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Predlog 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta

o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

S predlagano direktivo naj bi oblikovali enoten, učinkovit in prožen instrument za pridobivanje 

dokazov v drugi državi članici v okviru kazenskega postopka.

Trenutno morajo pravosodni organi uporabljati dva različna sistema, in sicer medsebojno pravno 

pomoč na eni strani in vzajemno priznavanje na drugi. Iz prvega sistema je izšla vrsta konvencij in 

protokolov1, uporablja pa se lahko za vse primere, ne glede na vrsto zadevnega preiskovalnega 

ukrepa ali dokaza. Vzajemno priznavanje pa se nasprotno lahko uporablja le za dele, ki jih zajema 

eden od trenutno sprejetih instrumentov. Trenutno se za pridobivanje dokazov  uporabljata dva 

instrumenta o vzajemnem priznavanju, in sicer Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z 

dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji 

(v nadaljnjem besedilu: okvirni sklep o zasegu)2 in Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ z dne 

18. decembra 2008 o evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov, dokumentov 

in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih (v nadaljnjem besedilu: okvirni sklep o EDN), ki se 

uporablja le za že obstoječe dokaze.

Zaradi številnih instrumentov, ki se uporabljajo pri medsebojni pravni pomoči, in njenega soobstoja 

z vzajemnim priznavanjem je ukrepanje razdrobljeno, naloga pravosodnih organov pa zato težja, 

kar je v nasprotju s tem, kar naj bi dosegli z vzajemnim priznavanjem. Evropski svet je v 

stockholmskem programu, ki je bil sprejet 11. decembra 2009, določil, da je treba nadaljevati

vzpostavljanje celovitega sistema za pridobivanje dokazov v čezmejnih primerih na podlagi načela 

vzajemnega priznavanja. Evropski svet je bil mnenja, da je sistem veljavnih instrumentov na tem 

področju razdrobljen in da je zato potreben nov pristop, ki bo temeljil na načelu vzajemnega 

  
1 Za več informacij glej podrobno izjavo, priloženo temu predlogu (9288/10 COPEN 117 

EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 1).
2 UL L 196, 2.8.2003, str. 45.
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priznavanja in hkrati upošteval prožnost tradicionalnega sistema medsebojne pravne pomoči. Zato 

je pozval k pripravi celovitega sistema, ki bi nadomestil vse obstoječe instrumente na tem področju, 

vključno z okvirnim sklepom o EDN, in bi po možnosti zajemal vse vrste dokazov; v njem naj bi se 

določili roki za izvršitev, razlogi za zavrnitev pa naj bi bili karseda omejeni.

V podrobni izjavi, priloženi temu predlogu (…/10 COPEN …) , so natančno opisane težave, ki 

izhajajo iz trenutnega stanja. Vsebuje tudi utemeljitev, na podlagi katere je nastal zadevni predlog.

Glavne spremembe, ki jih prinaša novi instrument, so:

– poenostavitev postopka z oblikovanjem enotnega instrumenta (nove direktive) in s tem 

nadomestitev vseh obstoječih instrumentov v zvezi s pridobivanjem dokazov, vključno s 

konvencijami o medsebojni pravni pomoči, okvirnim sklepom o zasegu in okvirnim 

sklepom o EDN;

– večji poudarek na preiskovalnem ukrepu (tako kot pri medsebojni pravni pomoči), ki ga 

je treba izvršiti, kot na vrsti dokazov, ki jih je treba zbrati (tako kot v okvirnem sklepu o 

EDN);

– omejitev možnosti za zavrnitev izvršitve ali priznanja evropskega preiskovalnega 

naloga (EPN);

– pospešitev postopka;

– praktične izboljšave, na primer možnost, da uradniki iz odreditvene države pomagajo 

pri izvršitvi EPN v izvršitveni državi.

POGLAVJE I: EVROPSKI PREISKOVALNI NALOG (EPN)

Člen 1: opredelitev evropskega preiskovalnega naloga in obveznost njegove izvršitve

V tem členu je opredeljen EPN. Pojasnjeno je, da je predmet EPN predvsem poseben preiskovalni 

ukrep. V odstavku 3 je potrjen pomen temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, podobno kot v 

vseh instrumentih o vzajemnem priznavanju v kazenskih postopkih.
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Člen 2: opredelitev pojmov

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

V členu 2(a) oziroma (b) sta opredeljena odreditveni oziroma izvršitveni organ. Ta člen je treba 

brati skupaj s členom 28(1)(a), v katerem se od držav članic zahteva, da pošljejo uradno obvestilo o 

organih, določenih za odreditvene oziroma izvršitvene, ter s členom 6(2), v katerem je določena 

možnost imenovanja centralnih organov. Vendar pa imajo lahko centralni organi pri pošiljanju EPN 

le administrativno vlogo.

(a) Odreditveni organ: večina držav članic bo najbrž uporabila točko (i), ki določa, da se za organ, 

pristojen za izdajo EPN, imenuje sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali javni tožilec. Da pa bi se 

upoštevale razlike v nacionalnih sistemih, točka (ii) omogoča imenovanje drugega pravosodnega 

organa, če le ima v posebnih primerih pristojnosti preiskovalnega organa v kazenskih postopkih in 

je v zadevnem primeru pristojen za odreditev pridobivanja dokazov. Država članica lahko, na 

primer, imenuje policijski organ za odreditveni organ za namen EPN, vendar le, če je ta policijski 

organ pristojen za odreditev zadevnega preiskovalnega ukrepa na nacionalni ravni. Ta rešitev je 

skladna z obstoječimi instrumenti o medsebojni pravni pomoči, pa tudi z okvirnim sklepom o EDN.

Slednji pa je vseeno manj prožen, saj zajema postopek potrditve, po katerem lahko izvršitvena 

država zahteva od držav članic, ki so za odreditveni organ določile, na primer, policijski organ, da 

EDN potrdi pravosodni organ v strogem smislu (sodnik, tožilec, sodnik ali preiskovalni sodnik).

Tudi ta postopek potrditve je še eden od elementov, zaradi katerih je uporaba EDN bolj zapletena v 

primerjavi z medsebojno pravno pomočjo in zaradi česar je potrebna poenostavitev. Poleg tega je 

rešitev, predlagana v osnutku direktive, v skladu z načelom vzajemnega priznavanja.
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(b) Izvršitveni organ: države članice lahko prav tako določijo, kateri organ bo imenovan za 

izvršitvenega. Vendar pa je njihov manevrski prostor vseeno omejen, saj mora biti izvršitveni organ 

pristojen tudi za izvrševanje preiskovalnih ukrepov, navedenih v EPN, v podobnih nacionalnih 

primerih. Če se EPN odredi za hišno preiskavo v določenem kraju v državi članici A, mora biti 

izvršitveni organ tisti, ki je v podobnem nacionalnem primeru pristojen za odločitev o hišni 

preiskavi v zadevnem kraju.

Člen 3: področje uporabe EPN

Člen 3 je bistveni del predloga. Kakor je razloženo zgoraj in podrobno v izjavi, je eden od glavnih 

ciljev tega predloga poenostavitev pravosodnega sodelovanja na tem področju, in sicer z 

nadomestitvijo vseh obstoječih instrumentov (tj. tako instrumentov o medsebojni pravni pomoči kot 

o vzajemnem priznavanju) z enotnim okvirom. Tako mora EPN načeloma zajemati vse 

preiskovalne ukrepe za pridobivanje dokazov. To pravilo je določeno v členu 3(1).

Za nekatere ukrepe pa so potrebni posebni predpisi, za katere je primernejša ločena obravnava. To 

velja za ustanavljanje skupnih preiskovalnih enot in zbiranje dokazov v okviru teh enot 

(člen 3(2)(a)), kar urejata člen 13 Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v 

kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije1 (v nadaljnjem besedilu: konvencija o 

medsebojni pravni pomoči) in Okvirni sklep 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o skupnih 

preiskovalnih enotah2. Za ustanovitev enote je, na primer, potreben podpis vsestranskega 

sporazuma. Pri pridobivanju dokazov v okviru teh enot je dodana vrednost slednjih prav v tem, da 

znotraj enote dokazi nemoteno krožijo, kar pomeni, da med člani enote ni potrebe po EPN.

