
Eurojust, Agencija Evropske unije za pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah, je edinstvena 

stična točka s sedežem v Haagu na Nizozemskem, 
prek katere nacionalni pravosodni organi tesno 
sodelujejo v boju proti hudim oblikam organizirane-
ga čezmejnega kriminala. Poslanstvo Eurojusta je 
prispevati k temu, da bo Evropa postala varnejša, 
tako da usklajuje delo nacionalnih organov – držav 
članic EU in tretjih držav – pri preiskovanju in prego-
nu čezmejnih kaznivih dejanj. 

Vsaka sodelujoča država članica EU napoti v Euro-
just nacionalnega člana. Nacionalni člani sestavljajo 
kolegij Eurojusta, ki je odgovoren za operativno delo 
agencije. Kolegiju nudi podporo uprava Eurojusta, ki 
jo med drugim sestavljajo analitiki primerov, prav-
ni svetovalci in strokovnjaki za podatke. Namenski 
prostori agencije 
zajemajo varne sejne prostore z možnostjo tolma-

čenja v vse jezike EU ter sejni 
prostor, posebej zasnovan za 
koordinacijske centre, iz kate-
rih je mogoče v realnem času 
spremljati in usklajevati dneve 
skupnega ukrepanja. 

Eurojust je razvil celovito mednarodno mrežo, ki 
tožilcem v Evropski uniji zagotavlja dostop do več 
kot 50 jurisdikcij po vsem svetu. Agencija je podpisa-
la sporazume o sodelovanju z dvanajstimi državami 
nečlanicami EU. Nekatere med njimi so v Eurojust 
napotile tožilce za zvezo, da bi obravnavali primere 
skupaj s partnerji v kolegiju. Eurojust tesno sodeluje 
tudi z drugimi agencijami in partnerji EU, ki zagota-
vljajo podporo na različnih stopnjah v verigi ka-
zenskega pravosodja, vključno z organi kazenskega 
pregona in organi za boj proti goljufijam. 

Kdo smo?

Eurojust zagotavlja posebej prilagojeno operativno 
podporo v različnih fazah čezmejnih kazenskih prei-
skav, in sicer:

 ` hitro odzivanje,

 ` storitve nujne koordinacijske enote, ki 
obratuje 24 ur na dan vse dni v tednu,

 ` povezave do ključnih partnerjev in 

 ` pomoč pri pripravi zaprosil za pravosodno sode-
lovanje, vključno z uradnimi prevodi.

Poleg tega lahko Eurojust zagotovi kompleksne 
oblike pomoči in usklajevalnih mehanizmov, ki se 
lahko po potrebi združijo za podporo večjim operaci-
jam. Agencija lahko na primer:

Kaj delamo?   
 ` usklajuje vzporedne preiskave,

 ` organizira usklajevalne sestanke, na katerih 
sodelujejo zadevni pravosodni organi in organi 
kazenskega pregona,

 ` vzpostavi in/ali financira skupne preiskovalne 
skupine, v katerih pravosodni organi in organi 
kazenskega pregona sodelujejo pri čezmejnih 
kazenskih preiskavah na podlagi pravnega spo-
razuma med dvema ali več državami ter

 ` načrtuje dneve skupnega ukrepanja, ki se prek 
koordinacijskih centrov v Eurojustu usmerjajo 
v realnem času in v okviru katerih lahko naci-
onalni organi aretirajo storilce kaznivih dejanj, 
razbijejo organizirane kriminalne združbe in 
zasežejo sredstva.

Eurojust ima skupaj z državami članicami in obsežno mrežo mednarodnih partnerjev 
ključno vlogo pri zagotovitvi varnejše Evrope in pravice za vse državljane.

Agencija Evropske unije 
za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
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Evropski voditelji držav in vlad so načrte za ustano-
vitev pravosodnega organa, ki bi okrepil sodelova-
nje med nacionalnimi organi pri boju proti hudim 
oblikam organiziranega čezmejnega kriminala, prvič 
obravnavali na zasedanju Evropskega sveta v kraju 
Tampere na Finskem leta 1999. Marca 2001 je v 
Bruslju začela delovati začasna enota za pravosodno 
delovanje, ki se je imenovala Pro-Eurojust. Terori-
stični napadi 11. septembra v ZDA so jasno pokazali, 
da je potrebno okrepljeno mednarodno sodelovanje. 
Ti dogodki so pospešili razvoj Eurojusta, ki je bil  
s sklepom Sveta z dne 28. februarja 2002 uradno 
ustanovljen kot Urad za evropsko pravosodno sode-
lovanje. Leta 2003 se je Eurojust preselil v Haag.

