Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva C-463/15 PPU
Openbaar Ministerie
proti
A.
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam)
„Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Člen 99 Poslovnika Sodišča —
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ —
Evropski nalog za prijetje — Člena 2(4) in 4, točka 1 — Pogoji za izvršitev — Nacionalno kazensko
pravo, ki izvršitev evropskega naloga za prijetje pogojuje, poleg z dvojno kaznivostjo, s tem, da sta za
kaznivo dejanje v skladu s pravom izvršitvene države članice zagrožena zaporna kazen ali varnostni
ukrep, vezan na odvzem prostosti, z najvišjo mero najmanj dvanajst mesecev“
Povzetek – Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 25. septembra 2015
Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje in
postopkih predaje med državami članicami — Pogoji izvršitve — Nacionalna ureditev, ki izvršitev
evropskega naloga za prijetje pogojuje, poleg z dvojno kaznivostjo, s tem, da sta za kaznivo dejanje
v skladu s pravom izvršitvene države članice zagrožena zaporna kazen ali varnosti ukrep, vezan na
odvzem prostosti, z najvišjo mero najmanj dvanajst mesecev — Nedopustnost
(Okvirni sklep Sveta 2002/584, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299, člena 2(4) in 4,
točka 1)
Člena 2(4) in 4, točka 1, Okvirnega sklepa 2002/584 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih
predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299, je treba
razlagati tako, da nasprotujeta temu, da je predaja na podlagi evropskega naloga za prijetje
v izvršitveni državi članici pogojena ne le s tem, da je ravnanje, za katero je bil izdan ta nalog za
prijetje, v pravu te države članice opredeljeno kot kaznivo dejanje, temveč tudi s tem, da je zanj
v skladu z istim pravom najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj dvanajst mesecev.
Kot namreč izhaja iz prvih dveh odstavkov njegovega člena 2, se ta okvirni sklep ravna – kar zadeva
kazniva dejanja, za katera se lahko izda evropski nalog za prijetje – po višini kazni, ki velja
v odreditveni državi članici. Razlog za to je, da kazenski pregon ali izvršitev zaporne kazni ali
varnostnega ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, v zvezi s katerima se izda takšen nalog za prijetje,
potekata v skladu s pravili te države članice.
V nasprotju s sistemom izročitve, ki ga je Okvirni sklep 2002/584 ukinil in nadomestil s sistemom
predaje oseb med pravosodnimi organi, ta okvirni sklep ne upošteva več višin kazni, ki veljajo
v izvršitvenih državah članicah. To se ujema z glavnim ciljem tega okvirnega sklepa, navedenim
v uvodni izjavi 5, ki je zagotoviti prost pretok pravosodnih odločitev v kazenskopravnih zadevah na
območju svobode, varnosti in pravice.
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(Glej točke 27, od 29 do 31 in izrek.)
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