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Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do 

odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komuniciranja v primeru prijetja 
– trenutno stanje

Uvodne opombe 

1. Komisija je 8. junija 2011 sprejela predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komuniciranja v primeru 
prijetja1.

Ta predlog je tretji ukrep ("C1 – brez pravne pomoči + D") pri uporabi načrta za krepitev 

procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih, ki ga je Svet sprejel 

30. novembra 20092.

  
1 11497/11 (predlog) + ADD 1 REV1 (ocena učinka) + ADD 2 REV 1 (povzetek ocene 

učinka).
2 UL C 295, 4.12.2009, str. 1. Prvi ukrep ("A" o tolmačenju in prevajanju) je bil sprejet 

20. oktobra 2010 (UL 280, 26.10.2010, str. 1). Drugi ukrep ("B" o obvestilu o pravicah) se 
trenutno obravnava v okviru rednega zakonodajnega postopka (dok. 12564/10).
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2. Na zasedanju Sveta PNZ 22. in 23. septembra 2011 je Komisija predlog direktive predstavila 
ministrom, ki so o njem nato na splošno razpravljali. Med razpravo je bil omenjen dokument 
o stališču petih držav članic1, UK in IE pa sta napovedali, da v skladu s členom 3 Protokola 
št. 21 Lizbonske pogodbe ne bosta sodelovali pri sprejemanju te direktive.

3. Predsedstvo želi Svet obveščati o nadaljnjem delu v zvezi s to pomembno zadevo. Zato se je 
odločilo, da predloži pričujoče poročilo o tem, kako napreduje delo v okviru pripravljalnih 
teles po zasedanju 22. in 23. septembra.

Delo, ki so ga opravila pripravljalna telesa

4. Po razpravi na septembrskem zasedanju Sveta je o osnutku direktive razpravljala Delovna 
skupina za kazensko materialno pravo na zasedanjih 27. in 28. septembra ter 11. in 
12. oktobra 2011, odbor CATS pa je o nekaterih specifičnih vprašanjih osnutka direktive 
razpravljal 7. oktobra 20112.

5. Zadnji izid posvetovanj je v dokumentu 15120/11 in vsebuje več še ne pregledanih predlogov 
predsedstva. Po oktobrskem zasedanju Sveta bo razposlano novo besedilo, ki bo odražalo delo 
Delovne skupine za kazensko materialno pravo z zasedanja 11. in 12. oktobra 2011.

6. Predsedstvo se vsem delegacijam zahvaljuje za njihov konstruktivni prispevek v okviru 
pripravljalnih teles, ki je omogočil precejšen napredek pri doseganju dogovora, 
sprejemljivega za vse države članice. Besedilo "splošnega pristopa" bo, potem ko bo 
dogovorjeno, predstavljalo osnovo za pogajanja z Evropskim parlamentom v okviru rednega 
zakonodajnega postopka ("soodločanje").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Kratek pregled opravljenega dela

7. Ugotovljeno je bilo, da se številni členi med seboj tesno povezujejo. Zato delegacije težko 

izrazijo jasno stališče o enem samem členu, ne da bi vedele, kakšen bo izid pri enem ali več 

drugih členih. Predsedstvo se zaveda tega problema in ga pri preučevanju osnutka direktive 

tudi upošteva.

Kratek pregled doslej opravljenega dela (izbrana vprašanja):

Člen 2 – področje uporabe

8. O členu 2, ki je skupaj s členoma 3 in 4 "bistvo" te direktive, je v delovni skupini1 in odboru 

CATS potekala intenzivna razprava.

9. Sedanje besedilo člena 2 je zelo podobno ustreznima besediloma ukrepov A in B. Nekatere 

delegacije pa so se vprašale, ali ne bi bilo treba besedilo tega člena dodelati, tako da bi bolj 

konkretno določili, kdaj se začnejo uveljavljati pravice iz direktive. Zlasti so izrazile 

vprašanje, ali bi moralo biti besedilo "se seznani", kot se uporablja v tem členu, bolj 

natančno2.

10. Predsedstvo meni, da bi morala biti usklajenost ukrepov vodilno načelo pri delu na naslednjih 

ukrepih iz načrta. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da bi se "področje uporabe" za prve ukrepe 

lahko (nekoliko) spremenilo, če bi to upravičevale značilnosti te direktive.

11. Drugo vprašanje, o katerem se je na splošno razpravljalo v okviru tega člena, so izjeme za 

lažje primere in druge primere, na primer disciplinske postopke in primere v zvezi s kaznivimi 

dejanji, storjenimi v zaporu ali v vojaškem okolju.

