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Predmet: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v 
trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí 
– súčasný stav

Úvodné poznámky

1. Komisia prijala 8. júna 2011 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na 
prístup k advokátovi a o práve na komunikáciu po zatknutí1. 

Tento návrh je tretím opatrením („C1 – bez právnej pomoci + D“)  pri plnení plánu, ktorý 
Rada prijala 30. novembra 2009, na posilnenie procesných práv podozrivých a obvinených 
osôb v trestnom konaní2. 

  
1 11497/11 (návrh) + ADD 1 REV1 (posúdenie vplyvu) + ADD 2 REV 1 (súhrn posúdenia 

vplyvu).
2 Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1. Prvé opatrenie („A“, týkajúce sa tlmočenia a prekladu) bolo 

prijaté 20. októbra 2010 (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s.1). Druhé opatrenie („B“, týkajúce sa 
listiny práv) je v súčasnosti predmetom rokovania v rámci riadneho legislatívneho postupu 
(12564/10).  
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2. Na zasadnutí Rady SVV, ktoré sa uskutočnilo 22. – 23. septembra 2011, Komisia na úrovni 
ministrov predložila návrh smernice, pričom ministri o tomto návrhu rokovali vo všeobecnej 
rovine. Počas tohto rokovania sa poukázalo na pozičný dokument, ktorý predložilo päť 
členských štátov1, a Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na 
prijatí a uplatňovaní danej smernice podľa článku 3 protokolu 21 Lisabonskej zmluvy.

3. Predsedníctvo by chcelo Rade poskytovať aktuálne informácie o prácach vykonávaných v 
súčasnosti na tomto dôležitom spise. Preto sa rozhodlo predložiť tento dokument o súčasnom 
stave týkajúci sa práce v prípravných orgánoch, ktorá sa vykonala po zasadnutí  22. – 23. 
septembra.

Práce v prípravných orgánoch

4. V nadväznosti na diskusiu na septembrovom zasadnutí Rady pracovná skupina pre trestné 
právo hmotné prerokovala návrh smernice na zasadnutiach, ktoré sa konali 27. – 28. 
septembra a 11. – 12. októbra 2011, a výbor CATS rokoval o niektorých osobitných otázkach 
návrhu smernice 7. októbra 20112.

5. Posledný výsledok rokovania, ktorý zahŕňa viacero ešte nepreskúmaných návrhov 
predsedníctva, sa nachádza v dokumente 15120/11. Po októbrovom zasadnutí Rady sa 
rozpošle nové znenie, v ktorom sa zohľadní práca vykonaná na zasadnutí pracovnej skupiny 
pre trestné právo hmotné 11. a 12. októbra 2011.

6. Predsedníctvo ďakuje všetkým delegáciám za ich konštruktívny prínos počas tejto práce v 
prípravných skupinách, čo umožnilo podstatne pokročiť smerom k dosiahnutiu dohody 
prijateľnej pre všetky členské štáty. Ak sa k dohode dospeje, znenie „všeobecného 
smerovania“ bude tvoriť základ pre rokovania s Európskym parlamentom v kontexte riadneho 
legislatívneho postupu („spolurozhodovanie“). 

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Stručný prehľad vykonaných prác

7. V priebehu prác sa potvrdilo, že mnoho článkov je úzko prepojených. Preto majú delegácie 
problém uviesť jednoznačné stanovisko k určitému článku bez toho, aby bolo známe, aká
bude výsledná podoba jedného alebo viacerých ďalších článkov. Predsedníctvo si je tohto 
problému vedomé a zohľadňuje ho pri riadení prác na návrhu smernice.

Stručný prehľad doteraz vykonaných prác (vybrané otázky)

Rozsah pôsobnosti – článok 2

8. Článok 2, ktorý spolu s článkami 3 a 4 tvorí jadro smernice, bol predmetom intenzívnej 
diskusie v pracovnej skupine1 a vo výbore CATS.

9. Súčasné znenie článku 2 je veľmi podobné zodpovedajúcim zneniam v opatreniach A a B. 
Niektoré delegácie však položili otázku, či by sa znenie tohto článku nemalo upraviť, aby sa 
konkrétnejšie stanovil moment začatia uplatňovania práv podľa tejto smernice. Konkrétne 
bola položená otázka, či by slová „sa ... dozvie“ uvedené v tomto článku nemali byť 
presnejšie2.

10. Predsedníctvo je presvedčené, že konzistentnosť opatrení by mala byť určujúcou zásadou v 

práci súvisiacej s nasledujúcimi prvkami uvedeného plánu. Napriek tomu sa tiež konštatovalo, 

že „rozsah pôsobnosti“ tak, ako sa uplatnil v prípade skorších opatrení, by mohol byť 

predmetom (menších) úprav, ak by boli opodstatnené vzhľadom na osobitnú povahu tejto 

smernice.

