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Odôvodnenie 2

Tradičná justičná spolupráca v trestných veciach je založená na rôznych medzinárodných 
nástrojoch, súhrnne nazývaných „zásada žiadosti“, ktorá je chápaná takto: zvrchovaný štát
predloží žiadosť druhému zvrchovanému štátu, ktorý následne rozhodne, či by jej mal 
vyhovieť. Tento tradičný systém však vykazuje niektoré nedostatky, je zdĺhavý a príliš zložitý, 
čo sťažuje riadnu včasnú a efektívnu správu súdnictva. To bolo dôvodom na to, že Európska
rada na zasadnutí v Tampere v októbri roku 1999 usúdila, že základom justičnej spolupráce 
v občianskych, ako aj v trestných veciach v rámci Únie by sa mala stať zásada vzájomného 
uznávania. Automatické vzájomné uznávanie je však ako pravidlo možné iba v oblastiach 
práva, ktoré sú navzájom dostatočne v súlade, čo sa v EÚ v mnohých prípadoch nedeje.
Príkladom je úloha štátneho zástupcu alebo prípustnosť dôkazov a ustanovení o vylúčení (to
sa pohybuje od úplného ustanovenia o vylúčení po minimalistický prístup v niektorých 
členských štátoch). Akékoľvek úplné uplatňovanie vzájomného uznávania by mohlo 
v niektorých členských štátoch spôsobiť vážne právne a ústavné problémy. Túto skutočnosť
výslovne zdôraznila nemecká delegácia v osobitnom dokumente, lebo úloha štátneho zástupcu
je v Nemecku obmedzená a pre niektoré opatrenia je na základe ústavy potrebný súdny príkaz. 
To isté platí aj pre ustanovenie o vylúčení v prípadoch, keď štáty musia zohľadniť požiadavky 
ústavy a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (pokiaľ boli dôkazy získané za 
použitia mučenia, nemôžu byť uvedené v spise, pokiaľ boli získané za použitia neľudského či 
ponižujúceho zaobchádzania, nemôžu byť považované za dôkazy, hoci môžu byť súčasťou 
spisu – pozri vec Gäffen proti Nemecku). Napokon tieto obmedzenia sú bežné aj v iných 
štátoch, napríklad v Portugalsku. Skúsenosti s európskym zatýkacím rozkazom zároveň 
ukazuje na závažné problémy, pokiaľ sa zásada vzájomného uznávania uplatňuje automaticky. 
Niektoré členské štáty, ako Írsko alebo Spojené kráľovstvo, predstavili špecifický dôvod na 
odmietnutie založený na ľudských právach a Írsky najvyšší súd vo veci MJELR proti 
Rettingerovi naznačil, že uplatňovanie vzájomného uznávania nezbavuje členský štát
záväzkov daných Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Napríklad pokiaľ ide 
o mučenie a neľudské a ponižujúce zaobchádzanie (a dôkazy spojené s týmto typom 
zaobchádzania). Na záver sa s ohľadom na vyššie uvedené navrhuje znenie tohto odôvodnenia.

Odôvodnenie 2b

Uvádza sa nutnosť chrániť rozdiely, ktoré v jednotlivých štátoch ešte existujú v súvislosti
s vymedzením rôznych trestných činov, a zamedziť, aby sa jeden členský štát rozhodol pre
európsky vyšetrovací príkaz a pritom mu bolo známe, že skutočnosti, ktorých sa týka, vo
vykonávajúcom štáte nepredstavujú trestný čin, ani za ne nie je možné uložiť penalizáciu. 
V tejto súvislosti sa hovorí o tom, že existujúce právne akty o vzájomnom uznávaní (európsky
zatýkací rozkaz, európsky dôkazný príkaz...) zrušili overovanie obojstrannej trestnosti 
zriadením kategórie 32 trestných činov/priestupkov, pri ktorých sa predpokladá, že sú natoľko 
harmonizované, že umožňujú zrušenie uvedenej obojstrannej trestnosti. V praxi k tomu však 
nedošlo. Pokiaľ ide napríklad o vymedzenie výrazu „porušenie“, švédske vymedzenie 
(„helpless state“) je natoľko špecifické, že nezodpovedá vymedzeniam žiadneho iného 
členského štátu. Existuje tiež obava z toho, ako vysvetliť, že sú z tejto kategórie vyňaté 
postupy spojené s daňovými, colnými a devízovými priestupkami.