  
1 14470/11
2 Glej npr. 15351/11.
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Člena 3 in 4 – pravica do dostopa do odvetnika

12. Ta dva člena, ki sta medsebojno tesno povezana, sta bila predmet obsežnih razprav. V katerih 

primerih bi bilo osumljeni ali obtoženi osebi treba zagotoviti pravico do dostopa do 

odvetnika?

13. Med razpravami v pripravljalnih telesih se je pokazalo, da obstaja splošno soglasje o tem, da 

bi bilo treba to pravico zagotoviti vsaj v vseh primerih, ko proti osumljeni ali obtoženi osebi 

teče kazenski postopek pred sodiščem in v primeru prijetja (odvzema prostosti).

14. Vendar pa ni soglasja za primer, ko je bila oseba pozvana, naj se prostovoljno zglasi na 

policijski postaji (ali podobnem uradu), da bi jo zaslišali preiskovalni ali drugi pristojni 

organi1, in za primer, ko je bila oseba ustavljena na cesti in pozvana, naj odgovarja na 

vprašanja teh organov. Te primere je treba nadalje preučiti, tudi v smislu področja uporabe 

direktive iz člena 2.

15. Ob več priložnostih so tekle razprave o "procesnih dejanjih ali dejanjih zbiranja dokazov".

Glede na daljnosežen predlog Komisije o tej točki so številne delegacije pozvale, da bi se ta 

dejanja izbrisala iz členov 3 in 4. Komisija, ki jo je podprlo več drugih delegacij, bi želela 

ohraniti te določbe, pripravljena pa je spremeniti besedilo.

  
1 V primeru "prostovoljnega" zaslišanja na policijski postaji zadevna oseba ni nujno že v 

izhodišču osumljenec ali obtoženec. Oseba je lahko zaslišana tudi kot priča (in kot taka ni del 
področja uporabe te direktive) in je nato med razgovorom osumljena ali obtožena storitve 
kaznivega dejanja. Lahko bi se preučilo, ali bi to "sivo področje" lahko odpravili z natančno 
pojasnitvijo področja uporabe te direktive.
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Člena 7 in 8 – zaupnost in odstopanja

16. Členu 7 "zaupnost" in členu 8 "odstopanja" sta delovna skupina1 in odbor CATS posvetila več 

razprav, na podlagi katerih bo v člen 7 vključena posebna in zelo omejena možnost uporabe 

odstopanj od načela zaupnosti. Države članice so se dogovorile, da razširijo pojem "nujnih 

razlogov" iz člena 8.

17. Nerešeno ostaja vprašanje področja uporabe člena 8, in sicer kar zadeva člena 5 in 6. Kar 

zadeva člen 6 (pravica do komunikacije s konzularnimi ali diplomatskimi organi), se je 

zastavilo vprašanje dejanske potrebe po odstopanjih.

Člen 13 – pravna sredstva

18. Člen 13 zadeva vprašanje pravnih sredstev. V prvotnem predlogu Komisije je določeno, da je 

treba obvezno zagotoviti učinkovita pravna sredstva, ter predlagano, da se izjave ali dokazi, 

pridobljeni ob kršitvi pravice do odvetnika, v nobeni fazi postopka ne smejo uporabiti kot 

dokaz zoper zadevno osebo, pri čemer se dopušča prost preudarek, če uporaba takšnih 

dokazov ne bi vplivala na pravice do obrambe.

19. Skoraj vse države članice so pojasnile, da besedila predloga Komisije ne morejo sprejeti. Več 

držav članic je pojasnilo tudi, da sodniki ne smejo prejemati nobenih navodil v zvezi z 

vprašanjem, kako ovrednotiti izjave, ki jih je osumljena ali obtožena oseba dala ob kršitvi 

njene pravice do odvetnika, ali v primerih, v katerih je bilo odstopanje od te pravice dovoljeno 

v skladu s predlagano direktivo.

  
1 14568/11.
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20. Predsedstvo išče kompromisno rešitev in v ta namen preučuje možnost, v skladu s katero bo 

zagotovljeno, da morajo imeti države članice pravna sredstva po nacionalnem pravu, medtem 

ko bo na drugi strani navedeno, da mora vprašanje, kako ovrednotiti izjave, ki jih je 

osumljena ali obtožena oseba dala ob kršitvi njene pravice do odvetnika, preučiti sodišče, 

pristojno za kazenske zadeve. Prednosti te rešitve sta neposeganje v pravne sisteme držav 

članic in ukinitev možnosti dajanja navodil nacionalnim sodnikom, hkrati pa bi se zagotovila 

obravnava vprašanja, kako ovrednotiti izjave, ki jih je osumljena ali obtožena oseba dala ob 

kršitvi njene pravice do odvetnika, kar bo okrepilo vzajemno zaupanje med pravosodnimi 

organi.