11. Ďalšia otázka, o ktorej sa v súvislosti s týmto článkom rokovalo, sa týka výnimiek pre menej 

závažné prípady a pre ďalšie prípady, medzi ktoré patria napríklad disciplinárne konanie a 

prípady súvisiace s trestnými činmi spáchanými pri výkone väzby alebo trestu odňatia 

slobody, alebo vo vojenskom kontexte.

  
1 14470/10.
2 Pozri napr. 15351/11.
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Články 3 a 4 – Právo na prístup k advokátovi

12. O týchto článkoch, ktoré sú úzko prepojené, sa viedli rozsiahle rokovania. V ktorých 

prípadoch by mala mať podozrivá alebo obvinená osoba právo na prístup k advokátovi?

13. Počas rokovaní v prípravných orgánoch sa zdalo, že existuje široká zhoda v tom zmysle, že 

takéto právo by sa malo zaručiť aspoň vo všetkých prípadoch, v ktorých sa proti podozrivej

alebo obvinenej osobe vedie trestné konanie pred súdom a v ktorých bola táto osoba zatknutá 

(pozbavená slobody).

14. Jednomyseľnosť však neexistovala vo vzťahu k prípadu, keď bola osoba predvolaná, aby sa 

dobrovoľne dostavila na policajné oddelenie (alebo podobné miesto) na účely výsluchu zo 

strany vyšetrovacieho alebo iného príslušného orgánu1, a k prípadu, keď tieto orgány zastavili 

určitú osobu na ulici a požiadali ju, aby odpovedala na ich otázky. Tieto prípady je potrebné 

ďalej preskúmať, a to tiež vzhľadom na rozsah pôsobnosti smernice stanovený v článku 2. 

15. O „procesných úkonoch alebo úkonoch zaisťovania dôkazov“ sa rokovalo niekoľkokrát. So 

zreteľom na ďalekosiahly návrh Komisie v tejto záležitosti viacero delegácií požiadalo o 

vypustenie týchto úkonov z článkov 3 a 4. Komisia by s podporou niekoľkých ďalších 

delegácií chcela dané ustanovenia zachovať, a to s výhradou možných úprav znenia. 

  
1 V prípade „dobrovoľného“ výsluchu na policajnom oddelení nie je dotknutá osoba od 

začiatku vždy podozrivou alebo obvinenou osobou. V skutočnosti môže byť vypočúvaná ako 
svedok (na svedkov sa táto smernica nevzťahuje) a osobou podozrivou alebo obvinenou zo 
spáchania trestného činu sa môže stať následne počas výsluchu. Mohlo by sa preskúmať, či by 
sa táto „šedá zóna“ mohla riešiť prostredníctvom objasnenia rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.
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Články 7 a 8 – Dôvernosť a výnimky

16. Články 7 a 8 o „dôvernosti“ a „výnimkách“ boli v pracovnej skupine1 a vo výbore CATS 

predmetom osobitných rokovaní. V ich dôsledku sa do článku 7 vloží konkrétna a striktne

vymedzená možnosť udelenia výnimiek zo zásady dôvernosti. V článku 8 sa členské štáty 

dohodli na rozšírení pojmu „presvedčivé dôvody“.

17. Zostávajúca otázka sa týka rozsahu uplatňovania článku 8 v súvislosti s článkami 5 a 6. 

Pokiaľ ide o článok 6 (právo komunikovať s konzulárnymi alebo diplomatickými orgánmi), 

bola položená otázka, či sú nejaké výnimky vôbec potrebné.

Článok 13 – Opravné prostriedky

18. Článok 13 sa týka otázky právnych prostriedkov nápravy. V pôvodnom návrhu Komisie sa 

ustanovuje povinnosť zabezpečiť, aby boli k dispozícii účinné právne prostriedky nápravy a 

navrhuje sa, aby sa vyhlásenia a dôkazy získané porušením práva na prístup k advokátovi 

nemohli použiť v žiadnom štádiu konania ako dôkaz proti dotknutej osobe, pričom by sa mal 

ponechať určitý priestor na vlastné uváženie, ak by použitím takéhoto dôkazu neboli dotknuté 

práva obhajoby. 

19. Takmer všetky členské štáty jasne uviedli, že nemôžu akceptovať znenie návrhu Komisie. 

Veľa členských štátov sa tiež vyjadrilo jednoznačne v tom zmysle, že sudcom by sa nemalo 

ponechať žiadne voľné rozhodovanie v otázke prisudzovania hodnoty vyhláseniam získaným 

od podozrivej alebo obvinenej osoby v rozpore s jej právom na prístup k advokátovi, alebo v 

prípadoch, keď sa výnimka z tohto práva povolila v súlade s navrhovanou smernicou.

