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Vec: Stanovisko k právnemu základu iniciatívy na smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady o európskom ochrannom príkaze (00002/2010 – C7-0006/2010 –
2010/0802(COD))

Vážení kolegovia,

návrh na európsky ochranný príkaz vychádza zo spoločnej iniciatívy dvanástich členských 
štátov EÚ1, ktorá bola predložená v januári 20102. Cieľom smernice je uľahčiť a posilniť 
ochranu obetí trestných činov alebo možných obetí trestných činov, ktoré sa pohybujú medzi 
členskými štátmi Európskej únie. Ide najmä o také trestné činy, ktoré môžu ohroziť život 
obetí, ich telesnú, duševnú a sexuálnu integritu alebo ich osobnú slobodu. Konečným cieľom 
je predísť páchaniu nových trestných činov a zmierniť následky predchádzajúcich trestných 
činov. Právny základ navrhovaný na návrh smernice je článok 82 ods. 1 písm. d) ZFEÚ 
(Zmluvy o fungovaní Európskej únie) týkajúci sa justičnej spolupráce v trestných veciach.

V liste 7. októbra 2010 ste žiadali Výbor pre právne veci o stanovisko k právnemu základu 
                                               
1 Dotknuté členské štáty sú Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko.
2 Pozri dokument PE-CONS 2/10 z 22 januára 2010.
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návrhu. Javí sa, že po orientačnom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s rokovaniami 
s Radou na spoločnej schôdzi vašich výborov podľa článku 51 rokovacieho poriadku, bol 
prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zapracovanie článku 82 ods. 1 písm. a) ZFEÚ, 
ktorý sa týka uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako dodatočného právneho 
základu.

I. Kontext

Lisabonská zmluva odbúrala pôvodný systém pilierov a v súčasnosti sa prakticky všetky 
právne predpisy, ktoré patria do terajšieho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
vrátane článku 82 ZFEÚ o spolupráci v trestných veciach v kapitole 4 hlavy V, sa musia 
prijímať v rámci riadneho legislatívneho postupu. 

V tejto oblasti zostáva obmedzená výnimka zo všeobecného pravidla, že Komisia má výlučné 
právo iniciovať právne predpisy, konkrétne podľa článku 76 ZFEÚ, čo ustanovuje, že štvrtina 
členských štátov môže iniciovať právne predpisy v oblasti justičnej spolupráce v trestných 
veciach a policajnej spolupráce (a v oblasti s tým spojenej administratívnej spolupráce).

Európska rada predložila 5. januára 2010 svoj prvý návrh smernice o európskom ochrannom 
príkaze na ochranu obetí1. Návrh bol odvtedy v Rade mnohokrát zmenený a prepracovaný. 
Veľká časť obsahu a konštrukcia právneho základu návrhu Rady vychádzala z dotazníka, 
ktorý v októbri 2009 vyplnilo dvadsať členských štátov EÚ2.
Iniciatíva sa snaží vytvoriť európsky ochranný príkaz na ochranu obetí násilia, podľa ktorého 
ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte budú môcť byť uznané, spravované 
a vymožiteľné súdmi iného členského štátu. Vďaka tomuto systému sa chránená osoba vyhne 
súbežným konaniam v členskom štáte, do ktorého sa táto osoba (obeť) sťahuje alebo sa 
presťahovala.
Odôvodnením návrhu je fakt, že obete trestných činov majú nielen právo na rešpekt, náhradu 
spôsobených škôd a potrestanie páchateľa spravodlivým súdnym konaním, v ktorom sú plne 
dodržané práva všetkých strán, ale majú taktiež nárok na ochranu pred ďalším útokom, najmä 
zo strany tej istej osoby.

