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JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania
rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov
vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti
trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 82 až 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Postupné zrušenie hraničných kontrol v EÚ značne zjednodušilo voľný pohyb európskych
občanov, ale zároveň uľahčilo medzinárodné pôsobenie páchateľov trestných činov. V záujme
riešenia problému cezhraničnej trestnej činnosti oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
obsahuje opatrenia na podporu justičnej spolupráce v trestných veciach. Na začiatku stojí zásada
vzájomného uznávania. Boli prijaté osobitné opatrenia na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti
a zaručenie ochrany práv obetí, podozrivých a väzňov v celej Únii.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Inštitucionálny rámec
1. Lisabonská zmluva
V rámci bývalého „tretieho piliera“ (policajná a justičná spolupráca v trestných veciach) sa úloha
Európskeho parlamentu obmedzovala iba na konzultácie. Jeho úloha sa posilnila Lisabonskou
zmluvou, ktorá priniesla vyššiu účinnosť, zodpovednosť a legitimitu v priestore slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti. Lisabonská zmluva zovšeobecnila (s niekoľkými výnimkami)
metódu Spoločenstva založenú na spolurozhodovaní (v súčasnosti riadny legislatívny
postup) medzi Parlamentom a Radou (pričom jednomyseľnosť sa nahradila väčšinovým
hlasovaním), Pôvodná štruktúra pilierov sa zrušila. Pokiaľ ide o medzinárodné dohody,
zaviedol sa nový postup súhlasu. Zrušenie bývalého tretieho piliera viedlo k harmonizácii
legislatívnych nástrojov. Namiesto rámcových rozhodnutí, rozhodnutí a dohovorov EÚ prijíma
aj v trestnoprávnej oblasti riadne nástroje EÚ (nariadenia, smernice a rozhodnutia).
Ak úloha Súdneho dvora sa na základe Lisabonskej zmluvy posilnila: uplatňujú sa riadne
postupy týkajúce sa prejudiciálnych konaní a konaní o nesplnení povinnosti začatých Komisiou.
Do 1. decembra 2014 sa uplatňovali prechodné opatrenia v prípade aktov, ktoré už boli
v platnosti v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.
Členské štáty majú stále možnosť navrhnúť legislatívne opatrenia, ale teraz si iniciatíva
vyžaduje podporu jednej štvrtiny ich počtu. Existujú ustanovenia týkajúce sa špeciálnych
opatrení v oblasti posilnenej spolupráce, možností neuplatňovania a takzvanej núdzovej brzdy.



Informačné listy o Európskej únii - 2017 2

Charta základných práv Európskej únie je začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná
pre Európsku úniu (a jej inštitúcie a subjekty) a členské štáty pri vykonávaní práva EÚ.
2. Strategické usmernenia v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
V nadväznosti na programy z Tampere (október 1999) a Haagu (november 2004) Európska rada
v decembri 2009 schválila viacročný program v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
na obdobie 2010 – 2014: Štokholmský program. Európska rada vo svojich záveroch z júna
2014 vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nadchádzajúce roky v súlade s článkom 68 ZFEÚ.
Jedným z kľúčových cieľov je rozvíjať justičnú spoluprácu v trestných veciach v EÚ.
Preskúmanie týchto usmernení v polovici ich trvania sa uskutoční v roku 2017.
B. Vzájomná právna pomoc v trestných veciach
Rada ministrov EÚ schválila 29. mája 2000 dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach,
ktorého cieľom je podporovať spoluprácu medzi justičnými, policajnými a colnými orgánmi
v rámci Únie dopĺňaním ustanovení v existujúcich právnych nástrojoch a zároveň dodržiavať
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv z roku 1950. Mnohé organizácie prijali niekoľko
dohôd, napríklad Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959.
C. Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v trestných veciach
Európska rada na zasadnutí v Tampere vyhlásila, že vzájomné uznávanie by sa malo stať
základným kameňom justičnej spolupráce v trestných veciach. Zásada vzájomného uznávania
bola potvrdená v Haagskom a Štokholmskom programe. Je to kľúčová koncepcia európskeho
justičného priestoru, pretože len vzájomným uznávaním možno prekonať ťažkosti vytvorené
rozdielmi medzi vnútroštátnymi justičnými systémami. Môže sa však v zásade plne rozvinúť
iba v prípade, že medzi členskými štátmi existuje vysoká úroveň vzájomnej dôvery.