Horizontalna vprašanja 

21. Med razpravami se je pojavilo več horizontalnih vprašanj, eno od njih se nanaša na osnovno 

razumevanje, kaj je pravica do dostopa do odvetnika. Čeprav je sisteme držav članic težko 

"razvrstiti", vseeno v nadaljevanju navajamo nekaj opažanj.

22. Na eni strani je skupina držav članic, ki menijo, da bi morala pravica osumljene ali obtožene 

osebe do dostopa do odvetnika pomeniti pravico do dejanske pomoči odvetnika, če je oseba 

izrazila željo po pomoči odvetnika. V takšnih sistemih so za uresničevanje pravice do dostopa 

do odvetnika vsaj delno odgovorni javni organi (pristop zajamčenosti).

23. Na drugi strani pa ima precejšnje število držav članic drugačen pravni sistem, v katerem 

pravica do dostopa do odvetnika ne pomeni nujno, da bo osumljeni ali obtoženi osebi v 

vsakem primeru pomagal odvetnik. Posledično si mora dostop do odvetnika v takšnem 

sistemu zagotoviti osumljena ali obtožena oseba sama. Te države menijo, da bi morala pravica 

do dostopa do odvetnika osumljeni ali obtoženi osebi dati možnost pomoči odvetnika (pristop 

možnosti).
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24. Zaradi te razlike v pravnih sistemih imajo države članice različen pristop do področja uporabe 

predlagane direktive. Skrb prve skupine držav članic je, da ima zagotavljanje širokega 

področja uporabe pravice do dostopa do odvetnika lahko bistvene postopkovne in finančne 

posledice. Druga skupina držav članic pa se nagiba k zagotavljanju razmeroma širokega 

obsega pravic. Po njihovem mnenju bi morala biti pravica do dostopa do odvetnika za 

osumljene in obtožene osebe osnovno načelo tudi v zgodnji fazi kazenskega postopka, ne 

glede na to, ali se bo uresničevala na vseh stopnjah ali ne. Nekaj drugih držav članic in 

Komisija pa menijo, da si ti pristopi ne nasprotujejo, in verjamejo, da je mogoče poiskati 

ugodne rešitve in jih ustrezno ubesediti.

25. Predsedstvo meni, da to vprašanje potrebuje nadaljnjo obravnavo, da bo v direktivi jasno 

opredeljeno, kaj pravica do dostopa do odvetnika dejansko pomeni, in da bodo odpravljeni 

pomisleki glede konkretnih načinov njenega uresničevanja (npr. ni treba, da se hišna 

preiskava obravnava enako kot zaslišanje). S tem bi se v poznejših stopnjah postopka izognili 

težavam glede razlage ali dvomom o pravilnem prenosu direktive v nacionalno pravo.

Sklepne ugotovitve

26. V členu 67(1) PDEU je določeno, da Unija vzpostavi območje svobode, varnosti in pravice, 

med drugim ob spoštovanju različnih pravnih sistemov in izročil držav članic. Člen 82(2) 

PDEU določa, da se pri določitvi minimalnih pravil upoštevajo razlike med pravnimi sistemi 

in izročili držav članic.

27. Predsedstvo glede na navedeno meni, da bi se morala direktiva, kolikor je mogoče, uporabljati 

v sistemih vseh držav članic, kakor trenutno delujejo, pri čemer se razume, da mora direktiva 

zagotavljati visoko raven zaščitnih ukrepov, ki morajo biti v celoti skladni s standardi 

Evropske konvencije o človekovih pravicah, kakor jih razlaga sodna praksa Evropskega 

sodišča za človekove pravice.
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28. Predsedstvo se vsem udeleženim stranem zahvaljuje za odlično sodelovanje pri tej zadevi, 

delegacijam pa za dejavni in konstruktivni pristop, ki so ga imele že od vsega začetka 

preučevanja tega predloga. Predsedstvo želi pozvati Komisijo in države članice, naj tak 

konstruktiven pristop nadaljujejo, kjer je to mogoče, pa lahko pokažejo tudi prožnost, da bi v 

prihajajočem obdobju lahko dosegli oprijemljiv napredek v tej pomembni zadevi, ki bo 

koristil vsem nam.

________________________