Eurojust se je od svoje ustanovitve zelo razvil, razvila 
pa sta se tudi narava in obseg njegovega dela. S 
sklepom Sveta iz leta 2008 o okrepitvi agencije so se 
povečale operativne zmogljivosti Eurojusta, okrepilo 
pa se je tudi sodelovanje med nacionalnimi organi 
in Eurojustom ter z drugimi partnerji in tretjimi 
državami. V Lizbonski pogodbi, ki je začela veljati 
leta 2009, je Eurojust izrecno omenjen, pri čemer je 
določeno, da je „[n]aloga Eurojusta [...] podpirati in 
krepiti koordinacijo in sodelovanje nacionalnih or-
ganov, pristojnih za preiskave in pregon hudih oblik 

Eurojust skozi leta
kriminala, ki se nanašajo na dve ali več držav članic 
[...]“.

Leta 2017 se je Eurojust preselil v nove prostore, ki 
so bili zanj zgrajeni v središču mednarodnega ob-
močja v Haagu. Stavba je zasnovana tako, da podpira 
nalogo agencije, tj. razvoj in krepitev pravosodnega 
sodelovanja. V njej se nahaja namenski operativni 
prostor z opremo za izmenjavo informacij in načrto-
vanje strategij med obsežnimi večstranskimi skup-
nimi ukrepanji. V spodnjih nadstropjih stavbe je več 
zasebnih sejnih prostorov, ki so zasnovani tako, da 
omogočajo zaupne razprave med člani nacionalnih 
služb in zunanjimi strokovnimi delavci. V prostorih 
so varni, najsodobnejši informacijski sistemi, pa tudi 
oprema za simultano tolmačenje.

Dne 12. decembra 2019 je začela veljati uredba o 
Eurojustu, ki je pomenila novo fazo v razvoju Euroju-
sta, saj je postal Agencija Evropske unije za pravoso-
dno sodelovanje v kazenskih zadevah. Z novo pravno 
podlago agencije so se spremenili njena struktura 
upravljanja, politika zunanjih odnosov in ureditev 
varstva podatkov.

Od vrha v smeri urinega kazalca: seja Evropskega sveta v kraju Tampere na Finskem leta 1999 (© Svet Evropske unije), stavba Eurojusta v Haagu (© Corné Bastiaansen) ter konferenčni in 
operativni prostor



S sporazumom o ustanovitvi Pro-Eurojusta je 
vzpostavljeno področje svobode, varnosti in pravice v 

Evropski uniji.

Preseli se na svoj sedež v Haagu, 
mednarodnem mestu miru in pravice.

December 2002 – kot ločena enota 
v okviru Eurojusta je ustanovljen 
sekretariat Evropske pravosodne 
mreže.

Kot ločena enota v okviru Eurojusta je 
ustanovljen sekretariat mreže za skupne 

preiskovalne skupine.

December 2008 – sprejet je sklep Sveta o 
okrepitvi Eurojusta.

Januar 2011 – ustanovljen je sekretariat 
mreže za področje genocida, in sicer kot 
ločena enota v okviru Eurojusta.

Junij 2002 – z okvirnim sklepom Sveta so sprejeti 
evropski nalog za prijetje ter postopki predaje 

med državami članicami.

Januar 2009 – Eurojust začne zagotavljati 
finančno in logistično podporo za skupne 
preiskovalne skupine.

Eurojust in Evropska pravosodna 
mreža (EJN) zbirata tedenske novosti 

v zvezi z vplivom pandemije covida-19 
na pravosodno sodelovanje. 

Maj 2020 – v okviru Eurojusta se vzpostavi 
tematska skupina za področje tihotapljenja 
migrantov, ki povezuje specializirane tožilce iz 
držav članic EU.

December 2019 – veljati začne nova uredba o 
Eurojustu, s katero Eurojust postane Agencija 

Evropske unije za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah.

Junij 2017 – Eurojust se preseli v nove, 
namensko zgrajene prostore v Haagu.

