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Európske aspekty trestného Európske aspekty trestného 
práva procesnéhopráva procesného

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Historický vývojHistorický vývoj

�� Zmluva o vzniku EU poskytla medzinárodnej Zmluva o vzniku EU poskytla medzinárodnej 
justičnej spolupráci vjustičnej spolupráci v trestných veciach a vôbec trestných veciach a vôbec 
trestnému právu nové možnosti. trestnému právu nové možnosti. 

�� Samostatne bola vyčlenená oblasť Samostatne bola vyčlenená oblasť policajnej policajnej 
spoluprácespolupráce

�� Maastrichtská zmluva vMaastrichtská zmluva v ustanovení čl. K.1 ods. 9 ustanovení čl. K.1 ods. 9 
rozhodla o zriadení európskej „policajnej“ rozhodla o zriadení európskej „policajnej“ 
jednotky, označovanej akojednotky, označovanej ako EUROPOLEUROPOL

�� Lisabonská zmluva Lisabonská zmluva -- JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA 
V TRESTNÝCH VECIACH V TRESTNÝCH VECIACH –– čl. 69a a čl. 69a a naslnasl..

Historický vývojHistorický vývoj

�� Ďalším nástrojom zĎalším nástrojom z oblasti trestného práva je oblasti trestného práva je 
nepochybne oficiálny vznik nepochybne oficiálny vznik Európskej justi čnej Európskej justi čnej 
siete.siete.

�� Komisia zriadila Komisia zriadila Európsky úrad pre boj proti Európsky úrad pre boj proti 
podvodompodvodom OLAF (OLAF ( fr. office européen de lutte fr. office européen de lutte 
antianti--fraude) (European Antifraude) (European Anti--fraud Office)fraud Office)

�� bol založený vbol založený v roku 1999 aroku 1999 a nahradil UCLAF, nahradil UCLAF, 
ktorý bol zodpovedný za boj proti podvodom len ktorý bol zodpovedný za boj proti podvodom len 
vv Európskej komisii Európskej komisii 

Pôsobnos ť Európskej justi čnej Pôsobnos ť Európskej justi čnej 
sietesiete

�� uľahčovanie vhodného prepojenia medzi uľahčovanie vhodného prepojenia medzi 
kontaktnými miestami vkontaktnými miestami v rôznych členských rôznych členských 
štátoch EÚ,štátoch EÚ,

�� organizovanie pravidelných stretnutí organizovanie pravidelných stretnutí 
zástupcov členských štátov,zástupcov členských štátov,

�� nepretržité poskytovanie určitého nepretržité poskytovanie určitého 
množstva aktualizovaných informácií množstva aktualizovaných informácií 
(napr. telefonicky).(napr. telefonicky).

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach medzi členskými štátmi Európskej únieveciach medzi členskými štátmi Európskej únie

� Prijatý 29. mája 2000 bol v Bruseli

� Oznámenie MZV č. 572/2006 Z. z.
� Účelom dohovoru je zlepšenie justičnej 

spolupráce v trestných veciach medzi 
členskými štátmi Európskej únie pri 
zachovaní základných práv a slobôd 
jednotlivca.

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach medzi členskými štátmi Európskej únieveciach medzi členskými štátmi Európskej únie

� Výsluch formou videokonferencie (čl. 10)

� Kontrolované dodávky (čl. 12)
� Spoločné vyšetrovacie tímy (čl. 13)

� Utajené vyšetrovanie  - agent (čl. 14)

� Odpočúvania telekomunikačnej prevádzky 
(čl. 17 a nasl.)
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Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach medzi členskými štátmi Európskej únieveciach medzi členskými štátmi Európskej únie

� Protokol k Dohovoru
� Žiadosť o informácie o bankových účtoch 

(čl. 1)
� Žiadosti o informácie o bankových 

operáciách (čl. 2)

Dohovor o zintenzívnení cezhrani čnej spolupráce 
najmä v boji proti terorizmu, cezhrani čnej trestnej 

činnosti a nelegálnej migrácii

�� Oznámenie MZV č.187/2009 Oznámenie MZV č.187/2009 Z.zZ.z..
�� medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou 

republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, 
Francúzskou republikou, Luxemburským Francúzskou republikou, Luxemburským 
veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a 
Rakúskou republikouRakúskou republikou

Dohovor o zintenzívnení cezhrani čnej spolupráce 
najmä v boji proti terorizmu, cezhrani čnej trestnej 

činnosti a nelegálnej migrácii

�� Profily DNA, daktyloskopické údaje a iné údaje Profily DNA, daktyloskopické údaje a iné údaje 
(Vytvorenie národných databáz DNA,(Vytvorenie národných databáz DNA, Automatizované Automatizované 
vyhľadávanie  a porovnávanie profilov DNAvyhľadávanie  a porovnávanie profilov DNA))

�� Daktyloskopické údaje Daktyloskopické údaje (Automatizované vyhľadávanie (Automatizované vyhľadávanie 
daktyloskopických údajov)daktyloskopických údajov)

�� Automatizované vyh ľadávanie údajov z evidencie Automatizované vyh ľadávanie údajov z evidencie 
vozidielvozidiel

�� Poskytovanie osobných údajovPoskytovanie osobných údajov
�� Opatrenia na predchádzanie teroristickým trestným Opatrenia na predchádzanie teroristickým trestným 
činomčinom

�� Opatrenia na boj proti nelegálnej migráciiOpatrenia na boj proti nelegálnej migrácii

EUROJUSTEUROJUST

� zriadený ako orgán Európskej únie 
rozhodnutím Rady Únie zo dňa 
28. 2. 2002, ktoré nadobudlo účinnosť 
6. 3. 2002.