Odôvodnenie 10a

Bola pripojená úvaha zdôrazňujúca, že proporcionalita je v súlade s článkom 8 Európskeho 
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dohovoru o ochrane ľudských práv v mnohých členských štátoch ústavnou náležitosťou. Pri 
akomkoľvek zjavnom porušení týchto náležitostí by malo byť výkonnému orgánu povolené
zamietnuť opatrenie zakladajúce sa na porušení ľudských práv alebo na porušení základných 
ústavných zásad. Na základe zásady proporcionality by mala EÚ prijímať iba rozhodnutia
nutné na dosiahnutie svojich cieľov. To znamená, že intenzita opatrení by mala mať vzťah 
k sledovaným cieľom, lebo pokiaľ Európska únia stanoví rôzne spôsoby zásahov rovnakej 
účinnosti, mala by zvoliť taký, ktorý umožní členským štátom a jednotlivcom najväčšiu
slobodu. Takisto je chránené dodržiavanie tých zásad, ktoré sú považované za základné
národné ústavné zásady. 

Odôvodnenie 10b

Je veľmi dôležité zaistiť, aby bol európsky vyšetrovací príkaz doručený oprávneným orgánom 
a predišlo sa riziku, že do výmeny osobných údajov budú zapojené cudzie orgány. Ako 
príklad sa uvádza Eurojust ako orgán špeciálne vytvorený v rámci Európskej únie s cieľom 
stimulovať a zlepšovať koordináciu vyšetrovania a stíhania medzi príslušnými orgánmi. Ten 
zaistí dôvernosť odovzdávaných informácií s cieľom chrániť základné práva zúčastnených 
osôb a zaručiť vzájomnosť informácií medzi príslušnými orgánmi. Nie je vylúčená možnosť 
príslušných justičných orgánov použiť ďalšie zdroje, ktoré zabezpečia dôverný a bezpečný 
prenos informácií k vykonávajúcemu orgánu.

Odôvodnenie 11

Cieľom tohto odôvodnenia, ktoré je vyjadrené najmä v článku 8, je povzbudzovať justičné
orgány ku spolupráci v duchu vzájomnej dôvery tým, že podporuje nielen mechanizmy 
zjednodušujúce spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, ale aj mechanizmy zlepšujúce 
právnu ochranu individuálnych práv. V súvislosti s možnou prítomnosťou príslušného orgánu 
vydávajúceho štátu počas vykonávania európskeho vyšetrovacieho príkazu na účely 
poskytovania pomoci vykonávajúcim orgánom sa poukazuje na to, že tato prítomnosť môže 
byť kľúčová, napríklad pokiaľ bude potrebné zabezpečiť prípustnosť dôkazov alebo vydanie 
ďalších európskych vyšetrovacích príkazov počas výkonu opatrení. To neznamená, že by 
prítomnosť nemohla byť zamietnutá, pokiaľ by bola proti základným zásadám 
vykonávajúceho štátu. Účelom prítomnosti orgánu vydávajúceho štátu vo vykonávajúcom 
štáte môže byť len poskytnutie pomoci orgánom vykonávajúceho štátu.

Odôvodnenie 13a

S cieľom zabezpečiť právo na spravodlivý rozsudok je nutné poskytnúť účinný prístup 
k súdnictvu. Schválenie a vykonanie európskeho vyšetrovacieho príkazu vyžaduje zvláštne
záruky, aby sa zabezpečilo, že práva všetkých zainteresovaných sú účinne chránené. 
Minimálne prostriedky obrany v trestnom konaní okrem iného zahŕňajú prezumpciu neviny 
a právo nevypovedať vo vlastný neprospech, právo byť informovaný o obvinení, právo na 
právne zastúpenie a právo na bezplatnú pomoc tlmočníka (článok 48 charty a článok 6 ods. 2 
a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv). Tento štandard je zvlášť dôležitý v rámci 
európskeho vyšetrovacieho príkazu, lebo svedkovia získaní spôsobom porušujúcim toto právo 
by nemali byť proti obvineným použití. 
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Článok 1

