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ABSTRAKT:
Príspevok sa zaoberá štruktúrou, záväznosƛou aúēinkami prameŸov práva Európskej únie (zahrŸujúc právo
Európskych spoloēenstiev)od vzniku Európskeho spoloēenstva pre uhlie aoceű až po Lisabonskú zmluvu, so
zameraním na oblasƛ justiēnej spolupráce vtrestných veciach.Poukázaním na ich vývoj aobsah sa snaží ēo
najstruēnejšie anajzrozumiteűnejšie vyložiƛ zložité otázky prameŸov, štruktúry, tvorby aod toho odvodenej
záväznosti európskeho práva. eažisko príspevku spoēíva vporovnaní právnej úpravy zobdobia pred
nadobudnutímúēinnostiLisabonskejzmluvyaponej.RiešiajotázkuplatnostiprameŸovprávazobdobiapred
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy po jej vstupe do platnosti. Cieűom príspevku je uűahēiƛ poznanie
apochopenie hierarchickej sústavy právnych aktov Európskej únie vich dynamickej podobe, prepraktické
využitiezískanýchpoznatkov.

ABSTRACT/SUMMARY:
Thepresentedarticledealswiththestructure,thebindingnatureandtheeffectsoftheEUlaw(includingthe
law of the European Communities) since the establishment of the European Coal and Steel Community until
theadoptionoftheLisbonTreaty,focusingontheareaofjudicialcoͲopeartionincriminalmatters.Pointingout
thedevelopmentaswellasthecontentsofthementioneddocuments,thearticleaimstointroducetheissues
ofsources,structure,creationofEuropeanlawandinreferencetothat,todealwiththebindingeffectsofthe
Europeanlaw.ThegistofthearticlecomparesthelegalregimethatexistedpriortheadoptionoftheLisbon
Treatytotheregimethatisinoperationtoday.Italsodealswiththeissueofvalidityofsourcesoflawdating
from the period prior to the Lisbon Treaty and after it came into effect. One of the aims of the article is to
facilitateknowledgeaboutthehierarchicalsystemofEUlegalactsintheirdynamicforminordertosupport
thepracticalapplicationoftheknowledge.
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1.ANOTÁCIA
Príspevok sa zaoberá štruktúrou, záväznosƛou aúēinkami prameŸov práva Európskej únie1 od
vznikuEurópskehospoloēenstvapreuhlieaoceűažpoLisabonskúzmluvu,sozameranímnaoblasƛ
justiēnejspoluprácevtrestnýchveciach.Poukázanímnaichvývojaobsahsasnažíēonajstruēnejšie
anajzrozumiteűnejšie vyložiƛ zložité otázky prameŸov, štruktúry, tvorby aod toho odvodenej
záväznostieurópskehopráva.eažiskopríspevkuspoēívavporovnaníprávnejúpravyzobdobiapred
nadobudnutím úēinnosti Lisabonskej zmluvy apo nej. Rieši aj otázku platnosti prameŸov práva
zobdobiaprednadobudnutímplatnostiLisabonskejzmluvypojejvstupedoplatnosti.
CieűompríspevkujeuűahēiƛpoznanieapochopeniehierarchickejsústavyprávnychaktovEurópskej
únie vich dynamickej podobe, prepraktické využitie získaných poznatkov, najmä zo strany
prokurátorovasudcovpôsobiacichvtrestnejoblasti.Ukázaƛ,akábolaštruktúraprávnychnoriem
Únie podűa ich hierarchickej úrovne, prameŸov aspôsobu tvorby aaká bola ztoho vyplývajúca
právnazáväznosƛtaktoštruktúrovanýchprávnychnoriempredprijatímLisabonskejzmluvyaakáje
ich platnosƛ azáväznosƛ po prijatí Lisabonskej zmluvy, so zameraním na normy zoblasti justiēnej
spoluprácevtrestnýchveciach.

2.ÚVOD
Európsky parlament schválil 9. apríla 2004 prijatie Slovenskej republiky aěalších deviatich
asociovanýchkrajínzaēlenovEurópskejúnie(ěalejlen„Únia“)atietoštátysastalidŸom1.5.2004
ēlenskýmištátmiÚnie.Vstupbolspojenýsozmenaminielenvekonomickejapolitickejoblasti,ale
aj voblasti právnej. PrameŸmi práva vSlovenskej republike sa stali aj pramene komunitárneho
právaaúniovéhopráva.Kpodstatnýmzmenámdošloajvoblastitvorbyaaplikáciepráva.Všetky
odvetviavnútroštátnehoprávamuselibyƛpreskúmanézpohűadupožiadaviekprávaÚnie.Tomuto
procesu,oznaēovanémutermínomscreeningsanevyhloanitrestnéprávo.
2
Povinnosƛou všetkých štátnych orgánov, vrátane justiēných , je postupovaƛ pri tvorbe
auplatŸovaní práva vsúlade seurópskou legislatívou apoužívaƛ pri rozhodovacej ēinnosti aj
európskeprávo.Od1.mája2004mákaždýsubjekt,každýobēanikaždýštátny orgánSlovenskej
republiky,ktorýjeodtohtodŸaajsubjektomEurópskejúnie,povinnosƛdodržiavaƛprávnenormy,
ktoré boli zverejnené vÚradnom vestníku Európskej únie (ěalej len „Ú.v.“)3 dostupnom na
4
oficiálnejinternetovejstránkeÚniehttp://europa.eu.int .