� Úlohou je predovšetkým koordinova ť

vykonávanie medzinárodnej justičnej 
spolupráce vo vybraných trestných 
veciach závažnej, hlavne cezhraničnej 
kriminality

Európsky úrad pre boj proti Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF)podvodom (OLAF)

�� PoslanímPoslaním Európskeho úradu pre boj proti Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF) je chrániť podvodom (OLAF) je chrániť finančné finančné 
záujmyzáujmy Európskej únie, boj proti Európskej únie, boj proti 
podvodom, korupcii a všetkým ďalším podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia 
úradnej moci v rámci európskych inštitúciíúradnej moci v rámci európskych inštitúcií. . 

Európsky úrad pre boj proti Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF)podvodom (OLAF)

�� OLAF napĺňa svoje poslanie úplne OLAF napĺňa svoje poslanie úplne nezávislýmnezávislým
výkonom interných a externých výkonom interných a externých vyšetrovanívyšetrovaní..

�� Zabezpečuje zároveň úzku a pravidelnú Zabezpečuje zároveň úzku a pravidelnú 
spoluprácu medzi spoluprácu medzi príslušnými orgánmipríslušnými orgánmi
členských štátov na účely členských štátov na účely koordináciekoordinácie ich ich 
činnosti. činnosti. 

�� OLAF pomáha členským štátom pri aktivitách, OLAF pomáha členským štátom pri aktivitách, 
ktoré vyvíjajú v boji proti podvodom ktoré vyvíjajú v boji proti podvodom 
poskytovaním potrebnej pomoci a technického poskytovaním potrebnej pomoci a technického 
knowknow--how. Prispieva k tvorbe stratégie how. Prispieva k tvorbe stratégie 
Európskej únie pre boj proti podvodom a Európskej únie pre boj proti podvodom a 
podniká nevyhnutné kroky na posilnenie podniká nevyhnutné kroky na posilnenie 
príslušnej príslušnej legislatívylegislatívy. . 



25.04.2013

3

Vplyv Lisabonskej zmluvyVplyv Lisabonskej zmluvy

�� Dovtedajšie Články 29 až 39 hlavy VI Dovtedajšie Články 29 až 39 hlavy VI 
týkajúce sa policajnej a justičnej týkajúce sa policajnej a justičnej 
spolupráce v trestných veciach sa spolupráce v trestných veciach sa 
nahrádzajú ustanoveniami kapitol 1, 4 a 5 nahrádzajú ustanoveniami kapitol 1, 4 a 5 
hlavy IV, tretej časti Zmluvy o fungovaní hlavy IV, tretej časti Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.Európskej únie.

Spolupráca v trestných veciachSpolupráca v trestných veciach

�� čl. 69a a čl. 69a a naslnasl.  Zmluvy o fungovaní EU.  Zmluvy o fungovaní EU

�� Justičná spolupráca v trestných veciach v Justičná spolupráca v trestných veciach v 
Únii je založená na Únii je založená na 

�� zásade vzájomného uznávania zásade vzájomného uznávania 
rozsudkov a iných justi čných rozhodnutírozsudkov a iných justi čných rozhodnutí

�� zahŕňa aproximáciu zákonov azahŕňa aproximáciu zákonov a iných iných 
právnych predpisovprávnych predpisov členských štátov v členských štátov v 
oblastiach uvedených v odseku 2 a článku oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 
69b.69b.

Oblasti spolupráceOblasti spolupráce

a) vytvorenie pravidiel a postupov na a) vytvorenie pravidiel a postupov na 
zabezpečovanie zabezpečovanie uznávania všetkých uznávania všetkých 
foriem rozsudkov foriem rozsudkov a iných súdnych a iných súdnych 
rozhodnutí v celej Únii;rozhodnutí v celej Únii;

b) predchádzanie sporom o právomoc medzi b) predchádzanie sporom o právomoc medzi 
členskými štátmi a ich riešenie;členskými štátmi a ich riešenie;

c) podpory c) podpory vzdelávaniavzdelávania sudcov a justičných sudcov a justičných 
pracovníkov;pracovníkov;

d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými 
orgánmi orgánmi 

Uznávanie rozsudkovUznávanie rozsudkov

�� RR Rady 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného RR Rady 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného 
uznávania na uznávania na peňažné sankcie peňažné sankcie Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16 Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16 
–– 3030