Taktiež by mali existovať vhodné mechanizmy na predchádzanie opakovaného páchania 
rovnakého trestného činu alebo iného, možno závažnejšieho trestného činu, tým istým 
páchateľom voči tej istej obeti. Takéto opakované páchanie trestných činov je časté v prípade 
rodovo motivovaného násilia, hoci sa vyskytuje aj v iných podobách trestnej činnosti, ako 
napríklad v obchodovaní s ľuďmi alebo sexuálnom zneužívaní maloletých.

Všetky členské štáty ustanovujú opatrenia na ochranu života, telesnej, duševnej a sexuálnej 
integrity a slobody obetí, ale v súčasnosti sú tieto opatrenia účinné len na území štátu, 
v ktorom boli prijaté a v prípade prekročenia hraníc ostávajú obete nechránené. Ochrana, 
ktorú členský štát prizná obeti trestného činu, by sa preto nemala obmedzovať na jeho 
územie, ale mala by sa vzťahovať na obeť bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádza.

Na základe dostupných údajov týkajúcich sa len rodovo motivovaných trestných činov možno 

                                               
1 Pozri dokument 17513/09 z 5 januára 2010
2 Pozri dokument 5002/10 zo 6 januára 2010
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predpokladať, že na viac ako 100 000 žien s pobytom v EÚ sa vzťahujú ochranné opatrenia 
rôzneho druhu prijaté členskými štátmi z dôvodu rodovo motivovaného násilia. Tieto údaje 
nezahŕňajú obete obchodovania s ľuďmi a iné trestné činy.

Vzhľadom na to, ako ľahko sa páchatelia trestných činov môžu na území EÚ pohybovať, je 
správne a vhodné umožniť, aby bol rozsah pôsobnosti ochranných opatrení prijatých 
v jednom členskom štáte rozšírený s cieľom chrániť obeť trestného činu, ktorá si želá uplatniť 
právo voľného pohybu. V opačnom prípade budú obete trestných činov postavené pred ťažké 
rozhodnutie medzi zrieknutím sa práva občana Únie na voľný pohyb a zrieknutím sa práva na 
ochranu. Toto je neprijateľné.

Parlament opakovane vyzval členské štáty, aby preskúmali vedenie súdnych konaní a prijali 
opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia ženám získať právnu ochranu.1

Ďalej sa zdôrazňuje, že zákonodarca EÚ bol v oblasti ochrany obetí činný. Existuje rámcové 
rozhodnutie 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní, ktoré sa zaoberá otázkou 
procesných práv obetí2 a smernica Rady 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov3....

Ochrana obetí trestných činov je jedným z hlavných cieľov Európskej únie v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a podľa Štokholmského programu na posilnenie 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ, ktorý Európska rada schválila na zasadnutí 10. 
a 11. decembra 2009, by obetiam alebo svedkom trestných činov, ktorí sú v nebezpečenstve, 
mali byť ponúknuté osobitné ochranné opatrenia platné na území EÚ.

Právny servis Rady na jej žiadosť predložil 17. februára 2010 stanovisko4, v ktorom dospel 
k záveru, že článok 82 ods. 1 písm. d) možno považovať za právny základ návrhu smernice, 
aby však mala táto iniciatíva náležitú váhu ako nástroj uznávania justičných rozhodnutí, bolo 
by vhodné obrátiť sa taktiež na článok 82 ods. 1 písm. a) ZFEÚ.

II. Stanovisko príslušných výborov

Na uvedenej spoločnej schôdzi Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 29. septembra 2010 bolo po orientačnom 
hlasovaní, ktoré malo určiť mandát spravodajcov na rokovanie s Radou s cieľom dosiahnuť 
kompromis v prvom čítaní, schválené veľké množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k navrhovanej smernici.

Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov by 
doplnil článok 82 ods. 1 písm. a) ZFEÚ týkajúci sa uznávania všetkých foriem rozsudkov 
a iných justičných rozhodnutí ako dodatočný právny základ. Toto sa jasne vzťahuje na 
rozsudky a iné justičné rozhodnutia.