Tento článok obsahuje vymedzenie európskeho vyšetrovacieho príkazu a objasňuje, že jeho 
účelom je predovšetkým špecifický výkon vyšetrovania. V odseku 2 sa zavádza zásada
vzájomného uznávania ako zásada charakteristická pre Európsku úniu (článok 82 ZFEÚ).
Uznáva sa ako kľúčový bod justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach od 
zasadnutia Rady v Tampere v roku 1999. Zásada vzájomného uznávania je vnímaná ako 
zastrešujúca zásada utvárania Európy ako priestoru a kultúry bezpečnosti, slobody 
a zodpovednosti. Vo všeobecnosti, kým sa tradičná vzájomná justičná podpora stále 
vyznačuje zásadou zvrchovaného vnútroštátneho práva, zásada vzájomného uznávania 
vychádza z predstavy rovnosti a dôvery. Predstavuje pridanú hodnotu súdnej kontroly, pokiaľ 
ide o obmedzenie dôvodov zamietnutia a stanovenie lehôt. Pokiaľ však ide o súdnu povahu, 
v režime vzájomnej súdnej pomoci sú žiadosti zásadne vykonávané ústrednými orgánmi. 
Tento režim sa v priebehu rokov v rámci Európskej únie oslaboval, ale stále umožňuje určitý
vládny filter. Zásada vzájomného uznávania naopak zahŕňa úplnú súdnu povahu procesov. 
Poskytuje priamy prenos informácií medzi súdnymi orgánmi s ohľadom na oddelenie
právomocí a nepovoľuje žiadne zásahy vykonávateľa, aby vzájomná dôvera členských štátov
viedla k zjednodušeniu a zrýchleniu konania. Pokiaľ ide o obmedzené dôvody na zamietnutie, 
najslabší bod vzájomnej právnej pomoci spočíva v skutočnosti, že sa prijímajú rozsiahle 
dôvody na zamietnutie. Také dôvody vyvolávajú nedôveru, čo môže sťažiť alebo dokonca
zabrániť spolupráci a umožniť široký rozhodovací priestor. V systéme vzájomného uznávania 
je vykonanie cudzieho rozhodnutia povinné, pokiaľ nebol vyvolaný dôvod na zamietnutie; 
tieto dôvody sú vymenované a obmedzujú sa na objektívne dôvody odmietnutia spolupráce. 
V podstate sú vylúčené akékoľvek nevymedzené dôvody. Pokiaľ ide o lehoty, v systéme 
vzájomnej pomoci obvykle nie sú povinné lehoty (článok 6 ods. 2 Európskeho dohovoru 
o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959). Naproti tomu systém vzájomného 
uznávania stanovuje pevné lehoty, ktoré sú jasne určené. Stanovenie lehôt je nutné, lebo 
uľahčuje a urýchľuje súdnu spoluprácu. Zásada vzájomného uznávania znamená, že pokiaľ 
členský štát vykonáva rozsudok, spolieha sa na rozhodnutie členského štátu, ktorý ho vyniesol, 
a ten by mal naopak dôverovať druhému členskému štátu v tom, akým spôsobom ho vykoná. 
Súčasný návrh však zachováva dôležitý a opodstatnený manévrovací priestor, ktorý má 
zaručiť zachovanie právnych a ústavných odlišností štátov. V odseku 3 sa znovu potvrdzuje
dôležitosť dodržiavania základných práv a právnych zásad v súlade s návrhom Agentúry 
Európskej únie pre základné práva. Použitie zásady uznávania by však nemalo mať negatívny 
vplyv na právnu ochranu individuálnych práv (zaobchádzanie s podozrivými, právo na 
obhajobu atď.). Malo by naopak posilniť ochranu počas celého procesu. V niektorých 
prípadoch bude možno nutný minimálny súbor spoločných ustanovení, ktorý zavedenie
zásady vzájomného uznávania zjednoduší. Bude k tomu dochádzať najmä v súvislosti 
s ochranou obžalovaného, pokiaľ ide o práva na obranu a ochranu obete a ďalej možnosť, aby 
bol vypočutý, s ohľadom na základné slobody. Trestné konanie prispieva k posilneniu 
efektívnosti všeobecného preventívneho účinku trestného práva. Myšlienka právnej istoty 
ukladá, aby právomoc ukladania sankcií jedného štátu nebola spájaná len s predpokladmi, ale 
tiež aby zabezpečovala procesné formality ochraňujúce základné práva až do konečného 
súdneho rozhodnutia (nulla poena, sine processu iditio). Účelom trestného konania je výkon 
spravodlivosti, ktorého predpokladom je odhalenie pravdy procesne platným spôsobom, alebo 
v súlade s ochranou základných ľudských práv.

Článok 2
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Článok 2 obsahuje vymedzenie pojmov použitých v návrhu.

Keďže sa v tejto smernici často používajú, boli zahrnuté pojmy „vydávajúci 
štát“ a „vykonávajúci štát“, lebo sa líšia od pojmov „vydávajúci orgán“ a „vykonávajúci 
orgán“. Bolo pozmenené vymedzenie „vydávajúceho orgánu“, aby ďalej nezahŕňalo 
mimosúdne orgány, napríklad políciu. Justičné orgány môžu byť vymedzené ako všetky 
orgány, ktoré vykonávajú súdnu moc, teda orgány vydávajúce na základe postupov
stanovených zákonom rozhodnutia označované za „právne rozhodnutia“. „Vykonávajúci 
orgán“: členské štáty by tiež mali rozhodnúť, ktoré orgány budú určené ako vykonávajúce 
orgány. Členské štáty však nemajú úplne voľný manévrovací priestor, lebo v smernici sa
vyžaduje, aby bol vykonávajúcim orgánom orgán príslušný na prijímanie vyšetrovacích 
opatrení uvedených v európskom vyšetrovacom príkaze v obdobnom vnútroštátnom prípade. 
V prípade, že bude vydaný európsky vyšetrovací príkaz na účely nájdenia bydliska na danom 
mieste členského štátu, vykonávajúci orgán musí byť orgán, ktorý by bol v obdobnom prípade
na vnútroštátnej úrovni príslušný na nariadenie pátrania v dotknutom mieste.


