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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1844/2012, ktorú predkladá Marin Vasilescu, rumunský štátny občan, 
o údajnom porušení európskych pravidiel upravujúcich európsky zatýkací 
rozkaz a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi zo strany 
rumunských a belgických orgánov 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície bol v roku 2009 zatknutý v Rumunsku na základe európskeho 
zatýkacieho rozkazu vydaného belgickými orgánmi, aby nastúpil na výkon trestu odňatia 
slobody v dĺžke dvoch rokov a troch mesiacov. Odvolací súd v Craiove rozhodol o jeho 
odovzdaní belgickým orgánom na základe zásady špeciality stanovenej v zákone č. 302/2004 
o medzinárodnej súdnej spolupráci v trestných veciach.

Predkladateľ petície sa domnieva, že belgické orgány v rokoch 2009 – 2012 viackrát porušili 
zásadu špeciality, a rumunské orgány potvrdili, že belgické orgány nepodali žiadosť 
o predĺženie povolenia. Požadované trvanie výkonu bolo o 15 dní dlhšie. Predkladateľ petície 
zastáva názor, že belgické a rumunské orgány porušili rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi.

Predkladateľ petície sa tiež sťažuje, že zákon zo 17. mája 2006 o externom právnom 
postavení osôb odsúdených na trest odňatia slobody je diskriminačný, lebo len belgickí 
občania majú výhody z niektorých osobitných opatrení (napr. elektronická kontrola pohybu, 
prepustenie na čestné slovo a povolenia). 

2. Prípustnosť
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Petícia bola uznaná ako prípustná 17. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Zdá sa, že predkladateľ petície tvrdí, že po jeho odovzdaní z Rumunska do Belgicka na
základe európskeho zatýkacieho rozkazu belgické orgány nerešpektovali zásadu špeciality, 
ako je stanovené v článku 27 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači.1 V článku 27 sa 
stanovuje, že v zásade „odovzdaná osoba sa nemôže trestne stíhať, odsúdiť alebo inak 
pozbaviť slobody pre iný trestný čin spáchaný pred jej odovzdaním ako pre ten, pre ktorý bola
odovzdaná.” Hoci to nie je výslovne uvedené, zdá sa, že predkladateľ petície naznačuje, že
bol stíhaný, odsúdený alebo inak pozbavený slobody v Belgicku pre iný trestný čin spáchaný
pred jeho odovzdaním ako pre ten, pre ktorý bol odovzdaný. Zásada špeciality, ako je 
uvedené v článku 27, nie je absolútna a existuje rad okolností, kedy môže byť odovzdaná
osoba trestne stíhaná, odsúdená alebo inak pozbavená slobody pre iný trestný čin spáchaný 
pred jej odovzdaním ako pre ten, pre ktorý bola odovzdaná. Okrem situácie, keď členské
štáty, na základe reciprocity, dajú predpokladaný súhlas na stíhanie za iné trestné činy, tieto
situácie sú nasledovné:

 ak osoba, ktorá mala možnosť opustiť územie členského štátu, do ktorého bola 

odovzdaná, tak neurobila počas 45 dní od jej prepustenia, alebo sa vrátila na toto 

územie po tom, ako ho opustila,

 ak trestný čin nie je sankcionovaný trestom odňatia slobody alebo ochranným 

opatrením,

 ak trestné stíhanie nemá za následok uplatnenie opatrenia obmedzujúceho osobnú 

slobodu,

 ak by osoba mohla podliehať trestu alebo opatreniu, ktoré nezahŕňa pozbavenie 

slobody, najmä finančnému trestu alebo opatreniu, ktoré ho nahrádza, ak trest alebo 

opatrenie mohlo mať za následok obmedzenie jej osobnej slobody,

 ak osoba súhlasila s odovzdaním, ak je prípustné, v rovnakom čase, ako sa vzdala 

nároku na zásadu špeciality, v súlade s článkom 13,

 ak sa osoba po odovzdaní výslovne zriekla nároku na zásadu špeciality so zreteľom na 

určené trestné činy, ktoré predchádzali jej odovzdaniu. Zrieknutie sa urobí pred 

príslušnými súdnymi orgánmi vydávajúceho členského štátu a zaznamená sa v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu. Zrieknutie sa formuluje tak, aby 

bolo jasné, že osoba sa súhlasu vzdala dobrovoľne a pri plnom vedomí si následkov. 

Za týmto účelom má osoba právo na právneho zástupcu.

                                               
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania 
osôb medzi členskými štátmi. 



CM\1015883SK.doc 3/3 PE527.893v01-00

SK

Z petície nie je jasné, či sa niektorá z vyššie uvedených okolností týka prípadu predkladateľa 
petície.

V prípade, že by sa zistilo, že belgické orgány stíhali, odsúdili alebo predkladateľa petície
inak pozbavili jeho slobody pre iný trestný čin spáchaný pred jeho odovzdaním ako pre ten, 
pre ktorý bol odovzdaný, a že neplatí žiadna z výnimiek zásady špeciality, môže vziať 
Komisia do úvahy také okolnosti, ako pri mnohých individuálnych prípadoch, čo sa premietne
do jej monitorovania a hodnotenia vykonávania rámcového rozhodnutia o európskom
zatykači, a ako funguje v praxi, vrátane systémových problémov. Inštitúcie EÚ však nemajú 
právomoc zasahovať v jednotlivých prípadoch, keďže výkon spravodlivosti ostáva
v právomoci členských štátov. V takomto prípade preto náprava pre predkladateľa petície
patrí do právomoci vnútroštátnych orgánov, a malo by sa mu odporučiť, aby sa poradil
s právnym zástupcom a tak zistil, či na základe individuálnych okolností jeho prípadu bola 
zásada špeciality, ako je stanovené v rámcovom rozhodnutí o európskom zatykači, naozaj 
porušená, a ak áno, aby toto porušenie bolo oznámené príslušným belgickým orgánom 
v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

Záver

V prípade, že sa zistí, že belgické orgány stíhali, odsúdili alebo predkladateľa petície inak 
pozbavili jeho slobody pre iný trestný čin spáchaný pred jeho odovzdaním ako pre ten, pre 
ktorý bol odovzdaný, a že neplatí žiadna z výnimiek zásady špeciality, Komisia také
okolnosti môže vziať do úvahy. Inštitúcie EÚ však nemajú právomoc zasahovať
v jednotlivých prípadoch. Predkladateľ petície by sa mal preto obrátiť na príslušné 
vnútroštátne súdy.