Izključitev zajema tudi dve vrsti prestrezanja telekomunikacij, za kateri so določena obsežna pravila 

v členih 18 do 22 konvencije o medsebojni pravni pomoči. Gre za prestrezanje satelitskih 

telekomunikacij ter prestrezanje telekomunikacij in njihovo takojšnje posredovanje v državo 

  
1 UL C 197, 12.7.2000, str. 3. Glej tudi: obrazložitveno poročilo, UL C 379, 29.12.2000, str. 7.
2 UL L 162, 20.6.2002, str. 1.
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prosilko. Če bi v EPN vključili takšna pravila, bi to vplivalo na doslednost novega okvira, poleg 

tega pa vključitev ni potrebna, saj so ti preiskovalni ukrepi zelo ločeni od drugih in zato organu 

prosilcu ali odreditvenemu organu ni treba dati možnosti, da jih vključi v isti zahtevek kot druge 

preiskovalne ukrepe. Sodelovanje pri izvršitvi teh ukrepov bo še vedno mogoče na podlagi 

obstoječih pravil, ki se nadomestijo le v zvezi z ukrepi, zajetimi v EPN (glej člen 29).

Pomembno je opozoriti, da sta iz področja uporabe EPN izključeni le ti dve vrsti prestrezanja 

telekomunikacij. Standardno prestrezanje telekomunikacij je zajeto v členu 27 predloga, ki v zvezi s 

tem določa prožna pravila.

Člen 4: vrste postopkov, za katere se lahko izda EPN

Glede vrst postopkov, za katere se EPN lahko izda, predlog v celoti temelji na členu 5 okvirnega 

sklepa o EDN. EPN je zasnovan za pridobivanje dokazov v kazenskih postopkih, zajema pa tudi 

nekatere administrativne postopke, ki imajo kaznivo razsežnost in izpolnjujejo natančna merila.

Člen 4 predloga in člen 5 okvirnega sklepa o EDN sta enaka, pravila v zvezi z administrativnimi 

postopki pa ne povsem. Področje uporabe EPN je precej razširjeno, saj zajema skoraj vse 

preiskovalne ukrepe, zato je bil vključen nov razlog za zavrnitev, ki omogoča zavrnitev izvršitve 

EPN, če se ta izda za nekazenske postopke (člen 10(1)(d)).

Člen 5: vsebina in oblika EPN

EPN je sam po sebi obrazec iz priloge, ki ga izpolni in podpiše odreditveni organ (člen 5(1)).

Obrazec torej ni "potrdilo", ki se priloži ločenemu sklepu, kar se uporablja pri več instrumentih o 

vzajemnem priznavanju (na primer okvirni sklep o zasegu). Za EPN se uporablja ista rešitev kot za 

evropski nalog za prijetje in evropski dokazni nalog, pri katerih mora odreditveni organ poslati le en 

dokument.
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Za jezike (člen 5(2)) se uporablja podobna rešitev kot v drugih instrumentih o vzajemnem 

priznavanju. Vsaka država članica mora kot izvršitvena država določiti jezik, v katerem ji bo treba 

poslati EPN. Sprejeti mora tudi prevod EPN oziroma izdajo EPN v enem od svojih uradnih jezikov, 

vendar pa člen 5(2) določa, da lahko države članice določijo tudi druge možne jezike.

Obveznost držav članic, da uradno sporočijo, kateri jeziki so zanje sprejemljivi, je določena v členu 

28(1)(b).

Poglavje II – Postopki in nadzorni ukrepi za odreditveno državo

Člen 6: pošiljanje in oblika EPN

Člen 6 o pošiljanju in obliki EPN je vsebinsko enak členu 8 okvirnega sklepa o EDN, tj. vsebuje 

standardno besedilo za instrumente o vzajemnem priznavanju. Vsa uradna komunikacija mora 

potekati prek neposrednih stikov med odreditvenim in izvršitvenim organom (člen 6(1)). Obstaja pa 

možnost, da se imenujejo centralni organi, ki pomagajo pravosodnim organom. Centralni organi 

lahko sodelujejo pri pošiljanju in sprejemanju EPN, vendar le z vidika administrativnih nalog 

(člen 6(2)). V členu 28(1)(c) je določena obveznost glede uradnega obvestila o uporabi centralnega 

organa.

Drugi odstavki se nanašajo na uporabo Evropske pravosodne mreže (člen 6(3) in (4)) in na 

obveznost, da organ, ki prejme EPN po napaki, slednjega posreduje pristojnemu izvršitvenemu 

organu (člen 6(5)). V členu 6(6) je potrjeno načelo neposrednih stikov med pristojnimi organi in 

možnost sodelovanja centralnih organov (člen 6(6)).
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Člen 7: EPN, ki dopolnjuje predhodni EPN

Člen 7 temelji na členu 9 okvirnega sklepa o EDN. Določa možnost za izdajo EPN, ki dopolnjuje 

prej poslani EPN (člen 7(1)). Podrobneje določa tudi možnost, da izvršitveni organ, ki je prisoten 

pri izvršitvi ukrepa, med zadevno izvršitvijo EPN, ki dopolnjuje predhodni EPN, naslovi 

neposredno na izvršitveni organ. Torej ni nujno, da se v odreditveni državi izda novi EPN niti da se 

pošlje prek centralnih organov, če ti obstajajo v skladu s členom 6(2).

Poglavje III – Postopki in nadzorni ukrepi za izvršitveno državo

Člen 8: priznanje in izvrševanje

V skladu s členom 8(1) "izvršitveni organ brez nadaljnjih formalnosti prizna EPN (…) in 

nemudoma ukrene vse potrebno za njegovo izvršitev na enak način in pod enakimi pogoji, kot če bi 

zadevni preiskovalni ukrep odredil organ izvršitvene države (…)”. S to določbo je pojasnjeno, 

katera zakonodaja se uporablja. Pri izdaji EPN sprejme odločitev o odreditvi preiskovalnega ukrepa 

odreditveni organ v skladu s svojo zakonodajo. Izvršitveni organ lahko to odločitev izpodbija le na 

podlagi razlogov za zavrnitev, navedenih v členu 10. Izvršitev ukrepa samega pa ureja pravo 

izvršitvene države.

Na primer, če se EPN izda za hišno preiskavo, je odreditveni organ pristojen za to, da odloči, ali je 

hišna preiskava nujen ukrep v zadevnem primeru (glej tudi člen 8(1), ki omogoča določeno 

prožnost glede izbire ukrepa).Način preiskave pa nasprotno narekuje pravo izvršitvene države. Če je 

hišno preiskavo mogoče v odreditveni državi izvesti ponoči, v izvršitveni pa ne, člen 8(1) omogoča 

izvršitvenemu organu, da ukrep izvede podnevi v skladu s svojo zakonodajo.
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Dejstvo, da se za način izvršitve ukrepa uporablja pravo izvršitvene države, lahko povzroči težave 

glede dopustnosti dokazov v odreditveni državi. Zato člen 8(2) predloga vsebuje pravilo, ki sicer že 

obstaja v konvenciji o medsebojni pravni pomoči in v instrumentih o vzajemnem priznavanju.

Odreditvenemu organu omogoča, da v EPN navede, katere formalnosti bo treba izpolniti, da se 

zagotovi dopustnost dokazov. Izvršitveni organ mora te formalnosti izpolniti, če le niso v nasprotju 

s temeljnimi predpisi izvršitvene države. S to praktično rešitvijo se usklajujeta potreba po 

zagotovitvi dopustnosti dokazov in pravilo o pravu, ki se uporablja.

Člen 8(3) je nov glede na obstoječe instrumente EU. Določa izrecno pravno podlago za prisotnost 

pristojnega organa odreditvene države, ki pri izvršitvi EPN pomaga izvršitvenim organom. V 

obstoječih instrumentih se takšna prisotnost nikakor ne preprečuje, vendar pa se zaradi pomanjkanja 

izrecne navedbe in obveznosti le malo uporablja ali dopušča. Takšna prisotnost je lahko, na primer, 

ključna za zagotovitev dopustnosti dokazov ali za izdajo dodatnih EPN med izvrševanjem ukrepa 

(glej člen 7(2)). Člen 8(3) ni le pravna podlaga, temveč določa tudi, da izvršitvena država mora 

sprejeti takšno prisotnost pristojnega organa odreditvene države. Zagotavlja pa tudi zadostno 

prožnost, in sicer z navedbo, da se prisotnost lahko zavrne, če bi bila v nasprotju s temeljnimi 

pravnimi načeli izvršitvene države. S to prisotnostjo naj bi se zagotovila pomoč izvršitvenim 

organom. V uvodni izjavi 11 je podrobneje razloženo, da to ne obsega pooblastil za kazenski 

pregon za organe odreditvene države na ozemlju izvršitvene države.