                                               
1 Pozri uznesenie Parlamentu zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej únii širokú kampaň za 
nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách (Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 55). Pozri tiež uznesenie z 2. 
februára 2006 o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách a budúce kroky (Ú. v. EÚ C 
288 E, 25.11.2006, s. 66).
2 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15.
4 Pozri dokument Rady 6516/10 zo 17. februára 2010
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Taktiež boli prijaté ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 18 a 84), v ktorých sa jednoznačne uvádza, že navrhovaná smernica neovplyvní, 
nezmení a nedoplní a ani nenahradí existujúce nástroje vzájomného uznávania 
v občianskoprávnych otázkach.

Spravodajcovia v dôvodovej správe k návrhu správy z 20. mája 2010 uvádzajú, že do 
„značnej miery súhlasia s návrhom Rady“, a zároveň zdôrazňujú, že rozsah pôsobnosti 
iniciatívy je zámerne široký a že európsky ochranný príkaz „by sa mal vzťahovať na všetky 
obete trestných činov, ako sú obete obchodovania s ľuďmi, obete mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, rodovo 
motivovaného násilia, svedkov trestných činov, obete terorizmu a obete organizovaného 
zločinu, a to bez ohľadu na vek alebo pohlavie obete, v prípade odhalenia páchateľa“. Ďalej 
uvádzajú, že cieľom navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je vylepšiť 
navrhnutý text „zabezpečením kontinuity právnej ochrany“ a „obmedzením dôvodov na 
odmietnutie uznania alebo zamietnutia európskeho ochranného príkazu“.

III. Navrhovaný právny základ

Predložený právny základ navrhovanej smernice je článok 82 ods. 1 písm. d) ZFEÚ. Príslušné 
výbory navrhujú pridať písm. a) toho istého článku do právneho základu.

Článok 82 ZFEÚ1

(pôvodný článok 31 ZEÚ)

1. Justičná spolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade 
vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa 
aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov 
v oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 83.
Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia 
zamerané na:
písm. a) vytvorenie pravidiel a postupov na zabezpečovanie uznávania 
všetkých foriem rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v celej Únii;
písm. b) predchádzanie sporom o právomoc medzi členskými štátmi a ich 
riešenie;
písm. c) podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov;
písm. d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými orgánmi alebo rovnocennými orgánmi 
členských štátov v rámci trestného stíhania a výkonu rozhodnutí.

2. ...

3.. ...

IV. Analýza cieľa a obsahu

                                               
1 Doplnené zvýraznenie.
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Ako potvrdil Súdny dvor1, výber právneho základu opatrenia sa zakladá na objektívnych, 
súdne preskúmateľných faktoroch, medzi ktoré patrí najmä cieľ a obsah opatrenia.

Vzhľadom na rozsah otázky, na ktorú je potrebné odpovedať, je nevyhnutné k tejto otázke 
pristúpiť analýzou spôsobu fungovania európskeho ochranného príkazu.

Čo je európsky ochranný príkaz?

Európsky ochranný príkaz (ďalej EOP) je súdne rozhodnutie týkajúce sa ochranného 
opatrenia vydaného členským štátom, ktorého cieľom je uľahčiť inému členskému štátu prijať 
v prípade potreby ochranné opatrenie podľa svojho vnútroštátneho práva na účely ochrany 
života, telesnej a duševnej integrity, slobody alebo sexuálnej integrity určitej osoby2.

EOP môže byť následne vydaný len vtedy, ak už členský štát vydal ochranné opatrenie.

Ochranné opatrenie je rozhodnutie prijaté príslušným orgánom členského štátu, ktorým sa 
osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, ukladá jedna alebo viacero povinností alebo 
zákazov uvedených v článku 2 ods. 2, pokiaľ porušenie takýchto povinností alebo zákazov 
predstavuje trestný čin podľa práva dotknutého členského štátu alebo ho možno v tomto 
členskom štáte potrestať odňatím slobody.