�� RR Rady 2006/783/SVVRR Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 ozo 6. októbra 2006 o uplatňovaní uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania na zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciupríkazy na konfiškáciu

�� RR Rady 2008/909/SVV zRR Rady 2008/909/SVV z 27.27. novembra 2008 onovembra 2008 o uplatňovaní uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania na rozsudky vzásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných trestných 
veciach, ktorými sa ukladajú tresty veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody odňatia slobody ...... Ú. v. EÚ Ú. v. EÚ 
L 327, 5.12.2008, s. 27 L 327, 5.12.2008, s. 27 –– 4646

�� RR Rady 2008/947/SVV zRR Rady 2008/947/SVV z 27.27. novembra 2008 onovembra 2008 o uplatňovaní uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania na rozsudky azásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačnéprobačné
rozhodnutia na účely dohľadu nad rozhodnutia na účely dohľadu nad proba čnýmiproba čnými opatreniami opatreniami 
aa alternatívnymi sankciami alternatívnymi sankciami Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 
102 102 –– 122122

Peňažné sankcie Peňažné sankcie 
�� zákon č. 183/2011 zákon č. 183/2011 Z.zZ.z. o uznávaní a výkone . o uznávaní a výkone 

rozhodnutí o pe ňažnej sankcii v Európskej rozhodnutí o pe ňažnej sankcii v Európskej 
únii a o zmene a doplnení niektorých únii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonovzákonov

peňažnou sankciou  je povinnosť uložená rozhodnutím o peňažnou sankciou  je povinnosť uložená rozhodnutím o 
peňažnej sankcii zaplatiť peňažnej sankcii zaplatiť 

�� 1. peňažný trest, 1. peňažný trest, 
�� 2. pokutu, 2. pokutu, 
�� 3. náhradu škody priznanú poškodenému voči odsúdenému v 3. náhradu škody priznanú poškodenému voči odsúdenému v 

trestnom konaní, trestnom konaní, 
�� 4. trovy trestného a správneho konania, 4. trovy trestného a správneho konania, 
�� 5. peňažnú sumu na všeobecne prospešné účely alebo v 5. peňažnú sumu na všeobecne prospešné účely alebo v 

prospech poškodených trestnými činmi, prospech poškodených trestnými činmi, 

Trest od ňatia slobody Trest od ňatia slobody --
transpozíciatranspozícia

�� zákon 549/2011 zákon 549/2011 Z.z.oZ.z.o uznávaní a výkone uznávaní a výkone 
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia 
spojená s od ňatím slobody v Európskej únii a o spojená s od ňatím slobody v Európskej únii a o 
zmene a doplnení zákona č. 221/2006 zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.zZ.z. o výkone . o výkone 
väzby v znení neskorších predpisov väzby v znení neskorších predpisov 
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Alternatívne trestyAlternatívne tresty
transpozíciatranspozícia

�� zákon č. 533/2011 zákon č. 533/2011 Z.zZ.z. o uznávaní a výkone . o uznávaní a výkone 
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia 
nespojená s od ňatím slobody alebo nespojená s od ňatím slobody alebo proba čnéproba čné
opatrenie na ú čely doh ľadu v Európskej únii opatrenie na ú čely doh ľadu v Európskej únii 

Stanovenie minimálnych Stanovenie minimálnych 
pravidielpravidiel

�� Európsky parlament a Rada môžu v súlade s Európsky parlament a Rada môžu v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom riadnym legislatívnym postupom 
prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne 
pravidlá v nasledujúcich oblastiachpravidlá v nasledujúcich oblastiach

a) vzájomnej a) vzájomnej prípustnosti dôkazov prípustnosti dôkazov medzi medzi 
členskými štátmi;členskými štátmi;

b) b) práv jednotlivcov práv jednotlivcov v trestnom konaní;v trestnom konaní;
c) c) práv obetí trestných práv obetí trestných činov.činov.

EurojustEurojust –– čl.  69dčl.  69d

�� Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení 
štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy EurojustuEurojustu. . 

�� Medzi tieto úlohy môže patriť:Medzi tieto úlohy môže patriť:
a) začatie vyšetrovania trestných činov, ako aj podnetov na a) začatie vyšetrovania trestných činov, ako aj podnetov na 

začatie trestného stíhania vykonávaného príslušnými začatie trestného stíhania vykonávaného príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, najmä toho, ktoré sa týka trestných vnútroštátnymi orgánmi, najmä toho, ktoré sa týka trestných 
činov, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie;činov, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie;

b) koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania uvedených v b) koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania uvedených v 
písmene a);písmene a);

c) posilňovanie justičnej spolupráce vrátane riešenia sporov o c) posilňovanie justičnej spolupráce vrátane riešenia sporov o 
právomoc a úzkej spolupráce s Európskou justičnou sieťou.právomoc a úzkej spolupráce s Európskou justičnou sieťou.

Európska prokuratúraEurópska prokuratúra

�� RadaRada môže môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom prostredníctvom nariadení vytvoriťpostupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z z 
EurojustuEurojustu Európsku prokuratúruEurópsku prokuratúru..