Treba je tudi opozoriti, da se člen 8(3) ne uporablja le za prisotnost izvršitvenega organa, temveč 

širše za "pristojne organe", tako da se, na primer, lahko uporabi za policijskega preiskovalca, 

pristojnega za zadevo v odreditveni državi. Opozoriti je treba tudi, da člena 16 in 17 določata 

kazensko in civilnopravno odgovornost zadevnih uradnikov za dejanja v izvršitveni državi.



9288/10 ADD 1 bs/TGV/jst 10
DG H 2B SL

Člen 9: uporaba drugačnega preiskovalnega ukrepa

Ena od glavnih razlik med EPN in EDN je v tem, da se EPN nanaša na preiskovalni ukrep, ki ga je 

treba izvršiti, EDN pa na posebno vrsto dokaza, ki ga je treba pridobiti. Zato in v skladu z načelom 

vzajemnega priznavanja je odreditveni organ tisti, ki odloča o vrsti preiskovalnega ukrepa, katerega 

je treba izvršiti.

Člen 9 omogoča potrebno prožnost tega pravila in izvršitvenemu organu nudi možnost izbire 

drugačnega ukrepa, kot je ukrep, naveden v EPN, in sicer v treh primerih:

- člen 9(1)(a): če preiskovalni ukrep, določen v EPN, ne obstaja v zakonodaji izvršitvene 

države; v tem primeru izvršitev ukrepa enostavno ni mogoča. Z možnostjo uporabe 

drugačnega ukrepa se odreditvenemu organu zagotovi, da bo kljub vsemu nekaj le storjeno;

- člen 9(1)(b): če preiskovalni ukrep, določen v EPN, obstaja v zakonodaji izvršitvene države, 

vendar je njegova uporaba omejena na določena kazniva dejanja ali vrste kaznivih dejanj, ki 

ne vključujejo kaznivega dejanja, na katerega se nanaša EPN; v tem je zajet denimo primer, v 

katerem se EPN izda za prestrezanje telekomunikacij osumljenca, pri tem pa je v izvršitveni 

državi prestrezanje komunikacij mogoče le za določena kazniva dejanja, med katerimi ni 

kaznivega dejanja, navedenega v EPN. V tem primeru bi bilo pretirano, da se ukrep vsili 

izvršitveni državi;

- člen 9(1)(c): če je drugačen ukrep, ki ga izbere izvršitveni organ, manj prisilno sredstvo, 

vendar je z njim mogoče doseči enake rezultate kot z ukrepom na podlagi EPN. Ta možnost 

omogoča nekaj prožnosti, kolikor bo pričakovani rezultat ukrepa, za katerega se je odločil 

odreditveni organ, dosežen.

Člen 9(1) je treba brati skupaj s členom 10(1)(c), ki omogoča zavrnitev izvršitve EPN, če v primerih 

iz člena 9(1) ne obstajajo drugačni ukrepi.
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Če izvršitveni organ namerava v skladu s členom 9(1) uporabiti ukrep, ki je drugačen od ukrepa, za 

katerega se odloči odreditveni organ, je treba zagotoviti, da to ne bo imelo nepričakovanih posledic 

za preiskavo, zlasti v smislu dopustnosti dokazov in rezultatov, ki jih je treba doseči.

Člen 9(2) zato določa, da je o tem treba obvestiti odreditveni organ, ki ima nato možnost, da 

prekliče EPN. Odreditveni organ lahko EPN prekliče tudi, če se, na primer, odloči uporabiti tretjo 

vrsto ukrepa.

Člen 10: razlogi za nepriznanje ali neizvršitev

Ena od glavnih sprememb, ki jih prinaša ta predlog v primerjavi z medsebojno pravno pomočjo in 

tudi z okvirnim sklepom o EDN, je večja omejitev razlogov za zavrnitev. Pri medsebojni pravni 

pomoči je seznam razlogov za zavrnitev izvršitve zahtevka kratek, vendar pa so razlogi široko 

zasnovani, zlasti v zvezi s suverenostjo in javnim redom. Glavni predpis v tem oziru je člen 2 

Evropske konvencije iz leta 1959 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (v nadaljnjem 

besedilu: konvencija iz leta 1959). Okvirni sklep o EDN pa je bolj zapleten med drugim zaradi 

dolgega seznama iz člena 13.

Člen 10(1) predloga omejuje razloge za zavrnitev na štiri primere, in sicer

- prvi razlog (a) se nanaša na imuniteto ali privilegij v skladu z zakonodajo izvršitvene države.

Če obstaja verjetnost, da bo ta imuniteta ali privilegij odvzeta sorazmerno kmalu, se 

izvršitveni organ lahko odloči, da bo izvršitev odložil v skladu s členom 14;

- drugi razlog je prevzet iz člena 13(1)(g) okvirnega sklepa o EDN in omogoča zavrnitev 

izvršitve EPN, "če bi v posamičnem primeru njegova izvršitev škodila temeljnim interesom 

nacionalne varnosti, ogrožala vir informacij ali bi bilo treba zaradi nje uporabiti zaupne 

informacije v zvezi z določenimi obveščevalnimi dejavnostmi". Na ta razlog se je mogoče 

sklicevati le v posameznih primerih;



9288/10 ADD 1 bs/TGV/jst 12
DG H 2B SL

- tretji razlog je povezan s pravilom, da o ukrepu, ki ga je treba izvršiti, odloča odreditveni 

organ, in s prožnostjo, ki je potrebna zaradi uporabnosti pravila. Člen 9(1)(a) in (b) določa, da 

lahko izvršitveni organ uporabi ukrep, drugačen od ukrepa, navedenega v EPN, če zadevni 

ukrep ne obstaja v zakonodaji izvršitvene države ali če je uporaba zadevnega ukrepa omejena 

na seznam ali kategorijo kaznivih dejanj, med katere kaznivo dejanje iz EPN ni vključeno.

Vendar pa takšen drugačen ukrep ne bo vedno na voljo. Če drugačen ukrep ne obstaja, se 

izvršitev EPN lahko zavrne (člen 10(1)(c);

- četrti razlog za zavrnitev je povezan z dejstvom, da se EPN lahko uporabi za pridobitev 

dokazov v kazenskih postopkih, pa tudi v nekaterih administrativnih postopkih, ki imajo 

kaznivo razsežnost (člen 4). To uporabo za administrativne postopke, ki obstaja tudi v 

okvirnem nalogu o EDN, je nerazsodno združevati z razširitvijo na vse preiskovalne ukrepe.

Izvršitveni državi bi bilo treba v tem oziru pustiti nekaj manevrskega prostora. Zaradi tega je 

dejstvo, da se EPN ne izda v kazenskem postopku, temveč v administrativnem, navedeno kot 

možen razlog za zavrnitev.

V členu 10(2) je izpostavljena potreba po ustreznem posvetovanju med sodelujočimi organi.

Člen 11: roki za priznanje in izvršitev

Očitno je treba pospešiti postopek in se izogniti nepotrebnim zamudam. Kljub temu da se zaprosila 

za medsebojno pravno pomoč pogosto hitro in učinkovito izvršijo s sodelovanjem in zlasti 

neposrednimi stiki med zadevnimi organi, je dobro znano tudi, da vse prepogosto odgovora na 

zaprosilo sploh ni ali pa je obravnavan nedopustno počasi.

Nekaj izboljšav je bilo zagotovljenih že s členom 4(4) konvencije o medsebojni pravni pomoči, v 

katerem je določeno, da mora zaprošeni organ, kadar ve, da ne bo mogel upoštevati rokov iz 

zaprosila, takoj navezati stik z organom prosilcem in navesti predvideni čas, potreben za izvršitev.

Vendar pa ni obveznega predpisa o dolžini postopka.
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Nasprotno pa so v okvirnem sklepu o EDN določeni jasni roki, in sicer 30 dni za odločitev o 

priznanju EDN in nadaljnjih 30 za izvedbo samega ukrepa, čeprav je mogoče od teh predpisov 

odstopati (člen 15). Ta rešitev je delno uporabljena tudi pri pristopu iz tega predloga.