Junij 2011 – izvajati se začnejo storitve 
Eurojustove nujne koordinacijske enote, ki 

sodnikom, tožilcem in organom kazenskega 
pregona omogoča, da zaprosijo za pomoč 

24 ur na dan vse dni v tednu.

September 2019 – Eurojust organizira svoj 100. 
koordinacijski center od začetka uporabe tega 
edinstvenega orodja leta 2011.

April 2014 – sprejeta je direktiva o 
evropskem preiskovalnem nalogu 

v kazenskih zadevah.

December 2007 – Eurojust odpre svoj 1 000. 
primer. 

Februar 2002 – s sklepom Sveta o okrepitvi boja proti 
hudim oblikam čezmejnega kriminala je ustanovljen 

Eurojust.
Junij 2002 – v okvirnem sklepu EU so določena pravila 
za vzpostavitev skupnih preiskovalnih skupin.
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Nekateri pomembni mejniki



Časovnica Eurojustovega primera

Lastna pobuda
Na podlagi informacij, prejetih od:

 9 drugih agencij EU (npr. Europola, Frontexa)
 9 Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF)

 9 Evropskega javnega tožilstva
 9 nacionalnih organov (o npr. izmenjavi 
informacij o terorizmu, uradnih obvestil v 
skladu s členom 21 uredbe o Eurojustu)

Nacionalni organi
Pristojni organi v državah članicah podajo 
zaprosilo za pomoč pri svojih preiskavah/
pregonu

Evropsko javno tožilstvo (ko bo začelo svoje 
delovanje)
Evropsko javno tožilstvo (EJT) poda zahtevo v 
mejah njegovih pristojnosti

ODPRTJE PRIMERA
Pobudo za odprtje primera pri Eurojustu 
lahko podajo …
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Organizacijska struktura Eurojusta zajema kolegij, 
izvršni odbor in upravo. 

Kolegij je odgovoren za delovanje agencije, ses-
tavljajo pa ga nacionalni člani iz vseh sodelujočih 
držav članic EU. Kadar kolegij deluje v neoperativnih 
zadevah, je njegov član tudi predstavnik Evropske 
komisije. Kolegij nadzorujejo predsednik Eurojusta 
in dva podpredsednika, ki so imenovani za štiriletni 
mandat, imenovanje pa je omejeno na dva mandata.

Nacionalni člani vodijo svoje nacionalno predstav-
ništvo, pomagajo pa jim namestniki in pomočniki, 
napoteni iz zadevne države. Predstavništva so glavne 
kontaktne točke za tožilce in preiskovalne sodnike, 
kadar potrebujejo pomoč pri posamezni kazenski 
preiskavi.

Izvršni odbor podpira kolegij pri njegovih funkcijah 
upravljanja. Sestavljajo ga predsednik, dva podpred-
sednika, predstavnik Evropske komisije in dva druga 
člana kolegija na podlagi sistema dvoletnega kroženja.

Organizacija Eurojusta
V okviru uprave je upravni direktor pravni zastop-
nik Eurojusta in njegov vodja za upravne namene. 
Upravni direktor je odgovoren za nadzor vsako-
dnevnih upravnih zadev, kadrovanje in zagotavlja-
nje upravne podpore, da se olajša operativno delo 
Eurojusta. 

Eurojust v vlogi gostitelja

Eurojust pod svojim okriljem gosti štiri mreže: 
sekretariat Evropske pravosodne mreže, sekretariat 
mreže za področje genocida, sekretariat mreže za 
skupne preiskovalne skupine in Evropsko pravo-
sodno mrežo za kibernetsko kriminaliteto. Mreže 
so sestavljene iz nacionalnih kontaktnih točk ali 
nacionalnih strokovnjakov, ki olajšujejo pravosodno 
sodelovanje, izmenjavo informacij in delo strokovnih 
delavcev v državah članicah. 

Eurojust z nacionalnimi organi sodeluje v boju proti 
različnim oblikam hudega in kompleksnega čezmej-
nega kriminala, ki zadeva dve ali več držav. Agencija 
vodi pravosodni odziv na vse večje grožnje v Evropi, 
kar državam članicam omogoča, da so korak pred 
storilci kaznivih dejanj, pri čemer se osredotočajo 
predvsem na organizirane kriminalne združbe. Pri-
meri, predloženi Eurojustu, pogosto vključujejo več 
kot eno vrsto kaznivega dejanja. 