Zákazy a povinnosti stanovené v článku 2 ods. 2:

písm. a) povinnosť nevstupovať do určitých lokalít, miest alebo vymedzených oblastí, kde má 
pobyt chránená osoba alebo ktoré navštevuje;

písm. b) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste, prípadne v určitom čase;

písm. c) povinnosť zahŕňajúca obmedzenia týkajúce sa opustenia územia štátu pôvodu;

písm. d) povinnosť vyhýbať sa kontaktu s chránenou osobou; alebo

písm. e) zákaz približovať sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť.

Vydanie európskeho ochranného príkazu 

Európsky ochranný príkaz môže byť vydaný kedykoľvek v prípade, keď má chránená osoba v 
úmysle odísť alebo keď odišla zo štátu pôvodu do iného členského štátu. Vydanie európskeho 
ochranného príkazu je podmienené predchádzajúcim prijatím ochranného opatrenia v štáte 
pôvodu.

Európsky ochranný príkaz môže vydať iba justičný alebo iný príslušný orgán.3 (Chránená
osoba môže požiadať príslušný orgán vykonávajúceho štátu, ale tento orgán musí následne 
postúpiť žiadosť príslušnému orgánu v štáte pôvodu).
                                               
1 Rozsudok z 3. septembra 2009 vo veci C-166/07 Parlament/. Rada, ktorý ešte nevyšiel v Zb.
2 Článok 1 navrhovanej smernice.
3 Podľa článku 4 musia členské štáty oznámiť Generálnemu sekretariátu Rady orgán alebo orgány príslušné 
vydať a uznať európsky ochranný príkaz. Členské štáty môžu určiť nejustičné orgány za príslušné orgány pod 
podmienkou, že takéto orgány majú právomoc prijímať rozhodnutia podobného charakteru podľa svojho 
vnútroštátneho práva a postupov.
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Orgány, ktoré prijímajú ochranné opatrenie v zmysle tejto smernice, majú povinnosť 
informovať chránenú osobu o možnosti získať EOP v prípade, ak má táto osoba v úmysle 
odísť do iného členského štátu. Taktiež majú povinnosť tejto osobe pporadiť, aby ešte pred 
odchodom požiadala o EOP.

Forma európskeho ochranného príkazu

Štandardná forma sa nachádza v prílohe k navrhovanej smernici. Musí obsahovať údaje 
o identite a národnosti chránenej osoby1; o poskytnutí akýchkoľvek technických nástrojov 
tejto osobe; údaje o príslušnom zástupcovi orgánu žiadajúceho štátu; určenie ochranného 
opatrenia, na základe ktorého sa prijíma európsky ochranný príkaz; zhrnutie skutočností a 
okolností, ktoré viedli k uloženiu ochranného opatrenia; povinnosti alebo zákazy uložené v 
ochrannom opatrení, dĺžku ich trvania a výslovné uvedenie skutočnosti, že ich porušenie je 
trestným činom podľa práva štátu pôvodu alebo ho možno potrestať odňatím slobody; 
identifikáciu osoby, ktorá predstavuje nebezpečenstvo; akékoľvek iné okolnosti, ktoré môže 
ovplyvniť posúdenie ohrozenia a prípadne výslovné uvedenie skutočnosti, že rozsudok podľa 
článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/947/SVV alebo rozhodnutie o opatreniach 
dohľadu podľa článku 4 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV už bolo zaslané do 
iného členského štátu, a označenie orgánu príslušného vykonať takýto rozsudok alebo 
rozhodnutie.

Musí vykonávajúci štát uznať európsky ochranný príkaz?

Článok 3 ukladá všetkým členským štátom povinnosť uznať EOP v súlade so smernicou a je 
potrebné poznamenať, že v ods. 2 článku 3 sa uvádza, že „touto smernicou nie je dotknutá 
povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.