  
1 14568/11.
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20. V záujme nájdenia kompromisu predsedníctvo v súčasnosti zvažuje riešenie, podľa ktorého 

by sa stanovilo, že opravné prostriedky by mali byť dostupné vo vnútroštátnom práve 

členských štátov , pričom na strane druhej by sa tiež stanovilo, že otázku hodnoty, akú majú 

mať vyhlásenia získané od podozrivej alebo obvinenej osoby pri porušení jej práva na prístup 

k advokátovi, by mal posúdiť súd s právomocou v trestných veciach. Výhodou tohto riešenia 

by bolo, že by ním neboli dotknuté systémy členských štátov a nedávali by sa ním príkazy 

vnútroštátnym sudcom, pričom by sa ním zároveň zabezpečilo riešenie otázky posudzovania 

hodnoty vyhlásení získaných pri porušení práva na prístup k advokátovi, čo prispeje k 

posilneniu vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi. 

Horizontálne otázky

21. Počas rokovaní sa objavilo niekoľko horizontálnych otázok. Jedna z týchto otázok sa týka 

základného chápania toho, čo znamená právo prístupu k advokátovi. Aj keď nie je jednoduché 

„klasifikovať“ systémy členských štátov, možno uviesť tieto poznámky:

22. Niekoľko členských štátov sa na jednej strane domnieva, že právo na prístup k advokátovi by 

malo dať podozrivej alebo obvinenej osobe právo, ktorého výsledkom je skutočná pomoc 

advokáta, ak táto osoba vyslovila želanie, aby sa jej táto pomoc poskytla. V týchto systémoch 

majú zodpovednosť za uplatnenie práva na prístup k advokátovi aspoň čiastočne orgány 

verejnej moci (prístup spočívajúci v poskytnutí záruky).

23. Na strane druhej existuje v značnom počte členských štátov odlišný systém, v rámci ktorého 

právo na prístup k advokátovi nemusí nevyhnutne znamenať, že sa podozrivej alebo 

obvinenej osobe v každom prípade poskytne pomoc advokáta. Zodpovednosť za zabezpečenie 

prístupu k advokátovi sa tak presúva na podozrivú alebo obvinenú osobu. V týchto členských 

štátoch by právo na prístup k advokátovi malo dať podozrivej alebo obvinenej osobe možnosť

dostať pomoc advokáta (prístup spočívajúci v poskytnutí možnosti). 
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24. Tento rozdiel v systémoch ovplyvňuje prístup členských štátov k rozsahu pôsobnosti 

navrhovanej smernice. Na jednej strane sa prvá skupina členských štátov obáva, že 

ustanovenie širokého rozsahu práva na prístup k advokátovi môže mať významné procesné a 

finančné dôsledky. Druhá skupina sa však prikláňa k tomu, aby sa ustanovil relatívne široký 

súbor práv. Podľa ich názoru by právo podozrivých a obvinených osôb na prístup k 

advokátovi malo byť hlavnou zásadou aj v počiatočnom štádiu trestného konania, a to 

dokonca aj vtedy, ak sa toto právo nebude uplatňovať v každom prípade. Podľa niektorých 

členských štátov a Komisie nie je v týchto prístupoch nevyhnutne rozpor a tvrdia, že 

akceptovateľné riešenia možno nájsť prostredníctvom vhodnej formulácie.

25. Podľa názoru predsedníctva by sa o tejto otázke malo ďalej rokovať, aby sa mohol v smernici 

jednoznačne vymedziť obsah práva na prístup k advokátovi a aby sa mohli rozptýliť obavy v 

súvislosti s konkrétnymi spôsobmi, akými možno toto právo uplatniť (napr. pri domovej

prehliadke nie je potrebné postupovať rovnako ako pri výsluchu). Tým sa zabráni vzniku 

problémov v neskoršom štádiu s tlmočením alebo problémov týkajúcich sa otázky, či bola 

smernica správne transponovaná do vnútroštátneho práva.

Záverečné poznámky

26. Podľa článku 67 ods. 1 ZFEÚ Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri 

rešpektovaní – okrem iného – rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. V 

článku 82 ods. 2 ZFEÚ sa ustanovuje, že v súvislosti so stanovením minimálnych pravidiel by 

sa mali zohľadňovať rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov. 

27. Predsedníctvo sa v tejto súvislosti domnieva, že smernicu by malo byť možné v čo najväčšej 

miere uplatňovať v rámci v súčasnosti fungujúcich systémov všetkých členských štátov, 

pričom v smernici by sa mala stanoviť vysoká úroveň záruk, ktoré by mali byť plne v súlade s 

normami Európskeho dohovoru o ľudských právach v zmysle výkladu obsiahnutého v 

judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.
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28. Predsedníctvo ďakuje za skvelú spoluprácu na tomto spise všetkým zainteresovaným stranám

a za aktívny a konštruktívny prístup delegácií od začiatku prác. Predsedníctvo by chcelo 

vyzvať Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v tomto konštruktívnom prístupe a aby vždy, 

keď je to možné, preukázali pružnosť v snahe dosiahnuť v tejto dôležitej veci v 

nadchádzajúcom období hmatateľné výsledky v prospech nás všetkých.

____________________