�� Európska prokuratúra Európska prokuratúra zodpovedázodpovedá, ak je to vhodné, , ak je to vhodné, 
v spojení s v spojení s EuropolomEuropolom, za vyšetrovanie a trestné , za vyšetrovanie a trestné 
stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných 
činov, ktoré spôsobujú ujmu činov, ktoré spôsobujú ujmu finan čným záujmom finan čným záujmom 
ÚnieÚnie , vymedzených nariadením uvedeným v , vymedzených nariadením uvedeným v 
odseku 1, a za podanie obžaloby. Pred súdnymi odseku 1, a za podanie obžaloby. Pred súdnymi 
orgánmi členských štátov vystupuje vo vzťahu k orgánmi členských štátov vystupuje vo vzťahu k 
takýmto trestným činom takýmto trestným činom vo funkcii prokurátoravo funkcii prokurátora ..

POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA –– čl. 69f čl. 69f 

Oblasti spolupráce:Oblasti spolupráce:

�� a) zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, a) zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, 
analýzy a výmeny príslušných informácií;analýzy a výmeny príslušných informácií;

�� b) podpory odborného vzdelávania personálu, ako b) podpory odborného vzdelávania personálu, ako 
aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti 
zariadenia a výskumu v kriminalistike;zariadenia a výskumu v kriminalistike;

�� c) spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní c) spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní 
závažných foriem organizovanej trestnej činnosti.závažných foriem organizovanej trestnej činnosti.

Príkaz na zaistenie 
majetku alebo dôkazov 

v Európskej únii
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Úlohou je skvalitniť justičnú spoluprácu v trestných 
veciach medzi členskými štátmi EU formou 
automatického uznávania a vykonávania rozhodnutí o 
zaistení majetku a rozhodnutí o zaistení dôkazov 
�Rámcové rozhodnuti Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 
o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov 
v EU
�zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie 
majetku alebo dôkazov v Európskej únii........
�Príkaz na zaistenie môže vydať justičný orgán na účely:
a) zaistenia majetku, ak má byť predmetom 
prepadnutia majetku, alebo
b) zaistenia dôkazov.

PoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosťPoužiteľnosť

� Všeobecne sa uplatňuje na zásada obojstrannej trestnosti
� Osobitné pravidlá  pri ktorých sa neskúma trestnosť skutku

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak
a) sa vykonanie príkazu na zaistenie dôkazov žiada pre 
skutok, ktorý je trestným činom podľa právneho poriadku 
štátu pôvodu, 
b) horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody, 
ktorý možno za taký trestný čin uložiť, je podľa právneho 
poriadku štátu pôvodu najmenej tri roky a skutok bol 
justičným orgánom štátu pôvodu označený ako niektorý z 
taxatívne vymedzených trestných činov.

Postup pri vPostup pri vykonávaní príkazu na zaistenie ykonávaní príkazu na zaistenie 
keď je Slovenská republika keď je Slovenská republika štátom pôvoduštátom pôvodu

� Oprávnený orgán na vydanie príkazu na zaistenieprokurátor, 
sudca pre prípravné konanie alebosúd.

� Orgán SR zašle justičnému orgánu vykonávajúceho štátu príkaz na 
zaistenietakého majetku alebo dôkazu a osvedčenie.

� Príkazom na zaistenie je príslušné rozhodnutie vydané podľa 
Trestného poriadku.

� Osvedčenie sa zasiela na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe 
č. 1 rámcového rozhodnutia. 

� Príkaz na zaistenie a ostatné písomnosti a informácie súvisiace s 
vykonaním príkazu na zaistenie zasiela justičný orgán Slovenskej 
republiky v slovenskom jazyku. 

� Osvedčenie zasiela justičný orgán Slovenskej republiky preložené 
do úradného jazyka vykonávajúceho štátu. 

Postup pri vPostup pri v ykonávaní príkazu na zaistenie ykonávaní príkazu na zaistenie 
keď je Slovenská republika keď je Slovenská republika 

vykonávajúcim vykonávajúcim štátomštátom
�Justičným orgánom SR oprávneným na uznanie a vykonanie 

príkazu na zaistenie je prokurátor okresnej prokuratúry.
�Prokurátor po prijatí príkazu na zaistenie a osvedčenia 

preskúma splnenie podmienok uznania a vykonania príkazu 
na zaistenie a uznesením: 
a) uzná príkaz na zaistenie a zabezpečí jeho vykonanie 
podľa,
b) uzná príkaz na zaistenie a nariadi odklad jeho 
vykonania , alebo
c)rozhodne o odmietnutí uznania a vykonania príkazu na
zaistenie.

�Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť.
�Písomnosti súvisiace s uznaním a vykonaním príkazu sa

zasielajú v slovenskom jazyku.
�Osvedčenie adresované orgánu SR ako vykonávajúcemu

štátu sú zasielané v v preklade do slovenského jazyka .