Členský štát však podľa článku 9 môže udeliť odôvodnené zamietnutie žiadosti o EOP.  
Povolené dôvody na zamietnutie:

a) európsky ochranný príkaz je neúplný alebo nebol vyplnený v lehote stanovenej príslušným 
orgánom vykonávajúceho štátu;

b) nie sú splnené podmienky ustanovené v článku 2 ods. 22;

c) ochrana je odvodená od výkonu trestu alebo opatrenia, na ktoré sa vzťahuje amnestia podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho štátu, a týka sa skutku, ktorý podľa tohto práva patrí do 
právomoci vykonávajúceho štátu;

d) na osobu, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, sa podľa práva vykonávajúceho štátu vzťahuje 
imunita, čo znemožňuje prijať ochranné opatrenia.

Čo prebieha vo vykonávajúcom štáte?

V súlade s článkom 8 navrhovanej smernice príslušný orgán vykonávajúceho štátu:

a) uzná EOP a prijme všetky opatrenia, ktoré by boli k dispozícii podľa jeho vnútroštátneho 
                                               
1 Taktiež údaje o právnom zástupcovi tejto osoby, ak je táto osoba neplnoletá alebo nie je právne spôsobilá.
2 Pozri vyššie.
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práva v podobnom prípade, aby zabezpečil ochranu chránenej osoby (pokiaľ sa nerozhodne 
dovolávať niektorého z dôvodov neuznania);

b) informuje osobu, ktorá predstavuje nebezpečenstvo o všetkých opatreniach, ktoré prijme;

c) prijme všetky naliehavé a prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie neprerušenej 
ochrany chránenej osoby; a

d) okamžite oznámi príslušnému orgánu každé porušenie ochranného opatrenia, na základe 
ktorého sa vydal EOP (na vzorovom tlačive).

Príslušný orgán vykonávajúceho štátu informuje príslušný orgán štátu pôvodu a chránenú 
osobu o prijatých opatreniach.

Nasledujúci postup po vydaní EOP

Len členský štát môže obnoviť, prehodnotiť, stiahnuť alebo zmeniť ochranné opatrenie alebo 
vydať zatykač atď. alebo začať nové trestné konanie proti osobe, ktorá predstavuje 
nebezpečenstvo, a to podľa svojho vnútroštátneho práva (článok 10).

Vykonávajúci štát môže zrušiť uznanie EPO len ak sa preukáže, že chránená osoba 
definitívne opustila územie vykonávajúceho štátu (článok 11).

Rozhodnutia príslušného orgánu vykonávajúceho štátu podľa tejto smernice sa spravujú jeho 
vnútroštátnym právom (článok 13).

V. Záver

Vzhľadom na povahu navrhovaného európskeho ochranného príkazu, ako ukázala 
predchádzajúca analýza, je celkom vhodné doplniť k právnemu základu článku 82 ods. 1 
písm. d), ktorého cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi justičnými alebo 
ekvivalentnými orgánmi zapojenými do trestného konania a výkonu rozhodnutí, článok 82 
ods. 1 písm. a), ktorý sa zaoberá pravidlami a postupmi na zabezpečenie „uznania všetkých 
foriem rozsudkov a justičných rozhodnutí“.

Následne sa usudzuje, že článok 82 ods. 1 písm. d) ZFEÚ možno považovať za právny základ 
návrhu smernice, aby však mala táto iniciatíva náležitú váhu ako nástroj uznávania justičných 
rozhodnutí, bolo by vhodné obrátiť sa taktiež na článok 82 ods. 1 písm. a) ZFEÚ.

VI. Odporúčanie

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 28. októbra 2010.

Na schôdzi, ktorá sa konala 28. októbra 2010, Výbor pre právne veci jednomyseľne1 rozhodol 
                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (úradujúci predseda), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredseda), Eva Lichtenberger (spravodajkyňa), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
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odporučiť, aby: navrhovaná smernica bola schválená na základe článku 82 ods. 1 písm. a) 
a písm. d) ZFEÚ.

S pozdravom,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström and Tadeusz 
Zwiefka.