Med prednostno obravnavanimi kaznivimi dejanji 
so: 

 ` terorizem,
 ` kibernetska kriminaliteta,
 ` trgovina z ljudmi,
 ` trgovina s prepovedanimi drogami, 
 ` kazniva dejanja v škodo finančnih interesov EU, 
 ` tihotapljenje migrantov,
 ` kazniva dejanja zoper okolje,
 ` pranje denarja,
 ` preslepitve in goljufije.

Prednostno obravnavana 
kazniva dejanja



Analiza informacij
 9 Navzkrižno primerjanje podatkov 
 9 Ugotavljanje povezav z drugimi preiskavami
 9 Tesno sodelovanje z Europolom

Razprava o instrumentih pravosodnega sodelovanja
 9 Evropski nalog za prijetje (ENP)
 9 Evropski preiskovalni nalog (EPN)
 9 Zaprosilo za medsebojno pravno pomoč (MLA)
 9 Odredba o zamrznitvi/zaplembi

Obravnava področij sodelovanja
 9 Spori o pristojnosti
 9 Vzporedni postopki
 9 Prenos postopkov
 9 Dopustnost dokazov
 9 Sodelovanje s tretjimi državami

SKUPNA PREISKOVALNA SKUPINA (JIT)
Eurojust zagotavlja pravno, praktično in finančno pomoč

USKLAJEVALNI SESTANKI
Sestanki z nacionalnimi orga-
ni (sodnimi organi in organi 
kazenskega pregona) za pripravo 
nadaljnjih ukrepov

KOORDINACIJSKI CENTER
Dan usklajenega ukrepanja 
v kompleksnih čezmejnih 
primerih ob podpori Eurojusta

HITER ODZIV
Vpletene stranke se dogovorijo o 
nujnih ukrepih

Na zaprosilo se je mogoče hitro odzvati

USKLAJENE PREISKAVE IN PRE-
GON
Vpletene stranke obravnavajo primer 
in predvidijo sklop usklajenih ukrepov

Potrebno je celovito ukrepanje

ZAKLJUČITEV EUROJUSTOVEGA  
PRIMERA
Nacionalni organi nadaljujejo svojo preiska-
vo/pregon 

Eurojustu se lahko pošljejo 
nadaljnja zaprosila (npr. za 
podporo v fazi sojenja)
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Primeri, predloženi Eurojustu, vključujejo dve ali več držav članic oziroma državo članico in tretjo državo. 
Občasno primeri vključujejo kazniva dejanja, storjena v eni državi članici, ki imajo čezmejne posledice. Eu-
rojust daje državam članicam na voljo svoje bogate izkušnje in strokovno znanje na področju pravosodnega 
sodelovanja, vključno s številnimi orodji za reševanje težav, kot so spori o pristojnosti, izročitve, dopustnost 
dokazov ter zamrznitev in izterjava sredstev. Eurojust usklajuje organe iz vseh držav članic in različnih tretjih 
držav, zato se lahko hitro odzove na zaprosila, kar lahko včasih omogoči rešitev primera v nekaj urah. 

Če se nacionalni član odloči primer predložiti Eurojustu, se sestane kolegij, ki določi, kateri nacionalni člani 
pri Eurojustu bi morali biti vključeni. Nacionalni član (ali njegovi namestniki in pomočniki) ostanejo od-
govorni za primer, Eurojust pa lahko zagotovi svetovanje in pomoč pri usklajevanju ter uporabi evropskih 
pravosodnih instrumentov in orodij. 

Ko je primer pri Eurojustu odprt, se lahko organizira naknadni sestanek, na katerem se podpre izmenjava in-
formacij med vključenimi državami, obravnavajo relevantna pravna vprašanja ter svetuje zadevnim nacional-
nim organom o nadaljnjih ukrepih (za informacije o poteku primerov glej Časovnico Eurojustovega primera). 