Európsky Európsky zatýkací zatýkací 
rozkazrozkaz

RR Rady RR Rady o európskom zatýkacom rozkaze a o európskom zatýkacom rozkaze a 
vydávacom konaní medzi členskými štátmi, vydávacom konaní medzi členskými štátmi, 

Úradný vestník EÚ L 190, Úradný vestník EÚ L 190, 18.7.200218.7.2002

zák. zák. č. č. 154/2010154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom Z. z. o európskom zatýkacom 
rozkaze rozkaze ––účinnosť od účinnosť od 1. 9. 1. 9. 20102010

Definícia pojmuDefinícia pojmu

európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané 
justičným orgánom členského štátu na to, aby bola justičným orgánom členského štátu na to, aby bola 
vyžiadaná osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z vyžiadaná osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z 
iného členského štátu na účely trestného stíhania alebo iného členského štátu na účely trestného stíhania alebo 
výkonu trestu odňatia slobody (čl. 3 zákona)výkonu trestu odňatia slobody (čl. 3 zákona)
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Rozsah použitia európskeho zatýkacieho Rozsah použitia európskeho zatýkacieho 
rozkazurozkazu

Európsky zatýkací rozkaz možno Európsky zatýkací rozkaz možno vyda ťvyda ť
a) pre skutok, za ktorý možno podľa právneho poriadku a) pre skutok, za ktorý možno podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky uložiť trest odňatia slobody s Slovenskej republiky uložiť trest odňatia slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanás ť najmenej dvanás ť 
mesiacovmesiacov ,,

b) ak sa žiada o vydanie na výkon b) ak sa žiada o vydanie na výkon už uloženého trestu už uloženého trestu 
odňatia slobody, ak uložený trest odňatia slobody alebo odňatia slobody, ak uložený trest odňatia slobody alebo 
jeho zvyšok, ktorý sa má vykonať, je najmenej jeho zvyšok, ktorý sa má vykonať, je najmenej štyri štyri 
mesiacemesiace ; viaceré tresty alebo nevykonané zvyšky ; viaceré tresty alebo nevykonané zvyšky 
viacerých trestov sa spočítavajú.viacerých trestov sa spočítavajú.

Rozsah použitia európskeho zatýkacieho Rozsah použitia európskeho zatýkacieho 
rozkazurozkazu

Ak sa žiada o vydanie pre trestný čin, za ktorý Ak sa žiada o vydanie pre trestný čin, za ktorý 
možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej najmenej tri roky tri roky a ktorý je v európskom a ktorý je v európskom 
zatýkacom rozkaze príslušným orgánom štátu zatýkacom rozkaze príslušným orgánom štátu 
pôvodu označený priradením k pôvodu označený priradením k jednej alebo jednej alebo 
viacerým kategóriám trestných činov uvedených viacerým kategóriám trestných činov uvedených 
v odseku v odseku §§ 4 ods. 4 zákona4 ods. 4 zákona, vykonávajúci , vykonávajúci 
justičný orgán justičný orgán neskúmaneskúma , či ide o čin trestný , či ide o čin trestný 
podľa práva vykonávajúceho štátu.podľa práva vykonávajúceho štátu.

Postup slovenských orgánov ako Postup slovenských orgánov ako 
orgánov štátu pôvoduorgánov štátu pôvodu

§§ 5 5 Vydanie európskeho zatýkacieho Vydanie európskeho zatýkacieho 
rozkazurozkazu

V prípravnom konaní vydá európsky V prípravnom konaní vydá európsky 
zatýkací rozkaz na návrh prokurátora zatýkací rozkaz na návrh prokurátora 
sudca pre prípravné konaniesudca pre prípravné konanie..

Európsky zatýkací rozkaz sa vyhotovuje na Európsky zatýkací rozkaz sa vyhotovuje na 
formuláriformulári, ktorého vzor sa uvádza v , ktorého vzor sa uvádza v 
prílohe č. 1. zákonaprílohe č. 1. zákona

Postup slovenských orgánov ako Postup slovenských orgánov ako 
orgánov vykonávacieho štátuorgánov vykonávacieho štátu

Na začatie konania o európskom zatýkacom Na začatie konania o európskom zatýkacom 
rozkaze je rozkaze je príslušná krajská prokuratúrapríslušná krajská prokuratúra, v , v 
ktorej obvode bola vyžiadaná osoba ktorej obvode bola vyžiadaná osoba 
zadržaná alebo jej bola inak obmedzená zadržaná alebo jej bola inak obmedzená 
osobná sloboda.osobná sloboda.

Príslušníci PZ Príslušníci PZ zadržia osobuzadržia osobu, ktorej , ktorej 
prítomnosť bola zistená na území SR a na prítomnosť bola zistená na území SR a na 
ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkazktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz

Lehoty na prijatie rozhodnutiaLehoty na prijatie rozhodnutia

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho 
zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o vykonaní zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o vykonaní 
európskeho zatýkacieho rozkazu európskeho zatýkacieho rozkazu do desiatich dní do desiatich dní odo odo 
dňa udelenia súhlasu vyžiadanej osoby.dňa udelenia súhlasu vyžiadanej osoby.