D. Európsky zatýkací rozkaz
Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači (EZR) zásadným spôsobom
zmenilo tradičný systém vydávania osôb v dôsledku prijatia inovatívnych pravidiel: napr.
obmedzenia dôvodov zamietnutia vykonania, presunutia rozhodovania z politických na súdne
orgány, možnosti odovzdania štátnych príslušníkov vykonávajúceho štátu a jasných lehôt na
vykonanie každého EZR. Pri vykonávaní EZR vznikli určité ťažkosti v EÚ a na národnej úrovni
a rámcové rozhodnutie bolo raz zmenené v roku 2009, čo sa týka pravidiel uplatniteľných na
konania v neprítomnosti. Europol, Eurojust a Európska justičná sieť môžu významne prispieť
v oblasti vzájomnej právnej pomoci a žiadostí o vydanie EZR. Parlament prijal 27. februára
2014 uznesenie obsahujúce odporúčania Komisii týkajúce sa revízie EZR.
E. Aproximácia právnych predpisov a zavedenie minimálnych pravidiel
Fungovanie oblasti súdnictva v EÚ môže byť negatívne ovplyvnené rozdielmi medzi
vnútroštátnymi trestnoprávnymi predpismi. Aproximácia trestného práva v EÚ, ktorá môže
poslúžiť na prekonanie týchto ťažkostí, najmä čo sa týka osobitne závažných trestných činov
cezhraničného rozmeru, znamená prijatie spoločných minimálnych noriem a nie zjednotenie
v celom rozsahu. Organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie detí
a detská pornografia, terorizmus, finančné trestné činy (podvody, pranie špinavých peňazí,
korupcia), počítačová kriminalita, trestné činy proti životnému prostrediu, falšovanie, rasizmus
a xenofóbia sú všetko oblasti, v ktorých boli prijaté právne predpisy alebo sa o nich rokuje
s cieľom dospieť k spoločným definíciám a harmonizovať úrovne sankcií. Podľa článku 83
ZFEÚ Parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom „ustanoviť
minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť
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závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov
týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe“.
F. Eurojust, Európska justičná sieť, spoločné vyšetrovacie tímy a Európska prokuratúra
Eurojust je orgán EÚ založený v roku 2002 na základe rozhodnutia Rady, ktoré bolo
zmenené v decembri 2008. Eurojust podporuje a zlepšuje koordináciu vyšetrovania a stíhania
medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch, najmä tým, že uľahčuje poskytovanie
cezhraničnej vzájomnej právnej pomoci a vykonávanie žiadostí o vydanie a európskych
zatykačov. Lisabonská zmluva stanovuje, že „s cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá
poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom
prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru“, pričom poskytuje tiež
možnosť budúceho rozšírenia právomocí Európskej prokuratúry na boj proti závažnej trestnej
činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer. Komisia predložila 17. júla 2013 legislatívne návrhy
na vytvorenie Európskej prokuratúry a reformu Eurojustu, ktorý sa má stať Agentúrou EÚ pre
justičnú spoluprácu v trestných veciach. Rokovania sa ukázali byť pomerne komplexné a v apríli
2017 16 členských štátov oznámilo zámer začať posilnenú spoluprácu na zriadenie Európskej
prokuratúr.
V júni 1998 sa vytvorila Európska justičná sieť (EJS) v trestných veciach s cieľom zlepšiť
súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi. EJS sa zameriava na pomoc vnútroštátnym sudcom
a prokurátorom pri vykonávaní cezhraničného vyšetrovania a stíhania.
Európska rada v Tampere vyzvala na vytvorenie spoločných vyšetrovacích tímov (SVT)
s cieľom bojovať proti obchodovaniu s drogami a ľuďmi, ako aj proti terorizmu. Dohovor
o vzájomnej pomoci v trestných veciach z mája 2000 tiež umožňuje zriaďovanie SVT. V júni
2002 Rada prijala v tejto veci rámcové rozhodnutie. Dva alebo viaceré členské štáty môžu
zriadiť SVT, ktorého súčasťou môžu byť aj zástupcovia Europolu a Eurojustu. Tento nástroj
ešte nebol úplne rozvinutý.
G. Procesné práva
Právo podozrivých a obvinených osôb na spravodlivý proces je uznané ako základné právo.
Pôvodný návrh rámcového rozhodnutia Rady o procesných zárukách v trestnom konaní, ktorý
Komisia predložila v roku 2004, bol zablokovaný pre odlišné názory národných delegácií.
V novembri 2009 Rada prijala plán na posilnenie procesných práv podozrivých a obvinených
osôb v trestnom konaní a vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy ad hoc. V pláne sa určilo šesť
hlavných oblastí, v ktorých sú žiaduce legislatívne alebo iné iniciatívy: preklad a tlmočenie;
poučenie o právach a informovanie o obvineniach, právne poradenstvo a právna pomoc,
komunikácia s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi, osobitné záruky pre
zraniteľné podozrivé alebo obvinené osoby a návrh zelenej knihy o vyšetrovacej väzbe.