Predložitev primera Eurojustu
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Eurojust pomaga pri najrazličnejših preiskavah. 
Vsak primer je drugačen in zahteva individualen 
pristop. Pogosto morajo tožilci nemudoma ukrepati, 
da izsledijo in primejo osumljence. V takih prime-
rih lahko nacionalni organi uporabijo Eurojustove 
edinstvene nujne storitve, na primer možnost hitre 
izvršitve evropskega naloga za prijetje (ENP), izdaje 
odredbe o zamrznitvi ali zbiranja dokazov na podlagi 
evropskega preiskovalnega naloga (EPN). V drugih 
primerih se preiskava razvija počasi in metodično, za 
kar je potrebnih več mesecev ali celo let natančnega 
načrtovanja, usklajevanja in razprav, pri čemer ima 
Eurojust usklajevalno vlogo. Štiri ključna sredstva 
podpore, ki jo zagotavlja Eurojust, so skupne prei-
skovalne skupine, orodja EU za pravosodno sode-
lovanje, usklajevalni sestanki in koordinacijski 
centri.

Skupne preiskovalne skupine

Skupne preiskovalne skupine so najna-
prednejše orodje na področju mednaro-
dnega sodelovanja v kazenskih zadevah. 
To so skupine, v katerih sodniki, tožilci in 

uslužbenci organov kazenskega pregona v določe-
nem obdobju sodelujejo v mednarodnih kazenskih 
preiskavah na podlagi pravnega sporazuma med 
dvema ali več državami.  Eurojust pomaga državam 
vzpostavljati in upravljati skupne preiskovalne 
skupine od leta 2009. Agencija gosti sestanke s člani 
skupnih preiskovalnih skupin, pri čemer pogosto 
zagotavlja storitve prevajanja in tolmačenja. Enako 
pomembno je, da lahko Eurojust zagotovi finančno in 
logistično podporo skupnim preiskovalnim skupi-
nam pri reševanju mednarodnih primerov.

Ključna preiskovalna orodja

Kaj je evropski nalog za prijetje?

Evropski nalog za prijetje, ki velja v vseh državah 
članicah EU, se uporablja za prijetje in izročitev 
osumljencev ali obtožencev kaznivih dejanj v od-
reditveno državo, kjer jih čaka kazenski pregon 
ali prestajanje kazni. Eurojust ima ključno vlogo 
pri izboljšanju uporabe evropskega naloga za 
prijetje, med drugim pri premagovanju pravnih 
in praktičnih ovir. Eurojust lahko olajša prenos 
in pravočasno izvršitev evropskih nalogov za 
prijetje, usklajuje nasprotujoče si naloge za 
prijetje in svetuje o njih, pomaga pri vprašanjih, 
povezanih s predajo, pojasni razlike v nacionalni 
zakonodaji v zvezi z evropskimi nalogi za prijetje 
ter pomaga nacionalnim organom rešiti številne 
druge težave. 

Kaj je evropski preiskovalni nalog?

Evropski preiskovalni nalog določa jasen po-
stopek sodelovanja med pravosodnimi organi v 
različnih državah članicah za zbiranje in shra-
njevanje dokazov, npr. za izvajanje preiskav in 
zaslišanj, zbiranje bančnih in finančnih infor-
macij, prestrezanje komunikacije ter začasno 
premestitev pripornikov. Eurojust lahko pomaga 
pri vprašanjih v zvezi s štirimi glavnimi fazami 
življenjskega cikla evropskega preiskovalnega 
naloga (faza izdaje, faza posredovanja, faza pri-
znanja in faza izvršitve). Poleg tega lahko svetuje 
o vprašanjih, ki so povezana s področjem upora-
be direktive o evropskem preiskovalnem nalogu 
in njeno uporabo glede na druge obstoječe prav-
ne instrumente, pristojne organe, vsebino, obliko 
in jezik evropskega preiskovalnega naloga, ki naj 
se uporablja, ter uporabo nekaterih posebnih 
preiskovalnih ukrepov.

Eurojust skupne preiskovalne skupine pod-
pira tako, da:

 ` oceni ustreznost primera 
za vzpostavitev skupne preiskovalne skupine; 

 ` pomaga oblikovati sporazum o skupni prei-
skovalni skupini;

 ` zagotavlja pravno in praktično podporo v 
celotni življenjski dobi skupne preiskovalne 
skupine, vključno s podporo 
skupnim operacijam (koordinacijski centri);

 ` usklajuje preiskovalne in tožilske strategije 
ter

 ` zagotavlja finančno in logistično podporo v 
zvezi s potovanjem, tolmačenjem, prenosom 
dokazov in posojanjem opreme.