V ostatných prípadoch sa o výkone európskeho V ostatných prípadoch sa o výkone európskeho 
zatýkacieho rozkazu rozhodne zatýkacieho rozkazu rozhodne do 60 dní do 60 dní od zadržania od zadržania 
vyžiadanej osoby.vyžiadanej osoby.

)Ak lehoty podľa odsekov 1 a 2 nemožno v odôvodnených )Ak lehoty podľa odsekov 1 a 2 nemožno v odôvodnených 
prípadoch dodržať, predlžujú sa o ďalších prípadoch dodržať, predlžujú sa o ďalších 30 dní30 dní . . 

Spôsob styku a zasielanie Spôsob styku a zasielanie 
písomnostípísomností

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa v Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa v 
konaní o európskom zatýkacom rozkaze konaní o európskom zatýkacom rozkaze stýkajú stýkajú 
priamopriamo

Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno 
zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského 
štátu poštou štátu poštou alebo inou bezpečnou formoualebo inou bezpečnou formou

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú 
Schengenský informačný systém, je styk možný aj Schengenský informačný systém, je styk možný aj 
prostredníctvom útvaru prostredníctvom útvaru SIRENESIRENE
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PrekladyPreklady

Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela 
vykonávajúcemu justičnému orgánu v vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom úradnom 
jazyku vykonávajúceho štátu jazyku vykonávajúceho štátu alebo v jednom alebo v jednom 
z úradných jazykov tohto štátuz úradných jazykov tohto štátu

Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským 
orgánom musí byť vyhotovený v orgánom musí byť vyhotovený v štátnom štátnom 
jazykujazyku

Preklad ostatných písomností sa nevyžaduje.Preklad ostatných písomností sa nevyžaduje.

Konanie na Medzinárodnom 
trestnom súde

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

LiteratúraLiteratúra

� Lisanský, M.: Medzinárodný trestný súd a Slovenská republika. In: 
Právny obzor, Roč.85, 5-6/2002, 478-500s.

� Lukášek, L. Mezinárodní trestný soud - historický vývoj, současný 
stav a stručný rozbor jeho statutu. In: Právník. Roč. 138, č. 12/1999,  
s. 1140-1160
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statutu. - In: Trestněprávní revue. - Roč. 3, č. 2(2004), - s. 39-46.

� ŠTURMA, P.: Medzinárodný trestní soud a stíhaní zločinú podle 
medzinárodního práva, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 
Praha, 2002

� ŠTURMA, P.: Význam přijetí Statutu Mezinárodního trestního 
soudu. In: Právni rozhledy, Roč.7, 1/1999, 8-14s.

HistHistóriaória
�� Prvým pokusom oPrvým pokusom o stíhanie zločincov podľa stíhanie zločincov podľa 

medzinárodného práva  bola medzinárodného práva  bola Versaillská mierová Versaillská mierová 
zmluvazmluva (1919),(1919),

�� Medzinárodný vojenský tribunálMedzinárodný vojenský tribunál so sídlom so sídlom 
vv Norimbergu.Norimbergu. Medzinárodný vojenský tribunál pre Medzinárodný vojenský tribunál pre 
Ďaleký Východ vĎaleký Východ v TokiuTokiu. . 

�� 17. 7. 199817. 7. 1998 v v RímskRímskyy štatútuštatútu Medzinárodného Medzinárodného 
trestného súdutrestného súdu..

�� Prezident Slovenskej republiky štatút ratifikoval Prezident Slovenskej republiky štatút ratifikoval 
8. apríla 20028. apríla 2002. . 

Predpoklad pre výkon jurisdikciePredpoklad pre výkon jurisdikcie
�� Základným predpokladom pre výkon právomoci MTS Základným predpokladom pre výkon právomoci MTS 

je je ratifikáciaratifikácia Rímskeho štatútu.Rímskeho štatútu.

�� Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Štatútu, Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Štatútu, 
týmto akceptuje jurisdikciu Súdu nad trestnými činmi týmto akceptuje jurisdikciu Súdu nad trestnými činmi 
uvedenými v článku 5 (čl. 12 ods. 1 Rímskeho štatútuuvedenými v článku 5 (čl. 12 ods. 1 Rímskeho štatútu

�� Ďalšími podmienkami pre príslušnosť MTS je, že sa Ďalšími podmienkami pre príslušnosť MTS je, že sa 
stal stranou Štatútu alebo právomoc MTS uznal aspoň stal stranou Štatútu alebo právomoc MTS uznal aspoň 
jeden zjeden zteritoriálnychteritoriálnych či či personálne kompetentnýchpersonálne kompetentných
štátov. štátov. 

