
CM\1238853SK.docx PE696.644v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre petície

23.7.2021

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1173/2020, ktorú predkladá Marek Duda, slovenský štátny 
príslušník, v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov, o 
údajnom zneužívaní slovenskej justície a porušení práva na slobodu prejavu 
a slobodu informácií

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície opisuje prípad novinára a člena Svetového združenia bývalých politických 
väzňov, ktorý v roku 2015 v online článku informoval o kauze spojenej s občanom Slovenska, 
ktorý bol v roku 2007 údajne zadržaný neďaleko Viedne a obvinený z podvodného predaja 
obrazov slávnych maliarov, za čo mu hrozil trest odňatia slobody až na desať rokov. Rakúska 
polícia mala podozrenie, že táto osoba riadila skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorí mali v 
úmysle predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov EUR. Slovenská polícia obvinenie stiahla. 
Predkladateľ petície sa domnieva, že ide o jeden z mnohých prípadov umlčania občianskych 
aktivistov na Slovensku, ktorí informujú o podozrení z trestnej činnosti (ako to bolo napríklad 
v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka). Bývalý novinár bol za zverejnenie článku obvinený 
z trestného činu, ktorý doteraz nebol zákonne vyšetrený, a okresný súd nariadil vykonanie 
dražby jeho domu s pozemkom len na základe predbežného opatrenia, a to ešte pred podaním 
žaloby. Predkladateľ petície kritizuje, že slovenské súdnictvo porušuje medzinárodný dohovor, 
článok 10 ods. 1, právo na slobodu prejavu a zároveň Všeobecnú deklaráciu ľudských práv 
OSN, ako aj základné zásady demokracie a práva občanov na slobodu prejavu a slobodu šírenia 
informácií.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. februára 2021. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 227 ods. 6 rokovacieho poriadku).



PE696.644v01-00 2/2 CM\1238853SK.docx

SK

3. Odpoveď Komisie doručená 23. júla 2021

Pripomienky Komisie 

Popísané obvinenia z trestného činu, na základe ktorých slovenské orgány konali v nadväznosti 
na článok uverejnený na internete a ktoré predkladateľ petície považuje za akciu na umlčanie 
občianskeho aktivizmu a za porušenie práva na slobodu prejavu, zrejme nesúvisia s 
vykonávaním práva Európskej únie. 

Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia1, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať vo vzťahu k členským štátom alebo súkromným subjektom 
v oblasti základných práv. Môže zasiahnuť iba v prípade, že ide o záležitosť súvisiacu 
s právnymi predpismi Európskej únie. 

Charta základných práv Európskej únie sa nevzťahuje na všetky situácie údajného porušenia 
základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia vzťahujú na členské štáty 
výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa v článku 6 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii uvádza, že „ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci 
Únie vymedzené v zmluvách.“ Ďalšie informácie týkajúce sa charty a podmienok, za akých sa 
uplatňuje, možno nájsť na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre 
spravodlivosť a spotrebiteľov, v časti o základných právach2.

Záver

Na základe informácií poskytnutých v petícii sa nezdá, že by záležitosť súvisela s vykonávaním 
práva EÚ. Z tohto dôvodu nie je možné, aby sa Komisia touto záležitosťou ďalej zaoberala.

V takýchto prípadoch je na členských štátoch vrátane ich súdnych orgánov, aby zabezpečili 
skutočné dodržiavanie a ochranu základných práv v súlade so svojimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. 
Okrem toho každý, kto sa domnieva, že boli porušené jeho práva alebo slobody zaručené 
Európskym dohovorom o ľudských právach, môže podať sťažnosť Európskemu súdu pre 
ľudské práva3.

1 Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie. 
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_sk.htm   
3 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ol&c
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