Pomoč pri uporabi 
orodij EU za pravosodno sodelovanje

Instrumenti, kot sta evropski nalog za 
prijetje in evropski preiskovalni nalog, 
zelo olajšujejo sodelovanje v čezmejnih 
primerih. Da bi se potencial teh orodij 

čim bolj povečal, pa morajo biti nacionalni organi 
zmožni hitro vzpostaviti stik ter jasno komunicirati v 
okviru različnih jezikov in jurisdikcij. Eurojust vple-
tenim državam z vodenjem usklajevanja omogoča, da 
obe orodji čim bolj izkoristijo. 
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       Število čezmejnih kaznivih dejanj se žal povečuje, zato Eurojust prejema čedalje 
več prošenj za pomoč pri obsežnih in zapletenih primerih. Zaradi takšnih razmer se je 
povečalo število mednarodnih ukrepov sodstva, ki jih je treba usklajevati v realnem 
času. Z vzpostavitvijo koordinacijskega centra v Eurojustu lahko nemudoma pomagamo 
in zagotovimo, da se ukrepi sprejmejo hkrati ter tako olajšamo delo sodstvu in policiji 
v vseh sodelujočih državah, saj bi imeli individualni ukrepi držav članic in tretjih držav 

manj učinkovite rezultate.

– Predsednik Eurojusta Ladislav Hamran –

Koordinacijski centri

Eurojust zagotavlja edinstveno orodje – 
koordinacijski center – za podporo obse-
žnim operacijam, usmerjenim v čezmejna 
kazniva dejanja. Ključni faktor uspeha teh 
ukrepanj je zmožnost sočasnega izvr-

ševanja ukrepov, kot so aretacije, preiskave, zasegi 
dokazov, zaslišanja (potencialnih) osumljencev in 
prič ter zamrznitev sredstev. Ti dnevi ukrepanja 
pogosto potekajo v več državah članicah hkrati, da 
se storilcem kaznivih dejanj onemogoči opozarjanje 
pripadnikov njihovih mrež. 

Med dnevi ukrepanja imajo udeleženci koordinacij-
skega centra dostop do namenskih in varnih komu-
nikacijskih kanalov. Koordinacijski center na podlagi 
informacij, ki jih prejme od sodelujočih organov,  
redno poroča o napredku operacij, ki potekajo na 
terenu. 

Te informacije sodelujočim organom omogočajo, da 
prilagodijo svoje strategije na terenu in se odzovejo 
na razvoj dogodkov. Lahko se zgodi, da je na pri-
mer potreben dodaten evropski preiskovalni nalog 
za preiskavo na naslovu, ki je bil razkrit šele med 
ukrepanjem. Udeleženci morajo biti pripravljeni na 
nepredvidene dogodke in se hitro odzvati.

Septembra 2019 je Eurojust organiziral 100. koor-
dinacijski center. Ta mejnik in rezultati, doseženi v 
preteklih letih prek koordinacijskega centra, kažejo, 
kako uporabno je to orodje in kako se povečuje nje-
gova vloga v pravosodnem sodelovanju. 

Eurojustova nacionalna predstavništva ter predano 
osebje, ki ga sestavljajo analitiki in svetovalci, družno 
sodelujejo z nacionalnimi organi ter s tem prispeva-
jo k vzpostavitvi ustreznih pogojev za usklajevanje 
zapletenih in hitro spreminjajočih se čezmejnih 
operacij.

Usklajevalni sestanki

Usklajevalni sestanki so pogosto upora-
bljeno operativno orodje v Eurojustu, ki 
združuje pravosodne organe in organe 
kazenskega pregona iz držav članic ter v 
nekaterih primerih tretjih držav. Udele-

ženci si izmenjujejo informacije in rešujejo prav-
na vprašanja, kot so spori o pristojnosti in prenos 
postopkov. Dosežejo lahko tudi dogovor o nadaljnjih 
korakih pri preiskavi, načrtujejo dneve ukrepanja 
in obravnavajo možnosti za skupno preiskovalno 
skupino.

Eurojust ima na teh sestankih usklajevalno vlogo. 
Agencija ima posebno skupino uradnikov za pra-
vosodno sodelovanje, ki lahko zagotavljajo pravno 
svetovanje, analizo in operativno pomoč. 

Eurojust zagotavlja tudi prostore ter povračilo 
stroškov nastanitve in potnih stroškov udeležen-
cev. Na usklajevalnih sestankih so na voljo storitve 
simultanega tolmačenja, tudi če usklajevalni sestanki 
potekajo prek videokonference. 