Vendar naj bi predlog zagotovil precejšnjo izboljšavo in uvedel novo načelo, v skladu s katerim 

mora biti "odločitev o priznanju ali izvršitvi sprejeta in preiskovalni ukrep izveden enako hitro in z 

enako prioriteto kot v podobnih nacionalnih primerih". Če bo to načelo upoštevano – kot bi v 

skupnem prostoru svobode, varnosti in pravice tudi moralo biti – se bomo izognili večini sedanjih 

zamud. To načelo ima obliko pravne obveznosti, vstavljene v člen 11(1), in je tako postalo podlaga 

za to določbo o rokih za priznanje in izvršitev. Ostali predpisi to načelo dopolnjujejo.

Ti predpisi vsebujejo posebne roke, vendar je v členu 11(2) jasno določeno, da bi si moral 

izvršitveni organ prizadevati, da bi EPN izvršil v še krajšem roku, če je v njem izražena taka 

zahteva. Prav tako je jasno predvidena možnost, da odreditveni organ navede, da je treba ukrep 

izvesti na določen datum. To bi lahko bilo, na primer, koristno, kadar je treba istočasno preiskati 

prostore na različnih lokacijah.

V členu 11(3) je ohranjen 30-dnevni rok iz okvirnega sklepa o EDN (člen 15(2)) za odločitev o 

izvršitvi ali priznanju EPN. Podobno kot v okvirnem sklepu o EDN je tudi v členu 11(5) 

omogočene nekaj prožnosti, saj je predvidena možnost, da se odločitev odloži, vendar pa je člen 

11(5) strožji kot okvirni sklep o EDN in določa, da je treba odločitev sprejeti v največ 60 dneh, 

medtem ko v prvem instrumentu ni bilo take omejitve.



9288/10 ADD 1 bs/TGV/jst 14
DG H 2B SL

V členu 11(4) je ohranjen tudi rok za izvedbo samega ukrepa. Vendar pa je področje obravnave 

veliko širše (EDN je zajemal le že obstoječe dokaze), pa tudi 60-dnevni rok iz okvirnega sklepa o 

EDN je v tem predlogu podaljšan na 90 dni. Poleg tega je mogoče ta rok neomejeno podaljšati.

Odločitev o tem, ali se EPN lahko izvrši ali ne, je sicer mogoče sprejeti v 30 do 60 dneh in prav 

tako bi moralo biti mogoče ukrep izvesti v treh mesecih, vendar pa je zaradi številnih preiskovalnih 

ukrepov, ki jih EDN zajema, in posledično širokega področja uporabe potrebne več prožnosti.

Člen 12: posredovanje dokazov

Podlaga za člen 12 predloga, ki obravnava posredovanje dokazov, je člen 15(5) in (6) okvirnega 

sklepa o EDN. Zbrane dokaze je treba brez nepotrebnega odlašanja posredovati odreditvenemu 

organu, izvršitveni organ pa lahko zahteva, da je treba dokaze vrniti izvršitveni državi, ko niso več 

potrebni v odreditveni državi. V členu 12(1) je jasno določeno, da lahko odreditveni organ zahteva, 

da se dokazi nemudoma posredujejo organom, ki so prisotni med izvršitvijo EPN. Izvršitveni organ 

mora izpolniti to zahtevo, če je to mogoče po njegovi nacionalni zakonodaji.

Člen 13: pravna sredstva

V členu 13 je določeno, da so vsem zainteresiranim stranem na voljo pravna sredstva v skladu z 

nacionalnim pravom. Vsebina tega predloga je splošna ureditev in predlog ne razlikuje med vrstami 

preiskovalnih ukrepov, zato v njem ni ustrezno določiti enotne ureditve za pravna sredstva. Vendar 

je treba ob upoštevanju načela vzajemnega priznavanja preprečiti spodbijanje vsebinskih razlogov 

za izdajo EPN na sodišču v izvršitveni državi.
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Člen 14: razlogi za odložitev priznanja ali izvršitve

V členu 14 je določeno standardno besedilo instrumentov o vzajemnem priznavanju, da bi omogočil 

odložitev priznanja ali izvršitve EPN. Takšna odložitev je mogoča, kadar bi izvršitev EPN vplivala 

na kazensko preiskavo ali pregon v teku oziroma kadar se zadevni dokazi že uporabljajo v drugem 

kazenskem postopku. Odložitev mora biti čim krajša.

Člen 15: obveznost obveščanja

V predlogu je treba najti pravo ravnotežje med poenostavitvijo postopka (kar pomeni, da se je treba 

izogniti nepotrebnim administrativnim korakom) in ustreznim obveščanjem odreditvenega organa o 

poteku postopka v izvršitveni državi.

S členom 15(1) je zagotovljeno, da bo odreditveni organ v enem tednu po prejemu EPN dobil 

osnovne informacije o izvršitvenem organu, ki vodi zadevni postopek. S temi informacijami bo 

potrjeno, da je bil EPN prejet in da je postopek v teku. Odreditvenemu organu bodo poleg tega 

omogočile neposredne stike z izvršitvenim organom, kadar je, na primer, treba dopolniti EPN z 

dodatnimi ukrepi, ki jih je treba izvršiti, ali z dodatnimi informacijami.

V členu 15(2) so določene druge obveznosti izvršitvenega organa glede obveščanja odreditvenega 

organa med postopkom. Del tega je obvestitev o tem, da je EPN nepopoln ali očitno nepravilen, da 

bi bile morda ustrezne nadaljnje poizvedbe, da formalnosti ali postopkov, ki jih je zahteval 

odreditveni organ, ni mogoče izpolniti ali da je bila izvršitev EPN zavrnjena ali odložena.
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Člena 16 in 17: odgovornost uradnikov

Uradniki odreditvene države so lahko med izvrševanjem EPN prisotni v državi izvršiteljici zaradi 

različnih razlogov. V členu 8(3) je predvidena izrecna možnost take prisotnosti, ki pa je mogoča, na 

primer, tudi med tajnimi operacijami ali nadzorovanimi pošiljkami. Zato so potrebni predpisi o 

civilnopravni in kazenski odgovornosti. Podlaga za člena 16 in 17 sta člena 15 in 16 konvencije o 

medsebojni pravni pomoči, ki izhajata iz členov 42 in 43 Schengenske konvencije iz leta 1990.

V členu 16 so obravnavana kazniva dejanja, ki so zagrešena proti tem uradnikom odreditvene 

države ali ki jih zagrešijo ti uradniki; poleg tega je zagotovljena tudi njihova enakovrednost z 

uradniki izvršitvene države.

Civilnopravna odgovornost je urejena v členu 17. Kot je navedeno v obrazložitvenem poročilu o 

členu 16 konvencije o medsebojni pravni pomoči, je namen tega člena ureditev, ki bo omogočila 

zadovoljivo reševanje civilnih tožb, do katerih bo morda prišlo zaradi operacij, ki jih bodo uradniki 

države članice izvedli na ozemlju druge države članice (...). Osnovno pravilo je, da je država 

članica odgovorna za vso škodo, ki jo med zadevnimi operacijami povzročijo njeni uradniki.

Vendar mora država članica, v kateri je bila škoda povzročena, najprej poravnati tako škodo 

enako, kot če bi jo povzročili njeni uradniki. V takem primeru mora druga država članica povrniti 

celotno odškodnino, ki je bila plačana oškodovancem ali osebam, ki v njihovem imenu zahtevajo 

povračilo. Država članica, v kateri je nastala škoda, po izplačilu tega povračila in morebitnih 

zahtevkov tretjih strani, na primer uradnikov, ki so izvedli operacije, ne sme zahtevati nobenega 

drugega povračila.

Člen 18: zaupnost

Večina EPN-jev bo vsebovala podatke, ki jih bo treba zavarovati v interesu preiskave. Isto velja za 

podatke, ki bodo posredovani med dokazi, zbranimi med izvrševanjem EPN. Člen 18(1) do (3) se 

zgleduje po členu 33 Konvencije z dne 8. novembra 1990 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. V njem je določena obveznost držav članic, 
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da sprejmejo potrebni ukrep za zagotovitev, da odreditveni in izvršitveni organ ohranita zaupnost 

podatkov ter se medsebojno obvestita, kadar zahteve po tajnosti ni mogoče popolnoma izpolniti.

Podlaga člena 18(4) je člen 4 Protokola iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni pravni pomoči. Prav 

posebej obravnava EPN, izdan za pridobitev bančnih podatkov (glej člene 23 do 25). Člen 18(4) 

obvezuje države članice, da sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da banke svojim strankam 

ali drugim tretjim osebam ne bodo razkrile, da poteka preiskava.