�� Štatút je založený na princípe Štatút je založený na princípe komplementárnej komplementárnej 
právomoci MTSprávomoci MTS vo vzťahu kvo vzťahu k právomoci právomoci 
vnútroštátnych súdov štátovvnútroštátnych súdov štátov

Základné zásady trestného právaZákladné zásady trestného práva
v konaní pred MTSv konaní pred MTS

�� Zásada „Ne bis in idem”Zásada „Ne bis in idem”(čl. 20 ).(čl. 20 ).
�� Zásada „Nullum crimen sine lege”Zásada „Nullum crimen sine lege”(čl. 22)  (čl. 22)  
�� Zásada „Nulla poena sine lege” Zásada „Nulla poena sine lege” (čl. 23)  (čl. 23)  
�� Zásada zákazu retroaktivity „ratione personae“ Zásada zákazu retroaktivity „ratione personae“ (čl. 24)  (čl. 24)  
�� Zásada individuálnej trestnej zodpovednosti Zásada individuálnej trestnej zodpovednosti (čl. 25).(čl. 25).
�� Zásada vylúčenia jurisdikcie nad osobami mladšími ako 18 Zásada vylúčenia jurisdikcie nad osobami mladšími ako 18 

rokovrokov (čl. 26 ).(čl. 26 ).
�� Zásada irelevantnosti úradného postaveniaZásada irelevantnosti úradného postavenia(čl. 27).(čl. 27).
�� Zásada nepremlčateľnosti trestných činov Zásada nepremlčateľnosti trestných činov (čl. 29).(čl. 29).
�� Zásada subjektívneho prvku Zásada subjektívneho prvku -- zavinenia zavinenia (čl. 30) ((čl. 30) (mens rea, mens rea, 

mental elementmental element).).
�� Zásada verejnosti Zásada verejnosti (čl. 63 ods. 7).(čl. 63 ods. 7).
�� Zásada prezumpcie nevinyZásada prezumpcie neviny((§§ 66)66)..
�� Zásada špeciality Zásada špeciality (čl. 101). (čl. 101). 
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ZloZložženie aenie a správa súduspráva súdu

Sídlo MTS je v Haagu v Holandsku. Súd sa skladá z
nasledujúcich orgánov:

a) predsedníctvo ;

b) tri odbory: odbor pre odvolacie konanie (Appeals
Division), odbor pre súdne konanie (Trial Division)
a odbor pre prípravne konanie (Pre-Trial
Division);

c) úrad prokurátora (The Office of the Prosecutor);
d) sekretariát (The Registry).

Priebeh konaniaPriebeh konania

�� Vyšetrovanie aVyšetrovanie a trestné stíhanietrestné stíhanie

�� Súdne konanieSúdne konanie

�� Odvolacie konanieOdvolacie konanie

�� Vykonávacie konanieVykonávacie konanie

Vyšetrovanie aVyšetrovanie a trestné stíhanietrestné stíhanie

Vykonáva prokurátor
Možno začať

ak:
a) štát, zmluvná strana predloží prokurátorovi 
situáciu, v ktorej sa zdá, že došlo k spáchaniu 
takéhoto trestného činu;

b) Bezpečnostná rada OSN predloží prokurátorovi 
situáciu, v ktorej sa zdá, že došlo k spáchaniu 
takéhoto trestného činu;

c) prokurátor z vlastnej vôle (proprio motu) inicioval 
vyšetrovanie (čl. 13 Rímskeho štatútu). 

Senát prípravného konaniaSenát prípravného konania
�� MMôôžže vydáva ť nariadenia ae vydáva ť nariadenia a príkazy potrebné pre príkazy potrebné pre 

účely vyšetrovania alebo pre prípravu obhajoby ako účely vyšetrovania alebo pre prípravu obhajoby ako 
aj vaj v prípade potreby zabezpe čiť ochranu obetí prípade potreby zabezpe čiť ochranu obetí 
aa svedkov asvedkov a vyvyžžadova ť súčinnos ť štátov pri prijímaní adova ť súčinnos ť štátov pri prijímaní 
ochranných opatrení pre ú čely budúceho zistenia ochranných opatrení pre ú čely budúceho zistenia 
veci.veci.

�� Vykonáva Vykonáva predbepredbežžné prejednanie obžalobyné prejednanie obžaloby ((hearing hearing 
to confirm the chargeto confirm the charge). ). 

�� rozhodnrozhodnee ::
�� a)a) potvrdípotvrdí obvinenia,obvinenia, aa postúpipostúpi osobuosobu senátusenátu prvejprvej

inštancieinštancie nana súdnesúdne konaniekonanie vv potvrdenýchpotvrdených obvineniachobvineniach;;
�� b)b) odmietneodmietne potvrdi ťpotvrdi ť tietie obvinenia,obvinenia, vv súvislostisúvislosti ss ktorýmiktorými

ururččil,il, žeže nienie súsú dostatočnédostatočné dôkazydôkazy;;
�� c)c) odroodro ččíí pojednávaniepojednávanie

Súdne konanieSúdne konanie

�� Súdne konanie sa vykonáva za prítomnosti Súdne konanie sa vykonáva za prítomnosti 
obžalovanéhoobžalovaného. . 