V októbri 2010 Parlament a Rada prijali smernicu 2012/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad
v trestnom konaní. V máji 2012 Parlament a Rada prijali smernicu 2012/13/EÚ o práve na
informácie v trestnom konaní (tzv. poučenie o právach). V októbri 2013 Parlament a Rada
prijali smernicu 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a o práve na
komunikáciu po pozbavení osobnej slobody. V júni 2011 Komisia uverejnila zelenú knihu
o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody. Európsky
parlament v súčasnosti pracuje na iniciatívnej správe o väzenských systémoch a podmienkach
v EÚ. V decembri 2011 Parlament prijal uznesenie, v ktorom požadoval spoločné normy
EÚ týkajúce sa podmienok zadržiavania. Dňa 27. novembra 2013 Komisia predložila balík
legislatívnych návrhov s cieľom naplniť plán týkajúci sa procesných záruk. V marci 2016
Parlament a Rada prijali smernicu (EÚ) 2016/343 o posilnení určitých aspektov prezumpcie
neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní. V máji 2016 Parlament
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a Rada prijali smernicu (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými
alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. V októbri 2016 Parlament a Rady prijali smernicu
(EÚ) 2016/1919 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre
vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači.
H. Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva
V septembri 2011 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Smerom k politike EÚ v oblasti
trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva.
V tomto oznámení sa vysvetľuje, ako by minimálne pravidlá v oblasti trestného práva na úrovni
EÚ mohli lepšie chrániť občanov pred zločinnosťou, a stanovujú sa zásady, ktoré pomôžu
zabezpečiť konzistentnosť a koherenciu trestnoprávnych predpisov EÚ.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Lisabonská zmluva zaviedla väčšiu účinnosť a zodpovednosť v oblasti trestného súdnictva.
Zovšeobecnila metódu Spoločenstva (s niekoľkými výnimkami, ako je európsky prokurátor)
založenú na spolurozhodovaní a väčšinovom hlasovaní v Rade. Pôvodná štruktúra pilierov sa
zrušila. Charta základných práv EÚ je začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre
Úniu (jej inštitúcie a orgány) a jej členské štáty, keď vykonávajú právo EÚ. Pri medzinárodných
dohodách sa zaviedol nový postup súhlasu.
Parlament prijal uznesenia o rôznych záležitostiach v oblasti justičnej spolupráce v trestných
veciach, ako je riešenie konfliktov výkonu súdnej právomoci, opatrenia dohľadu ako alternatíva
k vyšetrovacej väzbe, opatrenia dohľadu vo vykonávacej fáze, odovzdávanie konania, európsky
zatykač a európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov, Eurojust, Európska justičná sieť,
rozsudky vynesené v neprítomnosti obvineného, trestné činy proti životnému prostrediu,
terorizmus, organizovaná trestná činnosť, elektronická justícia, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne
vykorisťovanie detí a detská pornografia, európsky ochranný príkaz a minimálne normy
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V máji 2009 Parlament prijal uznesenie
(ktoré obsahuje aj odporúčania Rady) o rozvoji priestoru trestného súdnictva v EÚ. Na základe
iniciatívnej správy prijal v máji 2012 uznesenie o prístupe EÚ k trestnému právu, v ktorom sa
venoval otázkam toho, ktoré kritériá možno použiť s cieľom zistiť, či sú potrebné trestnoprávne
predpisy na úrovni EÚ a ako možno zabezpečiť súdržnosť a kvalitu trestného práva. V októbri
2013 Parlament schválil uznesenie o organizovanom zločine, korupcii a praní špinavých peňazí
na základe odporúčaní osobitného výboru pre túto oblasť (CRIM).
Parlament nedávno prijal uznesenia, ktorými sa schvaľujú návrhy smerníc o zmrazovaní
a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti, o obchodovaní s využitím dôverných informácií
a o manipulácii s trhom, o ochrane eura pred falšovaním a o predchádzaní využívaniu finančného
systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V súčasnosti Parlament
preskúmava niektoré dôležité návrhy Komisie v oblastiach, ako sú reforma Eurojustu, zriadenie
Európskej prokuratúry, úsilie o boj proti podvodom v oblasti finančných záujmov Únie
prostredníctvom trestného práva a boj proti terorizmu.
Parlament sa bude podieľať na hodnotení a monitorovaní priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti vrátane trestného súdnictva, ako je ustanovené v Lisabonskej zmluve.
V článku 70 ZFEÚ sa uvádza, že „Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované
s obsahom a výsledkami“ hodnotenia vykonávania „politík Únie uvedených v tejto hlave
orgánmi členských štátov, najmä [čo sa týka] vzájomného uznávania“. V článku 85 ZFEÚ
sa stanovuje účasť Európskeho parlamentu a národných parlamentov na „hodnotení činnosti
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Eurojust-u“: tieto opatrenia sa stanovia novými predpismi, ktoré majú prijať Parlament a Rada
v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Rosa Raffaelli
04/2017
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