Evropski nalog za prijetje
Evropski nalog za prijetje (ENP) je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje za namene kazenskega pregona ali izvršitve
kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti. Nalog, ki ga izda pravosodni organ ene od držav EU, velja na celotnem ozemlju EU.
Evropski nalog za prijetje se uporablja od 1. januarja 2004. Nadomestil je dolgotrajne postopke izročitve, ki so obstajali med
državami EU.

Kako deluje?
Evropski nalog za prijetje je zahteva pravosodnega organa v eni od držav EU za prijetje osebe v drugi državi in za predajo te osebe
zaradi kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti v prvi državi. Mehanizem temelji na načelu
vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Uporablja se v vseh državah EU.
Deluje na podlagi neposrednih stikov med pravosodnimi organi.
Organi morajo pri uporabi evropskega naloga za prijetje spoštovati procesne pravice osumljenih ali obdolženih oseb, kot so
pravica do obveščenosti, pravica do odvetnika in tolmača ter pravica do pravne pomoči, kot je določeno v zakonodaji države, v
kateri so te osebe prijete.

V čem se razlikuje od tradicionalne izročitve?
1. Strogi roki
Država, v kateri je oseba prijeta, mora končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje sprejeti v 60 dneh od prijetja
osebe.
Če oseba soglaša s predajo, je treba odločitev o predaji sprejeti v 10 dneh.
Zahtevano osebo se preda takoj, ko je mogoče, na dan, za katerega se dogovorita zadevna organa, in sicer najpozneje 10
dni po sprejetju končne odločitve o izvršitvi evropskega naloga za prijetje.
2. Preverjanje dvojne kaznivosti se ne zahteva več za 32 kategorij kaznivih dejanj
Za 32 kategorij kaznivih dejanj se več ne preverja, ali je dejanje kaznivo v obeh državah. Edina zahteva je, da se v
odreditveni državi kaznuje z najvišjo kaznijo najmanj treh let zapora.
Pri drugih kaznivih dejanjih se predaja lahko pogojuje s tem, da je dejanje kaznivo v izvršitveni državi.
3. Brez vpletanja politike
Odločitve sprejemajo samo pravosodni organi, brez vpletanja politike.
4. Predaja državljanov
Države EU ne morejo več zavrniti predaje svojih državljanov, razen če same zoper iskano osebo izvršijo zaporno kazen.
5. Jamstva
Država, ki izvršuje evropski nalog za prijetje, lahko zahteva jamstva, da:
a. bo imela oseba po določenem obdobju pravico zahtevati preizkus odločitve, če je bila izrečena dosmrtna zaporna kazen;
b. lahko iskana oseba prestaja zaporno kazen v izvršitveni državi, če je državljan te države ali običajno prebiva v njej.
6. Omejeni razlogi za zavrnitev
Država lahko zavrne predajo zahtevane osebe samo, če obstaja eden od obveznih ali neobveznih razlogov za zavrnitev:
Obvezni razlogi:
– oseba je že bila obsojena za isto kaznivo dejanje (ne bis in idem),
– mladoletniki (oseba ni dosegla starosti, ki je potrebna za kazensko odgovornost v izvršitveni državi),
– amnestija (izvršitvena država bi lahko kazensko preganjala osebo, vendar v tej državi za to kaznivo dejanje velja
amnestija).
Neobvezni razlogi – na primer:
– neobstoj dvojne kaznivosti za kazniva dejanja, ki ne spadajo med 32 kaznivih dejanj, naštetih v členu 2(2) Okvirnega

sklepa o evropskem nalogu za prijetje,
– krajevna pristojnost,
– v izvršitveni državi poteka kazenski postopek,
– zastaranje itd.

Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje
Evropska komisija je objavila Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje (2002 Kb), ki naj bi olajšal in poenostavil
vsakodnevno delo pristojnih pravosodnih organov. Priročnik zagotavlja podrobne smernice o postopkovnih korakih za izdajo in
izvršitev evropskega naloga za prijetje. Vsebuje tudi popolno pojasnitev najpomembnejše sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki
razlaga posamezne določbe Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje.
Priročnik je v vseh jezikih na voljo tukaj: BG (2700 Kb), CS (1854 Kb), DA (1766 Kb), DE (1659 Kb), ET (1783 Kb), EL (2439 Kb), E
S (1649 Kb), FR (1892 Kb), HR (1789 Kb), IT (2141 Kb), LV (2158 Kb), LT (1865 Kb), HU (1908 Kb), MT (2560 Kb), NL (2047 Kb),
PL (2200 Kb), PT (1968 Kb), RO (1926 Kb), SL (1797 Kb), SK (1977 Kb), FI (2172 Kb), SV (1591 Kb).

Statistični podatki o uporabi ENP
V letu 2016 so bile iskane osebe v povprečju predane:
s soglasjem – v 16 dneh (približno 65% vseh predaj),
brez soglasja – v manj kot dveh mesecih.
Odgovori na vprašalnik o ENP iz leta 2014 (1582 Kb)
Odgovori na vprašalnik o ENP iz leta 2015 (1479 Kb)
Odgovori na vprašalnik o ENP iz leta 2016 (1732 Kb)
Podatki za vse države niso na voljo. So pa na voljo popolni podatki za št. izdanih ENP za leti 2015 in 2016.
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Sorodne povezave
Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje
Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne
sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede
avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Zadnja posodobitev: 27/06/2019