�� VV čl. 65 Rímskeho štatútu je vyjadrený postup pri čl. 65 Rímskeho štatútu je vyjadrený postup pri 
pojednávaní apojednávaní a priznaní vinypriznaní viny

�� Okrem zločinov uvedených vOkrem zločinov uvedených včl. 5  Rímskeho štatútu, čl. 5  Rímskeho štatútu, 
MTS môže vykonávať jurisdikciu aj nad trestnými MTS môže vykonávať jurisdikciu aj nad trestnými 
činmi činmi proti výkonu spravodlivostiproti výkonu spravodlivosti (čl. 70(čl. 70))

�� Rozhodnutie sa Rozhodnutie sa vyhotoví písomnevyhotoví písomnea obsahuje úplné a a obsahuje úplné a 
zdôvodnené vyhlásenie o nálezoch senátu prvej zdôvodnené vyhlásenie o nálezoch senátu prvej 
inštancie týkajúcich sa dôkazov a závery. inštancie týkajúcich sa dôkazov a závery. 

Ukladanie trestovUkladanie trestov

1. hlavné tresty:
a) trest odňatia slobody na dobu nepresahujúcu 
30 rokov,
b) trest odňatia slobody na doživotie, ak to 
zdôvodňuje mimoriadna závažnosť trestného činu a 
osobné pomery osoby uznanej vinnou,

2. vedľajšie tresty (súd ukladá okrem trestu odňatia 
slobody),
a) pokutu až do výšky 75 % hodnoty majetku 
obžalovaného,
b) prepadnutie výnosov, majetku a aktív.
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Odvolacie konanieOdvolacie konanie

�� Proti rozhodnutiu súdu vo veci samej možno Proti rozhodnutiu súdu vo veci samej možno 
podať podať odvolanie.odvolanie.

� Prokurátor sa môže odvolať pre procesnú 
chybu, vecnú chybu, právnu chybu.

� Osoba uznaná vinnou, alebo v jej mene 
prokurátor okrem uvedených troch dôvodov 
môže podať odvolanie aj pre akýkoľvek iný 
dôvod, ktorý sa týka spravodlivosti alebo 
dôveryhodnosti konania alebo rozhodnutia.

Odvolacie konanieOdvolacie konanie

�� Okrem meritórnych rozhodnutí odvolaním Okrem meritórnych rozhodnutí odvolaním 
možno napadnúť možno napadnúť akékoľvek iné rozhodnutieakékoľvek iné rozhodnutie
uvedené vuvedené včl. 82 Rímskeho štatútu.čl. 82 Rímskeho štatútu.

� V prípade rozhodnutí uvedených včl. 82 
Rímskeho štatútu, samotné odvolanie nemá 
odkladný účinok, pokiaľ tak na základe 
žiadosti nenariadi odvolací senát v súlade s 
Pravidlami súdneho konania a vykonávania 
dôkazov.

RRevízia odsúdenia alebo trestuevízia odsúdenia alebo trestu
� Mimoriadny opravný prostriedok,
� Oprávnené osoby -osoba uznaná vinnoualebo po smrti 

tejto osoby manželia, deti, rodičia, alebo prokurátor v 
mene osoby 

� Dôvody- boli zistené nové dôkazy, ktoré neboli v čase 
súdneho konania dostupné, a sú natoľko významné, že keby 
boli dokázané v čase súdneho konania, pravdepodobne by 
bol vynesený iný verdikt; sa zistilo, že rozhodujúce dôkazy, 
ktoré sa brali do úvahy v súdnom konaní a od ktorých závisí 
odsúdenie, boli nepravdivé, pozmenené alebo sfalšované,
jeden alebo viacerí sudcovia, ktorí sa zúčastnili odsúdenia 
alebo potvrdenia obžaloby, sa v tomto prípade dopustili 
vážneho neprípustného konania alebo vážneho porušenia 
povinností, ktoré je dostatočne závažné na to, aby 
zdôvodnilo zbavenie tohto sudcu alebo týchto sudcov 
funkcie.

Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca 
aa súdna pomocsúdna pomoc

MedziMedzi základnézákladné formyformy spoluprácespolupráce patrípatrí::

a)a)zatknutiezatknutie aa odovzdanieodovzdanie osobyosoby MTSMTS (čl(čl.. 8989 odsods.. 11),),

b)b) povoleniepovolenie prepravyprepravy zatknutejzatknutej osobyosoby cezcez vlastnévlastné
územieúzemie (čl(čl.. 8989 odsods.. 33),),

c)c) predbežnépredbežné zatknutiezatknutie (čl(čl.. 9292))..

IIné formy spolupráce vné formy spolupráce včl. 93 Rímskeho štatútu. čl. 93 Rímskeho štatútu. 

identifikáciaidentifikácia osôbosôb aa miesta,miesta, vykonávanievykonávanie dôkazov,dôkazov,
vypočutievypočutie ktorejkoľvekktorejkoľvek osoby,osoby, protiproti ktorejktorej sasa vedievedie
vyšetrovanievyšetrovanie aleboalebo trestnétrestné stíhaniestíhanie;; doručeniedoručenie dokumentovdokumentov
........

Ďakujem za Ďakujem za 
pozornosťpozornosť