Poglavje IV: Posebne določbe za nekatere preiskovalne ukrepe

Ta instrument zagotavlja enotno ureditev za pridobivanje dokazov. Vendar so potrebni dodatni 

predpisi za nekatere vrste preiskovalnih ukrepov, ki bi jih bilo treba vključiti v EPN. Večina teh 

ukrepov je obravnavana v različnih členih konvencije o medsebojni pravni pomoči in v protokolu iz 

leta 2001 k tej konvenciji, ki so bili uporabljeni kot podlaga za ta novi instrument. Ti predpisi so v 

ta instrument vključeni predvsem zato, da bi bilo z njimi zagotovljenih več podrobnosti kot za 

splošno ureditev. Predvideno je tudi odstopanje od splošne ureditve, ki ga predstavljajo nekateri 

dodatni razlogi za zavrnitev.

Člen 19: začasna premestitev oseb v priporu v odreditveno državo zaradi preiskave

Člen 19 se nanaša na položaj, ko odreditvena država zahteva, da je v njej prisotna oseba, ki je 

pridržana v izvršitveni državi. Ta položaj je obravnavan v členu 11 konvencije iz leta 1959. Čeprav 

je člen 11 v konvenciji iz leta 1959 uvrščen v poglavje III, ki se ne nanaša neposredno na 

pridobivanje dokazov, je ta oblika premestitve vključena v instrument o EPN zato, ker se o 

premestitvi odloči, da bi lahko pozneje izvedli preiskovalni ukrep. Namen je, na primer, zagotoviti, 

da je oseba na voljo za zaslišanje v odreditveni državi.
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V členu 19(2) so določeni razlogi za nepriznanje, ki niso predvideni za splošno ureditev EPN v 

členu 10. Na podlagi člena 11 konvencije o medsebojni pravni pomoči iz leta 1959 se za dodatne 

razloge štejejo naslednja dejstva: pridržana oseba ne soglaša; prisotna mora biti v kazenskem 

postopku na ozemlju zaprošene pogodbenice ali pa bi njena premestitev podaljšala njen pripor.

Člena 19(3) do (8) ni treba posebej razlagati. V členu 19(9) je določeno, da stroške premestitve krije 

odreditvena država, kot je določeno že v členu 20 konvencije iz leta 1959.

Člen 20: začasna premestitev pridržanih oseb v izvršitveno državo zaradi preiskave

Podlaga za člen 20, ki se tudi nanaša na premestitev pridržanih oseb, je člen 9 konvencije o 

medsebojni pravni pomoči. Vendar je v členu 20 za razliko od člena 19, v katerem je obravnavan 

položaj, ko je oseba pridržana v izvršitveni državi in mora biti premeščena v odreditveno državo, 

obravnavan položaj, ko je oseba pridržana v odreditveni državi in naj bi bila premeščena v 

izvršitveno državo. Taka premestitev je, na primer, potrebna za to, da se osumljenca pripelje na kraj 

izvršitve kaznivega dejanja (kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v izvršitveni državi).

V členu 20(2) so na podlagi člena 9 konvencije o medsebojni pravni pomoči določeni tudi razlogi 

za nepriznanje, ki niso predvideni za splošno ureditev EPN v členu 10. Prvi dodatni razlog se 

nanaša na pomen, ki ga ima v nekaterih državah članicah predhodno soglasje zadevne osebe. Drugi 

dodatni razlog pa je dejstvo, da se zadevni organi ne morejo dogovoriti o pogojih začasne 

premestitve.

V členu 20(3) in (4) je obravnavano soglasje osebe, ki naj bi bila premeščena. Podobno kot v 

konvenciji o medsebojni pravni pomoči je od nacionalne zakonodaje zadevne države članice 

odvisno, ali je soglasje potrebno ali ne. Vsaka država članica lahko navede, da bo takšno soglasje 

vedno potrebno ali da bo potrebno pod posebnimi pogoji. V členu 28(1)(d) je določeno, da je treba 

o tej zahtevi ali pogojih uradno obvestiti Komisijo, tako da bo odreditvena država s tem seznanjena, 

preden bo izdala EPN.
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Člena 20(5) ni treba dodatno razlagati.

V členu 20(6) je ponovno izraženo načelo iz člena 19(9); ker pa bo v tem primeru oseba pridržana v 

izvršitveni državi, je pojasnjeno, da med stroški, ki jih krije odreditvena država – na primer prevoz 

osebe – ni stroškov, ki nastanejo ob samem pridržanju osebe v izvršitveni državi.

Člen 21: zaslišanje prek videokonference

Podlaga za člen 21 je člen 10 konvencije o medsebojni pravni pomoči in tudi razlaga v nadaljevanju 

je v precejšnji meri povzeta po obrazložitvenem poročilu za konvencijo o medsebojni pravni 

pomoči.

Kot je razloženo že v navedenem poročilu, lahko zaradi razvoja nove tehnologije oseba iz ene 

države govori z osebo iz druge države prek neposredne video povezave. Člen 21 naj bi služil kot 

podlaga za in olajšal uporabo tega postopka za premagovanje težav, do katerih lahko pride v 

kazenskih zadevah, ko je oseba v eni državi in njena prisotnost na zaslišanju v drugi državi ni 

zaželena ali mogoča. Člen se na splošno nanaša na zaslišanje izvedencev in prič, vendar se lahko 

pod posebnimi pogoji, navedenimi v členu 21(10), uporablja tudi za zaslišanje obtožencev.

V členu 21(1) je jasno določeno, da se lahko v odreditveni državi izda EPN za uporabo 

videokonference za zaslišanje osebe, ki je v izvršitveni državi. Tak EPN se lahko izda, če 

odreditveni organ zahteva, da je treba zadevno osebo zaslišati kot pričo ali izvedenca in potovanje 

te osebe v državo zaslišanja ni zaželeno ali mogoče. "Ni zaželeno" lahko, na primer, pomeni, da je 

priča premlada, prestara ali slabega zdravja, "ni mogoče" pa lahko pomeni, da bi bila priča 

izpostavljena resni nevarnosti, če bi se pojavila v odreditveni državi.
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EPN je načeloma obvezno izvršiti, vendar ga je mogoče – kot je določeno v konvenciji o 

medsebojni pravni pomoči – tudi zavrniti, če bi bilo v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli 

izvršitvene države. To je dodaten razlog za nepriznanje v primerjavi z razlogi, določenimi v členu 

10(1) v okviru standardne ureditve za EPN (člen 21(2)). V zvezi s tem sklicevanje na "temeljna 

načela njenega prava" pomeni, da se izvršitve EPN ne sme zavrniti samo z utemeljitvijo, da 

zaslišanje prič in izvedencev prek videokonference ni predvideno v zakonodaji izvršitvene države 

ali da eden ali več podrobnih pogojev za zaslišanje prek videokonference ne bi bilo izpolnjenih v 

skladu z nacionalnim pravom (glej obrazložitveno poročilo za konvencijo o medsebojni pravni 

pomoči).

V členu 21(2) je določeno tudi, da se lahko izvršitev zavrne, če izvršitvena država nima tehničnih 

sredstev za videokonferenco, vendar je v členu 21(3) pojasnjeno, da ji lahko ta sredstva zagotovi 

odreditvena država.

V skladu s členom 21(4) je posvetovanje z odreditvenim organom iz člena 10(2) obvezno, kadar 

izvršitveni organ namerava uporabiti enega od teh dodatnih razlogov, povezanih s temeljnimi 

pravnimi načeli ali pomanjkanjem tehničnih sredstev.

Zaslišanje prek videokonference izhaja iz dejstva, da osebna prisotnost priče ali izvedenca ni 

mogoča ali zaželena (člen 21(1)). V EPN morajo biti navedeni razlogi za to, vendar ustrezne 

okoliščine presodi odreditvena država sama (člen 21(5)).

