to 

osebo, ali v primeru, da se dokaže, da je 

bila obsodba posledica sodne napake. 

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je to mogoče, pravno sredstvo 

učinkuje tako, da se osumljena ali 

obdolžena oseba vrne v položaj, v katerem 

bi bila, če do kršitve ne bi prišlo, z 

namenom ohranjanja pravice do poštenega 

sojenja in pravice do obrambe. 

2. Pravno sredstvo vsebuje ustrezen 

mehanizem nadomestila za škodo in 
učinkuje tako, da se osumljena ali 

obdolžena oseba vrne v položaj, v katerem 

bi bila, če do kršitve ne bi prišlo, z 

namenom ohranjanja pravice do poštenega 

sojenja in pravice do obrambe. 

 Države članice zaradi uveljavljanja 

pravice do poštenega sojenja zagotovijo, 

da ima osumljena ali obdolžena oseba, 
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katere pravice iz te direktive so bile 

kršene, pravna sredstva, ki lahko 

obsegajo: 

 (a) ponovno obravnavo zadeve od začetne 

faze, in sicer v skladu z minimalnimi 

pravili in vsemi pravicami te direktive: 

pravica osebe, da je javni organi pred 

izrekom pravnomočne sodbe ne označijo 

za krivo, načelo, da dokazno breme nosi 

tožilstvo in da se vsak razumen dvom 

glede krivde razlaga v korist obdolženca, 

pravica zoper samoobtožbo, pravica do 

nesodelovanja in pravica do molka ter 

pravica biti navzoč na sojenju; 

 (b) ponovno obravnavo zadeve od faze, v 

kateri so se kršila pravila in pravice iz te 

direktive; 

 V primeru kazenskih postopkov, ki jih 

sproži Evropsko javno tožilstvo, bo 

mogoče pozneje v skladu s postopnim 

pristopom posredovanja prava Unije 

preučiti prihodnje pobude, odvisno od 

razvoja v zvezi z nacionalno zakonodajo 

in sodno prakso, ki sta lahko v nekaterih 

državah članicah veliko bolj restriktivna 

kot minimalna pravila iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 12 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prepoved poslabšanja položaja Raven varstva 

(Glej predloge sprememb k uvodni izjavi 29a in členu 12, pododstavek (1a)(novo).) 

Obrazložitev 

Naslov tega člena je nekoliko nejasen, saj ne odraža vsebine določbe. Predlog spremembe 

odraža naslov člena 53 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v katerem gre za 

podobno načelo. 
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Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta direktiva ne vpliva na obveznost 

spoštovanja temeljnih pravic in pravnih 

načel, določenih v členu 6 Pogodbe o 

Evropski uniji, tudi pravic oseb v 

kazenskem postopku.  Ne vpliva na 

nobeno drugo nacionalno, regionalno ali 

mednarodno obveznost javnih organov v 

zvezi z njimi. 

Obrazložitev 

Spoštovanje temeljnih pravic je bistveno zagotovilo za dovolj visoko raven varstva pravic in 

procesnih jamstev za osumljene in obdolžene osebe v EU. Temeljnih pravic ne bi smeli 

ogroziti z nekritično uporabo te direktive. 
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