© Eurojust



Eurojust: Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

8

Prvi koordinacijski center Eurojusta je bil organi-
ziran februarja 2011, da bi pomagal ustaviti tiho-
tapljenje migrantov prek kriminalne mreže, ki je 
bila dejavna v šestih državah. Eurojust je bil zapro-
šen, naj olajša izvrševanje zaprosil za medsebojno 
pravno pomoč (MLA) za sodelujoče države članice 
ter usklajuje preiskave in pregon, pa tudi sočasne 
ukrepe proti organizirani kriminalni združbi v dru-
gih petih državah. Potem ko je Eurojust pomagal pri 
obsežnih pripravah, vključno z organizacijo usklaje-
valnega sestanka, na katerem je bil sprejet dogovor 
o strategiji za sočasne ukrepe v sedmih mestih, je bil 
vzpostavljen koordinacijski center. Aretiranih je bilo 

Delovanje koordinacijskih centrov
35 domnevnih posrednikov pri kaznivih dejanjih in 
prijetih 38 migrantov.

Septembra 2019 je bil v Eurojustu organiziran 100. 
koordinacijski center, povezan z vrhuncem zapletene 
tehnične preiskave organizirane kriminalne združ-
be, vpletene v obsežno goljufijo v zvezi s plačljivo 
televizijo in obsežne kršitve avtorskih pravic v zvezi 
z avdiovizualnimi vsebinami. Dan ukrepanja je vklju-
čeval šest držav. Identificiranih je bilo 22 osumljen-
cev in izklopljenih več kot 200 strežnikov. Uspehu 
koordinacijskega centra je sledila tiskovna konferen-
ca v Eurojustu. 

 Fotografije © Eurojust, Svet Evropske unije.
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EncroChat (2020) Francoski in nizozemski organi pregona in pravosodni organi, Europol ter Eurojust so prek 
skupne preiskovalne skupine uničili EncroChat, šifrirano telefonsko omrežje, ki so ga obsežno uporabljale 
kriminalne mreže. V preiskavi, ki je trajala več mesecev, je bilo prestreženih, izmenjanih in analiziranih več mili-
jonov sporočil, ki so si jih izmenjali storilci kaznivih dejanj pri načrtovanju hudih kaznivih dejanj. Informacije se 
že uporabljajo v več kazenskih preiskavah v teku in se bodo nadalje analizirale kot vir edinstvenega vpogleda v 
doslej največji 
nabor novih dokazov za korenit boj proti organiziranim kriminalnim združbam. Eurojust je intenzivno spod-
bujal pravosodno sodelovanje z oblikovanjem skupne preiskovalne skupine in obsežno uporabo instrumentov 
evropskega pravosodnega sodelovanja, kot so evropski preiskovalni nalogi, ki so bili izdani v različnih državah 
in jih je bilo skupno več kot sto. Med preiskovanjem so člani skupne preiskovalne skupine organizirali pet uskla-
jevalnih sestankov v Eurojustu, da bi se vse sodelujoče strani združile v varnem okolju, opredelile vzporedne ali 
povezane preiskave, določile najprimernejši okvir za sodelovanje in rešile morebitne spore o pristojnosti.

Vzorčni primeri

Operacija Pollino (2018) Operacija Pollino je bila 
največje ukrepanje zoper mafijo Ndrangheta v Evropi 
doslej. Preiskava je trajala štiri leta. Nacionalni organi 
so združili vse znanje, da bi oblikovali skupno strate-
gijo za obravnavanje zapletenih kriminalnih dejav-
nosti. Rezultat usklajenih ukrepov več sto policistov, 
ki jih v realnem času spremljali iz koordinacijskega 
centra v Eurojustu, je bilo odkritje skoraj 4 000 kg 
kokaina in velikih količin drugih drog, zaseg 2 milijo-
nov EUR ter 84 aretacij.

Hitra aretacija prepoznavnega člana 
Islamske države (2019) Rezultat Euroju-
stovega usklajevanja hitrega posredovanja 
madžarskih in belgijskih organov je bila 
aretacija tujega terorističnega borca, ki se 
je vrnil in je bil osumljen dejavnega sodelo-
vanja pri umoru 20 oseb v Siriji. Izmenjava 
ključnih dokumentov ter prevod in izmenja-
va informacij 24 ur na dan vse dni v tednu 
med Madžarsko in Belgijo prek Eurojusta 
je privedla do njegovega pridržanja zaradi 
suma storitve terorističnih kaznivih dejanj. 