Pravila, ki jih je treba upoštevati pri zaslišanju prek videokonference, so določena v členu 21(6):

– predvsem je v točki (a) določeno, da je med zaslišanjem navzoč pravosodni organ iz 

izvršitvene države, ki med drugim zagotavlja, da med zaslišanjem niso kršena temeljna 

pravna načela te države; po potrebi lahko ta pravosodni organ tudi posreduje;

– v točki (b) je določeno, da se o ukrepih za zaščito zaslišanca po potrebi dogovorijo ustrezni 

pristojni organi. Med temi ukrepi je lahko uporaba katerega koli zakona ali predpisa 

odreditvene države za zaščito zaslišancev;

– v točki (c) je navedeno, da zaslišanje opravi neposredno pravosodni organ odreditvene države 

v skladu z njeno zakonodajo, ali pa se izvede pod njegovim vodstvom;
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– brez poseganja v točko (e) je treba zagotoviti, da oseba, ki bo zaslišana prek videokonference, 

nima manj pravic, kot bi jih imela, če bi se udeležila zaslišanja v odreditveni državi;

– poleg tega mora izvršitveni organ v skladu s točko (d) dati zaslišancu na voljo tolmača, če je 

to potrebno in če ga zahteva odreditvena država ali zadevni zaslišanec;

– v členu (e) je za to osebo določen varovalni ukrep, v skladu s katerim lahko uveljavlja pravico 

do zavrnitve pričanja, ki ji pripada po pravu izvršitvene ali odreditvene države. Kadar se 

uveljavlja ta pravica, o njej odloča pravosodni organ, ki opravlja zaslišanje, pri čemer pa 

mora seveda pravosodni organ iz izvršitvene države sprejeti potrebne ukrepe, da bo zaslišanje 

opravljeno v skladu s temeljnimi pravnim načeli njegove države. Ustrezni pravosodni organi 

bi se morali medsebojno posvetovati o vseh zahtevah, da se pričanje v zaslišanju odkloni.

V členu 21(7) je določeno, da mora pravosodni organ izvršitvene države sestaviti zapisnik o 

videokonferenci in ga poslati odreditveni državi. V tem odstavku so določene tudi točke, ki jih je 

treba vključiti v "zapisnik", ki pa se ne nanašajo na vsebino zaslišanja. Treba je tudi opozoriti, da se 

lahko zaradi potrebe po zaščiti zadevnih oseb, med drugim tudi udeležencev v izvršitveni državi, ki 

niso zaslišanci, zadevne države članice v skladu s svojo notranjo zakonodajo dogovorijo o posebnih 

pogojih, ki jih je treba upoštevati pri zapisniku. Rezultat takega dogovora bi lahko bil, na primer, da 

imena nekaterih oseb, ki so bile prisotne na zaslišanju v izvršitveni državi, ne bi bila navedena v 

zapisniku, po potrebi pa bi bila navedena njihova funkcija.

Ker so lahko stroški visoki, je v členu 21(8) določeno pravilo, da odreditvena država povrne 

nekatere stroške videokonference izvršitveni državi. Vendar se lahko izvršitvena država članica 

odloči, da se bo takemu povračilu v celoti ali delno odrekla.
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V skladu s členom 21(9) mora imeti izvršitvena država med zaslišanjem prek videokonference 

možnost, da osebo, ki odkloni pričanje ali ne priča po resnici, obravnava na enak način, kot če bi 

bila zaslišana v skladu z njenim nacionalnim postopkom. Tako je zato, ker dolžnost pričanja pri 

zaslišanju prek videokonference na podlagi tega odstavka izhaja iz prava izvršitvene države. S tem 

odstavkom naj bi bilo predvsem zagotovljeno, da bodo posledice za pričo, ki ne bo izpolnila svoje 

dolžnosti pričanja, enake, kot bi bile v nacionalnem postopku brez uporabe videokonference. Če 

pride do težav iz odstavka 9, se lahko odreditveni in izvršitveni organ medsebojno dogovarjata o 

uporabi tega odstavka. To običajno pomeni, da organ odreditvene države, ki opravlja zaslišanje, 

čim prej posreduje izvršitvenemu organu potrebne informacije in mu tako omogoči, da sprejme 

ustrezne ukrepe proti priči ali izvedencu.

Člen 21(10) omogoča državam članicam, da uporabo tega člena razširijo tudi na zaslišanje 

obtožencev prek videokonference. V skladu s konvencijo o medsebojni pravni pomoči je bila to le 

možnost s strogo omejenim manevrskim prostorom za države članice. Nezavezujoča določba ne bi 

bila skladna s sedanjim predlogom. Vendar je prožnost zagotovljena z dodatnimi razlogi za 

zavrnitev, ki vključujejo dejstvo, da obtoženec ne soglaša z zaslišanjem prek videokonference ali da 

bi bila izvršitev EPN v nasprotju z zakonodajo izvršitvene države.

Člen 22: zaslišanje prek telefonske konference

Člen 22 temelji na 11. členu konvencije o medsebojni pravni pomoči. Kot je pojasnjeno v tem 

poročilu, zaslišanja prek telefonske konference predstavljajo še eno področje medsebojne pomoči, 

na katerem se lahko uporabljajo telekomunikacijska sredstva. Takšna zaslišanja so lahko še posebej

uporabna v primerih, ko, denimo, od priče potrebujemo izjavo o rutinski zadevi. Poleg tega jih je 

mogoče urediti in voditi povsem preprosto in ekonomično. Ta člen določa ureditve, ki se 
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uporabljajo med državami članicami v zvezi z zahtevami glede zaslišanj prek telefonske 

konference. Treba pa je opozoriti, da namen člena 22 nikakor ni izpodbijati prakso, ki je 

vzpostavljena v nekaterih državah članicah in po kateri se osebo zasliši kot pričo po telefonu iz 

tujine, morda v konzularnih prostorih, brez pomoči države članice, v kateri se nahaja.

Člen 22(1) določa, da je EPN mogoče izdati za organizacijo zaslišanja prek telefonske konference, 

pri čemer je oseba, ki naj bi jo pravosodni organi države članice zaslišali kot pričo ali izvedenca, 

prisotna v drugi državi članici.

Člen 22(1) razlogom iz člena 10(1) dodaja še dva razloga za zavrnitev. Izvršitev EPN, izdanega za 

organizacijo telekonference, je mogoče zavrniti, če je uporaba telekonference v nasprotju s 

temeljnimi pravnimi načeli izvršitvene države in če se priča ali izvedenec ne strinja, da se zaslišanje 

opravi po tej metodi. V skladu z odstavkom 4 lahko izvršitvena država članica, kar zadeva praktične 

vidike zaslišanja, zahteva, da se za zaslišanje uporabljajo določbe iz člena 21(6) in (9), kolikor so 

veljavne. Člen 21(8) se bo uporabljal avtomatično, razen če se države članice dogovorijo drugače.

Člen 23: informacije o bančnih računih

Členi 23 do 25 temeljijo na členih 1 do 3 protokola iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni pravni 

pomoči, ki obravnavajo bančne informacije. Posamezni členi obravnavajo naslednje tri ukrepe:

pridobivanje informacij o bančnih računih (člen 23), pridobivanje informacij o bančnih 

transakcijah, opravljenih v preteklosti (člen 24), in stalno spremljanje bančnih transakcij, 

opravljenih v prihodnosti (člen 25). Naslednje razlage so prav tako večinoma prepisane iz 

obrazložitvenega poročila k protokolu iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni pravni pomoči .
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Člen 23 pokriva EPN-je, izdane za pridobitev informacij o bančnih računih, ki jih poseduje ali 

nadzoruje fizična ali pravna oseba. Obveznost iz člena 23(2) se razširi v zmožnost sledenja bančnih 

računov na celotnem ozemlju izvršitvene države. Ta odstavek držav članic ne zavezuje k 

vzpostavitvi centralnega registra bančnih računov, temveč vsaki državi članici prepušča odločitev o 

načinu učinkovitega upoštevanja določbe. Če izvršitveni organ uspe na svojem ozemlju izslediti 

kakršne koli bančne račune, mora odreditveni državi posredovati njihove številke in vse njihove 

podrobnosti.

Člen 23 je omejen na informacije o bančnih računih, ki jih poseduje ali nadzoruje fizična ali pravna 

oseba, ki je predmet kazenske preiskave. Pod določenimi pogoji so vključeni tudi računi, za katere 

ima ta oseba pooblastilo za zastopanje (člen 23(3)).

Računi, ki jih nadzoruje preiskovana oseba, vključujejo račune, katerih dejanski lastnik je ta oseba, 

to pa velja ne glede na to, ali te račune poseduje fizična oseba, pravna oseba ali subjekt, ki deluje v 

obliki ali v imenu skrbniških skladov ali drugih instrumentov za upravljanje skladov za posebne 

namene, pri čemer identiteta ustanoviteljev oz. upravičencev ni znana. Pojem dejanskega lastnika je 

opredeljen v členu 3(6) Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 

2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma1.

