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OZNÁMENIE POSLANCOM
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Vec: Postupy pri zbavení a ochrane imunity

Na svojej schôdzi dňa 2. septembra 2009 Výbor pre právne veci odsúhlasil objasnenie 
vnútorných postupov Výboru pre právne veci, ktoré sa týkajú zbavenia a ochrany imunity 
v súlade s nasledujúcimi pravidlami.
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1. Utajenie 

V článku 7 ods. 11 rokovacieho poriadku sa stanovuje, že „výbor prerokúva tieto záležitosti 
a zaobchádza s prijatými dokumentmi s čo najväčším utajením“. 

Utajenie sa týka konania schôdzí a prístupu k dokumentom. 

1.1. Schôdze za zatvorenými dverami 

V článku 103 ods. 4 sa stanovuje, že „gestorský výbor posudzuje žiadosti týkajúce sa konaní 
o imunite podľa článku 7 vždy za zatvorenými dverami“.

V rokovacom poriadku sa nenachádza žiadne vysvetlenie týkajúce sa konkrétnych pravidiel, 
ktoré treba dodržiavať v prípade, ak sa má schôdza konať „za zatvorenými dverami“. Preto je 
nevyhnutné vyriešiť otázku, ktoré osoby môžu ostať v miestnosti počas preskúmania prípadu 
ochrany či zbavenia imunity. 

Tradičné postupy Výboru pre právne veci predstavujú niekoľko problémov, ktoré je možné 
riešiť v súlade so všeobecnými pravidlami o prístupe do miestnosti pre osoby, ktoré spĺňajú 
dve podmienky: 

 nesú politickú zodpovednosť, alebo majú zákonnú povinnosť zachovávať utajenie, 
ktoré sa opierajú o disciplinárny režim; 

 na prítomnosť v miestnosti ich oprávňujú ich funkcie. 

Na základe týchto dvoch podmienok sa prítomnosť osôb v miestnosti obmedzuje na tieto 
kategórie osôb: 

1. riadni členovia výboru a ich náhradníci, ako aj všetci poslanci Parlamentu, hoci tí 
nemôžu zasahovať inak, než je stanovené v článku 187 ods. 2 a článku 193 ods. 3 
rokovacieho poriadku; 

2. úradníci (na ktorých sa vzťahuje zákonná povinnosť zachovávať utajenie), ak ich 
oprávňuje výkon ich pracovných povinností; to znamená, že v miestnosti sa 
nachádzajú úradníci zo sekretariátu výboru, právnej služby a služby GR PRES 
zodpovední za imunitu;

3. zamestnanci politických skupín (na ktorých sa vzťahuje tiež zákonná povinnosť
zachovávať utajenie) podobne ako v predchádzajúcom prípade, ak ich oprávňuje 
výkon ich pracovných povinností; to znamená, že v miestnosti sú prítomní tí 
zamestnanci politických skupín, ktorí obvykle sledujú činnosti Výboru pre právne 
veci; 

4. asistenti predsedu a spravodajcovia pre imunitu.
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1.2. Prístup k dokumentom 

V prístupe k dokumentom sa vyskytuje niekoľko problémov. 
 Po prvé, je nevyhnutné vyriešiť prístup k celému súboru pôvodnej dokumentácie ku 

každému prípadu, ktorá býva často rozsiahla. Podľa tradičného postupu môžu 
členovia alebo ich asistenti (riadne splnomocnení) nazrieť do dokumentácie 
v priestoroch sekretariátu. Nie je možné si dokumentáciu vypožičať ani robiť 
fotokópie. Tento tradičný postup sa potvrdzuje.

 Na druhej strane vzniká otázka, ktoré dokumenty, prípadne ktoré súhrnné informácie 
sa musia prekladať a distribuovať. Tradičné pravidlo, podľa ktorého môže o tejto 
otázke rozhodovať spravodajca, sa potvrdzuje. V prípade akéhokoľvek problému 
rozhoduje predseda . Nesmie sa zabúdať, že účelom vymenovania „stálych“ 
spravodajcov je zabezpečiť v tejto otázke čo najlepšiu odbornosť.

Treba si v tejto súvislosti pamätať, že dodatočné ťažkosti spôsobené uplatňovaním 
kódexu viacjazyčnosti si vyžadujú striedmy prístup. 

Súhrn hlavných faktov súvisiacich s každým prípadom sa náležitým spôsobom rozdá 
členom výboru, za čo nesie zodpovednosť spravodajca. Okrem toho súčasťou
tradičného „oznámenia poslancom“ bude úplný zoznam prijatých dokumentov, do 
ktorých je možné nazrieť v priestoroch sekretariátu. 

 Nakoniec je nevyhnutné vyriešiť aj otázku distribúcie dokumentov,  pri ktorej zrejme 
nebude jednoduché zladiť utajenie a efektívnosť. Dokumenty sa poslancom 
odovzdajú vo formáte pdf prostredníctvom e-mailu. Za správne zaobchádzanie 
s dokumentmi zodpovedajú poslanci. 

2. Účasť poslanca, o ktorého imunitu ide, na schôdzi

Podľa tradičného všeobecného pravidla sa poslancovi Parlamentu, o ktorého prípade sa 
rokuje, zakazuje, aby bol prítomný v miestnosti, s cieľom zachovať pri diskusii o prípade 
slobodu prejavu ostatných poslancov. 

V rokovacom poriadku sa len naznačuje, že sa dotyčný poslanec nezúčastní na diskusii
o svojom prípade v pléne. Na druhej strane sa v článku 193 ods. 3 umožňuje výboru 
rozhodnúť o prítomnosti poslancov Parlamentu, ktorí nie sú členmi výboru, na jeho schôdzi.

Preto sa potvrdzuje tradičný prístup: vyzvať poslanca, o ktorého prípade sa diskutuje, alebo 
jeho/jej zástupcu, aby počas diskusie opustili miestnosť.

3. Zastupovanie poslanca, o ktorého imunitu ide

Podľa rokovacieho poriadku má poslanec alebo bývalý poslanec možnosť nechať sa 
zastupovať iným poslancom Parlamentu. V článku 7 ods. 3 sa stanovuje, že poslanec „sa 
môže nechať zastupovať iným poslancom“.
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Pochybnosti týkajúce sa členov Výboru pre právne veci zastupujúcich poslanca, o ktorého 
imunite sa rokuje, vznikajú z dvoch dôvodov: 

 zabrániť, aby konali ako sudcovia a zainteresovaná strana; 
 zabezpečiť, aby sa vo Výbore pre právne veci zaobchádzalo s každým poslancom 

Parlamentu rovnako. 

Z uvedených dôvodov sa od členov výboru požaduje, aby odmietli zastupovať poslancov, 
o ktorých imunite sa rokuje. 

_____________
10. septembra 2009
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