Usklajene aretacije domnevnih članov mreže za tihotapljenje migrantov (2020) Belgijski 
in francoski organi so na podlagi čezmejne preiskave, ki sta jo podpirala Eurojust in Europol, areti-
rali 26 domnevnih članov velike skupine za tihotapljenje migrantov, ki je prevažala zlasti azijske 
begunce. Po odkritju 39 preminulih vietnamskih državljanov oktobra 2019 v hladilni prikolici 
tovornjaka v Essexu v Združenem kraljestvu je bila ustanovljena skupna preiskovalna skupina 
Belgije, Irske, Francije, Združenega kraljestva, Eurojusta in Europola. Pravosodni organi in policija 
so nato tesno sodelovali v okviru skupne preiskovalne skupine, da bi opredelili domnevno de-
javnost organizirane kriminalne združbe ter določili možnost za ugotovitev navzkrižnih povezav 
z regionalnimi in lokalnimi preiskavami dejavnosti tihotapljenja migrantov v teku. Eurojust je 
podprl skupno preiskovalno skupino, šest usklajevalnih sestankov v zvezi s primerom in organiza-
cijo koordinacijskega centra v zvezi z dnevom ukrepanja, ki je omogočal usklajevanje operacije v 
realnem času.
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Omogočitev dostopa do jurisdikcij po svetu
Storilci kaznivih dejanj prečkajo notranje in zunanje 
meje EU. Poleg tega se vztrajno povečuje povpraše-
vanje po operativni podpori pri obravnavanju hudih 
oblik čezmejnega kriminala, pri čemer se število 
obravnavanih primerov iz tretjih držav vsako leto 
poveča za več kot 20 %. Tesno sodelovanje s tretjimi 
državami je zato ključno za reševanje izzivov bolj 
zapletenih kaznivih dejanj, ki so posledica globaliza-
cije in digitalizacije, zlasti na področjih nezakonitih 
migracij, prepovedane trgovine in boja proti teroriz-
mu. 

Eurojust ima kot posrednik pri čezmejnem pravo-
sodnem sodelovanju ključno vlogo pri spodbujanju 
učinkovitih in trajnih delovnih odnosov med nacio-
nalnimi organi v državah članicah ter tretjih državah. 
Sporazumi agencije o sodelovanju in mreža več kot 
50 kontaktnih točk omogočajo dostop do kazenskih 
jurisdikcij po vsem svetu. 

Sporazumi o sodelovanju so najnaprednejša oblika 
sodelovanja s tretjimi državami. Omogočajo sistema-
tično izmenjavo operativnih informacij, vključno z 
osebnimi podatki, kar je ključno, da lahko nacionalni 
organi uspešno preganjajo storilce kaznivih dejanj, 

kadar so vpletene tretje države. Eurojust je podpisal 
12 sporazumov s tretjimi državami, od tega jih je 
osem v Eurojust napotilo tožilce za zvezo. Tožilci za 
zvezo tesno sodelujejo s svojimi sodelavci iz držav 
članic, pri čemer imajo poln dostop do operativnih 
orodij agencije. Z uredbo o Eurojustu, ki je začela 
veljati decembra 2019, se je preoblikovala politika 
Eurojusta na področju zunanjih odnosov. Agenci-
ja zdaj tesno sodeluje z Evropsko komisijo, da bi 
pripravila štiriletne strategije za povečanje svojega 
mednarodnega dosega.

Agencija ostaja v tesnem stiku s ključnimi akterji v 
institucionalni strukturi Evropske unije, vključno 
s Komisijo, zadevnimi delovnimi skupinami Sveta, 
odborom LIBE v Evropskem parlamentu in Evropsko 
službo za zunanje delovanje. Eurojust sodeluje tudi 
z drugimi agencijami EU, ki zagotavljajo podporo na 
različnih stopnjah v verigi kazenskega pravosodja, 
kot so Europol, Evropski urad za boj proti goljufi-
jam (OLAF), Evropsko javno tožilstvo (EJT), Evrop-
ska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju 
(EJTN) in Frontex. 

Kontaktne točke

 Eurojustova pravosodna mreža 
kontaktnih točk vključuje več kot 

50 tretjih držav.
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