Računi, za katere ima oseba, ki je predmet preiskave, pooblastilo za zastopanje, so kot taki zajeti v 

opredelitvi računov, ki jih oseba "nadzoruje", vendar se za takšne račune uporablja posebna določba 

(člen 23(3)) in niso vključeni samodejno. Omenjena določba temelji na predpostavki, da je 

odreditveni organ v EPN izrecno navedel potrebo po takšni informaciji. Poleg tega predvideva, da 

se lahko ta informacija priskrbi v razumnem času. Ta izraz ne pomeni, da mora izvršitveni organ 

storiti vse potrebno, da zbere informacije ne glede na ceno ali čas, temveč da mora vložiti trud, ki je 

z vidika sredstev sorazmeren s pomenom in nujnostjo primera. Izvršitveni organ bo imel možnost, 

da tako presodi na podlagi informacij, ki jih mora odreditveni organ posredovati v skladu s 

  
1 UL L 309, 25.11.2005, str. 15.
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členom 23(6). Eden od razlogov za te omejitve je, da je pogosto bolj zapleteno pridobiti dostop do 

informacij v zvezi s pooblastilom za zastopanje, četudi jih "ima banka". Morda takšne informacije, 

na primer, niso na voljo prek informacijskega sistema sedeža banke, temveč jih je treba poiskati v 

lokalnih uradih banke. V nekaterih primerih so iskane informacije lahko na voljo le v dokumentih in 

ne v računalniških datotekah.

Člen 23(4) pojasnjuje, da obveznost posredovanja informacij velja le, če so banki, ki vodi račun, te 

informacije na voljo. Temu primerno predlog ne nalaga državam članicam ali bankam nobenih 

novih obveznosti hranjenja informacij v zvezi z bančnimi računi.

Člen 23(5), ki temelji na omejitvi iz člena 1 protokola iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni 

pravni pomoči , omogoča zavrnitev izvršitve EPN, če kategorije, navedene v določbi, ne 

vključujejo kaznivega dejanja, na katero se nanaša EPN.

Člen 23(6) od odreditvenega organa zahteva, da v EPN navede določene informacije. Namen tega 

je, da se EPN po možnosti omeji na nekatere banke in/ali račune in da se olajša izvršitev EPN.

Odreditvenemu organu nalaga obveznost, da skrbno razmisli o tem, ali bi informacije "lahko bile 

bistvenega pomena za preiskavo kaznivega dejanja", in to izrecno navede v EPN, pa tudi, da skrbno 

razmisli o tem, kateri državi članici oziroma katerim državam članicam naj pošlje EPN. Ta 

odstavek implicira, da odreditveni organ tega ukrepa ne sme uporabiti kot sredstvo za iskanje 

informacij pri kateri koli državi članici (ali vseh), temveč da mora EPN nasloviti na državo članico, 

za katero je verjetno, da bo sposobna priskrbeti zahtevane informacije. Vendar določba 

izvršitvenemu organu ne dopušča dvoma o tem, ali bi zahtevane informacije lahko bile bistvenega 

pomena za zadevno preiskavo v skladu s prvo alineo odstavka.
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EPN bi moral vključevati tudi informacije v zvezi z bankami, ki bi lahko vodile pomembne račune, 

če so takšne informacije na voljo. Iz tega sledi, da bi moral odreditveni organ poskušati omejiti 

EPN samo na nekatere vrste bančnih računov in/ali račune, ki jih vodijo le nekatere banke. Tako bo 

lahko izvršitveni organ ustrezno omejil izvršitev EPN. Odreditveni organ izvršitvenemu organu 

posreduje tudi kakršne koli druge informacije, ki bi lahko olajšale izvršitev EPN.

Člen 24: informacije o bančnih transakcijah

Člen 24 se nanaša na EPN-je, izdane za pridobitev informacij o bančnih računih ali bančnih 

transakcijah, izvršenih v preteklosti. Temelji na členu 2 protokola iz leta 2001 h konvenciji o 

medsebojni pravni pomoči. Med členom 23 in členom 24 obstaja povezava, saj je odreditveni organ 

lahko pridobil podrobnosti o računu na podlagi ukrepa iz člena 23 in lahko kasneje zaprosi za 

informacije o bančnih transakcijah, ki so bile izvršene na računu. Vendar je ukrep samostojen in se 

je zanj mogoče odločiti tudi v zvezi z bančnim računom, za katerega so preiskovalni organi 

odreditvene države izvedeli na kakršen koli drug način ali po kakršni koli drugi poti.

Člen 24(1) se ne sklicuje – tako kot se člen 23 – na račune, povezane z osebo, ki je predmet 

kazenske preiskave. To pojasnjuje, da lahko EPN zajema račune, ki jih posedujejo tretje osebe, 

tj. osebe, ki same niso predmet kazenskega postopka, so pa njihovi računi tako ali drugače povezani 

s kazensko preiskavo. Odreditvena država mora vsako tako povezavo obrazložiti v EPN. Praktičen 

primer je situacija, v kateri se bančni račun nedolžne in nič hudega sluteče osebe uporablja kot 

"prevozno sredstvo" med dvema računoma, ki ju poseduje osumljenec, z namenom zbegati in 

prikriti transakcijo. Člen 24 omogoča odreditvenemu organu, da pridobi informacije o kakršnih koli 

transakcijah na takšnem računu.

Transakcije, o katerih je treba posredovati informacije, so tiste, ki so bile izvršene v določenem 

obdobju prek enega ali več računov, navedenih v EPN. Informacije, ki jih je treba posredovati pri 

izvršitvi takšnega EPN, vključujejo tudi "[podrobnosti] o računu pošiljatelja ali prejemnika" 
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(člen 24(1)). Zato ne zadošča, da izvršitveni organ kot odziv na EPN posreduje informacijo, da je 

bil na določen dan na račun oziroma z njega ali z drugega računa oziroma nanj poslan določen 

denarni znesek, temveč mora odreditvenemu organu posredovati tudi informacije v zvezi z računom 

pošiljatelja oziroma prejemnika, tj. številko bančnega računa in druge podrobnosti, ki so potrebne, 

da se odreditvenemu organu omogoči, da nadaljuje EPN v zvezi s tem računom. To bo 

odreditvenemu organu omogočilo, da sledi premikom denarja z računa na račun.

Člen 24(2) ustreza členu 23(2). Glej zgornjo pripombo k tej določbi.

Člen 24(3) ustreza členu 23(4). Glej zgornjo pripombo k tej določbi.

Člen 24(4) ustreza prvi alinei člena 23(6), vendar ima zaradi dejstva, da so EPN-ji, izdani v skladu s 

členom 24, po naravi bolj specifični kot tisti, izdani v skladu s členom 23, manj zahtevno 

ubeseditev.

Člen 25: spremljanje bančnih transakcij

Spremljanje bančnih transakcij, ki se bo izvajalo v prihodnje, je ukrep, ki ga že pokriva člen 3 

protokola iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni pravni pomoči. Vendar, kot je pojasnjeno v 

obrazložitvenem poročilu k temu protokolu, "ta člen (…) države članice obvezuje le k vzpostavitvi 

mehanizma – države članice lahko zagotovijo pomoč na zahtevo –, posamezni državi članici pa 

prepušča odločitev o tem, ali in pod kakšnimi pogoji je v določenem primeru mogoče dati pomoč".

Tako velik manevrski prostor ni skladen s trenutnim razvojem dogodkov na področju pravosodnega 

sodelovanja v EU, zlasti ne v skladu z načelom vzajemnega priznavanja. Čeprav velik del člena 25 

tega predloga temelji na členu 3 protokola iz leta 2001 h konvenciji o medsebojni pravni pomoči, je 

prav zato do neke mere drugačen.
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Vendar sta upoštevana specifičnost ukrepa in njegova občutljivost, predlog pa v zvezi s tem vsebuje 

potrebno prožnost. Ta prožnost se ne odraža v samem členu 25, temveč v členu 27. Spremljanje 

bančnih transakcij je ukrep, na podlagi katerega naj bi se v realnem času, nepretrgoma in v 

določenem obdobju zbirali dokazi in je zato zajet v členu 27, ki zagotavlja prožnost, s tem ko 

dodaja specifičen razlog za nepriznanje (glej spodaj).

Člen 25(1) določa možnost izdaje EPN za spremljanje bančnih transakcij v prihodnosti.

Člen 25(2) ustreza prvemu stavku člena 23(2). Glej zgornjo pripombo k tej določbi.

Člen 25(3) ustreza členu 24(4).

V členu 25(4) je določeno, da se o praktičnih podrobnostih glede spremljanja dogovorijo pristojni 

organi odreditvene in izvršitvene države.

Člen 26: nadzorovane pošiljke

Nadzorovane pošiljke se uporabljajo zlasti v preiskavah, povezanih s kaznivimi dejanji 

nedovoljenega prometa. Njihov cilj je izogniti se ustavljanju prevoznika prepovedanega blaga (na 

primer, tovornjaka, ki prevaža prepovedane droge) in počakati, na primer, do zadnje pošiljke.

Bistven ukrep je uničenje kriminalne združbe in ne, na primer, priprtje voznika tovornjaka.

V členu 73 Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma iz leta 1990 so bile že obravnavane 

nadzorovane pošiljke, vendar le na področju trgovine s prepovedanimi drogami. S členom 12 

konvencije o medsebojni pravni pomoči so bile nadzorovane pošiljke razširjene tudi na druge oblike 

kriminala.
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V členu 12 obrazložitvenega poročila h konvenciji o medsebojni pravni pomoči je določeno, da:

"Pojem 'nadzorovana pošiljka' v Konvenciji ni posebej opredeljen in ga je treba razlagati v skladu z 

nacionalno zakonodajo in prakso. Določba se uporablja, če je bila na primer s soglasjem zadevnih 

držav članic prestrežena nedovoljena pošiljka in je lahko nadaljevala pot z nedotaknjeno oz. 

odstranjeno oz. v celoti ali delno zamenjano prvotno vsebino ".

Člen 26 izrecno določa možnost uporabe EPN za nadzorovanje pošiljke. Za EPN se uporabljajo 

splošna pravila, tako da ni treba prenesti celotne vsebine člena 12 konvencije o medsebojni pravni 

pomoči. Edino pravilo, pri katerem je bil potreben poseben sklic, je navedeno v členu 26(2) in je 

povezano z dejstvom, da operacije vedno usmerjajo in nadzorujejo pristojni organi izvršitvene 

države.

Člen 27: preiskovalni ukrepi, na podlagi katerih naj bi se v realnem času, nepretrgano in v 

določenem obdobju zbirali dokazi

Člen 27 je ključni element tega predloga in poskusa zagotoviti globalno, prožno in učinkovito 

ureditev.

Zajema več preiskovalnih ukrepov, na podlagi katerih naj bi se v realnem času, nepretrgano in v 

določenem obdobju zbirali dokazi. Sem spadajo, na primer, prestrezanje telekomunikacij1, 

opazovanje kraja ali osebe in tajna operacija. Vključuje tudi ukrepe, ki so izrecno omenjeni v tem 

predlogu, kot so nadzorovane pošiljke ali spremljanje bančnih transakcij.

Uporaba teh ukrepov je nujna v številnih preiskavah, zlasti v zvezi z organiziranim kriminalom ali 

terorizmom, zato jih je bistveno zajeti v tem predlogu. Če tega ne bi storili, bi pomenilo, da bi se 

pravosodni organi še vedno soočali z več ureditvami in ne bi mogli v en sam dokument vnesti vseh 

preiskovalnih ukrepov, za katere bi želeli, da se izvršijo v drugi državi članici.

  
1 Iz področja uporabe tega predloga so izvzete le zelo specifične oblike prestrezanja 

telekomunikacij. Glej razlage v členu 3(2)(b) in (c).
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Vendar so za te ukrepe značilne tudi precejšnje razlike v zakonodajah držav članic, ki imajo poleg 

tega pomemben vpliv, saj ti ukrepi pomenijo občutljivo omejitev temeljnih pravic, zlasti zasebnosti.

To je tudi razlog, da so ukrepi te kategorije v okviru instrumentov medsebojne pravne pomoči 

podvrženi še manj zavezujoči ureditvi kot drugi ukrepi.

Ob upoštevanju teh vidikov je nujno, da se te ukrepe vključi v področje uporabe EPN, po drugi

strani pa je nerealistično in neprimerno, da se razloge za nepriznanje omejuje na razloge, določene v 

standardni ureditvi EPN.

Da se uskladita cilja prožnosti in širokega področja uporabe, člen 27 določa, da se EPN lahko izda 

za namen izvršitve tovrstnih ukrepov, da pa se izvršitev lahko zavrne, če uporaba tega ukrepa ne bi 

bila dovoljena v podobnem nacionalnem primeru.

Morda bo v prihodnosti za te ukrepe nujna in izvedljiva strožja ureditev in bo za dosego tega cilja 

mogoče spremeniti ali dopolniti instrument o EPN. Toda ta cilj presega cilj trenutnega predloga.

Poglavje V: končne določbe

Člen 28: uradna obvestila

V členu 28 je določena obveznost, da se Komisijo uradno obvesti o več odločitvah, ki jih je treba 

sprejeti med izvajanjem tega instrumenta (imenovanje pristojnih organov; jeziki, ki so sprejemljivi 

za EPN; zahteva glede soglasja iz člena 20(2)(a) o premestitvi pridržane osebe).
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Člen 29: razmerje do drugih sporazumov in dogovorov

Kot je podrobno razloženo spodaj in v podrobni izjavi, je eden glavnih ciljev tega predloga enotna 

ureditev, ki se uporablja za zbiranje dokazov v drugi državi članici. Zato mora ta predlog 

nadomestiti trenutno veljavne ureditve. Obenem je pomembno opozoriti, da instrumenti, ki so 

podlaga za te veljavne ureditve, pogosto določajo pravila, ki presegajo zbiranje dokazov (glej na 

primer "vročanje" v konvenciji iz leta 1959). Poleg tega se v členu 4(2) zahteva ohranitev – četudi 

zelo omejenega dela – instrumentov, ki so podlaga za sodelovanje za ukrepe, ki so izjemoma izvzeti 

iz področja uporabe tega predloga. Da bi se sodelovanje za te ukrepe in za vidike, ki se ne nanašajo 

na zbiranje dokazov, lahko nadaljevalo, ni mogoče ohraniti le nekaj določb teh instrumentov. Tako 

je, na primer, pomembno ohraniti več členov konvencije iz leta 1959, da se omogoči uporaba te 

konvencije za vročanje. Da bi se izognili morebitni pravni praznini, je bolje, da se ne poskušajo 

navajati členi, ki so ohranjeni, in tisti, ki so nadomeščeni. Zato je v členu 29(1) določeno, da ta 

predlog, ki se osredotoča na zbiranje dokazov, nadomešča "ustrezne določbe" instrumentov s 

seznama.

Ta predlog bo nadomestil tudi del Okvirnega sklepa 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o 

izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (člen 29(2)). Ohranitev 

ločenega instrumenta, ki se v praksi tako ali tako ne uporablja veliko, je vir nepotrebne zapletenosti.

Toda Okvirni sklep 2003/577/PNZ se uporablja ne le za zamrznitev dokazov, temveč tudi za 

zamrznitev premoženja z namenom zaplembe. Zato se ga ne bi smelo v celoti razveljaviti.

Člen 29(3) do (4) vsebuje standardne določbe, ki omogočajo uporabo instrumentov, kot so na 

primer regionalni instrumenti, ki prispevajo k pospešitvi oziroma poenostavitvi zbiranja dokazov v 

primerjavi s trenutnim predlogom.
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Člen 30: prehodna ureditev

Postopek za ugoditev zaprosilu za pravno pomoč je lahko dolg in ni nikoli takojšen. Zato je 

prehodna ureditev nujna. Izhodišče za prehodno določbo bo datum prejema zaprosila. Zaprosila za 

pravno pomoč, prejeta pred začetkom uporabe direktive o EPN, bodo še naprej obravnavana v 

okviru instrumentov medsebojne pravne pomoči. Isto velja za odločitve o zasegu dokazov, 

posredovane v skladu z Okvirnim sklepom 2003/577/PNZ.

Člen 31: prenos

Ta člen ne potrebuje dodatne razlage.

Člen 32: poročilo o uporabi

Ta člen ne potrebuje dodatne razlage.

Člen 33: začetek veljavnosti

Ta člen ne potrebuje dodatne razlage.

________________________