Aby sme sa dokázali orientovaƛ vzložitých štruktúrach právnych noriem Únie, aby sme vedeli
posúdiƛ ēi sú pre nás záväzne apriamo vykonateűné, je potrebné sa zoznámiƛ sich štruktúrou,
charakterom aaspoŸ vminimálnom rozsahu aj skompetenciami orgánov Únie aEurópskych
spoloēenstievpritvorbeprávnychnoriem.
Zložitosƛ problematiky je daná pomerne širokou škálou právnych aktov, ktoré boli prijímané
rôznymiorgánmi,navyše,ichkompetenciesahistorickymeniliatrebaichpoznaƛvtejtodynamike.
Znaēnévýkladovékomplikácieprinášaajnerovnovážnosƛpojmov.ZatiaűēoEurópskespoloēenstva
bolimedzinárodnýmiorganizáciami,naktoréēlenskéštátypreniesliēasƛsvojichkompetencií,Únia
bola až do Lisabonskej zmluvy len formou medzinárodnej spolupráce anemala ani právnu
subjektivitu.


1)PojemEurópskaúniazahrŸujevtomtopríspevkuajEurópskespoloēenstva,akzosúvislostinevyplývanieēoiného
2)Majúsanamyslisúdyajprokuratúra
3)MásanamysliajÚradnývestníkEurópskychspoloēenstiev(OfficialJournaloftheEuropeanCommunities),ktorývychádzal
dokoncajanuára2003
4)Normyzverejnenépo1.máji2004,súkdispozíciivÚ.v.vslovenskomjazyku.Normy,ktoréboliuverejnenépred1.májom
2004bolidodatoēnejednorázovovobmedzenompoētevydanéprenovéēlenskéštátyvroku2004.
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Tento príspevok je pokusom ukázaƛ vývoj aēo najstruēnejšie anajzrozumiteűnejšie vyložiƛ zložité
otázky prameŸov, štruktúry, tvorby – aod toho odvodenej záväznosti – európskeho práva, so
zameranímnaoblasƛjustiēnejspoluprácevtrestnýchveciach.

3.PRÁVOEURÓPSKEJÚNIEAJUSTINÁSPOLUPRÁCAVTRESTNÝCHVECIACH
3.1.VÝVOJDOROKU1993
Hospodárska, politická aj vojenská situácia, vktorej sa Európa asvet ocitli po skonēení druhej
svetovej vojny, vyvolali iniciatívy na vytvorenie zjednotenej „Západnej“ Európy, ktorá by na
platforme úzkej hospodárskej kooperácie víƛazných európskych mocností Francúzska aAnglicka
sporazeným Nemeckom bola schopná zabrániƛ rozpútaniu ěalších vojnových konfliktov zjeho
strany,odolávaƛideologickémunáporukomunizmuzostranyRuska,konkurovaƛekonomickejsile
SpojenýchštátovAmerickýchapomôcƛobnovearozvojuvojnouzniēenéhohospodárstvavšetkých
štátovEurópy.
Hlavnýmekonomickýmproblémomvtejdobeboldovozlacnéhouhliaaocelezozámoria,ēovšak
nespôsobovalo vážnejší problém vtedy ešte stále koloniálnej Veűkej Británii. Parížskou zmluvou
z18. apríla 1951 vzniklo Európske spoloēenstvo uhlia aocele – ESUO, ktoré založili Francúzsko,
5
Nemecko,TalianskoaštátyBeneluxu .Zmluvanadobudlaúēinnosƛ23.júla1952abolauzatvorená
nadobu50rokov.
Už ESUO kreovalo štyri hlavné orgány, ktoré vmodifikovanej podobe doteraz tvoria základnú
štruktúru orgánov Únie, Vysoký úrad (ktorý sa neskôr premenoval na Komisiu), Zhromaždenie
(ktorésazmenilonaEurópskyparlament),Raduministrov(neskôrlenRada)aSúdnydvor(neskôr
6
Súdny dvor ES a vsúēasnosti Súdny dvor EÚ) . Už vprospech ESUO sa ēlenské štáty vzdali ēasti
svojejsuverenity.
IniciátorvytvoreniaESUO,francúzskyministerzahraniēnýchvecíRóbertSchumanoznaēilESUOza
základbudúcejeurópskejfederácie.Predpokladal,žebudúnasledovaƛěalšieintegraēnékroky,ēo
saajstalo.DŸa27.marca1957bolipodpísanétzv.Rímskezmluvy,ZmluvazakladajúcaEurópske
spoloēenstvo pre atómovú energiu EURATOM aZmluva zakladajúca Európske hospodárske
spoloēenstvo –EHS. Prvá znich mala za cieű kontrolu nad atómovým priemyslom, predovšetkým
nemeckým.Druhámalazacieűvytvoriƛspoloēnýtrhapodporovaƛharmonickýrozvojhospodárstva
úēastníckych štátov. DŸa 8. apríla 1965 bola vBruseli podpísaná Zluēovacia zmluva, ktorá spojila
ESUO,EURATOMaEHSpodspoloēnýnázovEurópskespoloēenstva.Krátkonatodochádzamedzi
úēastníckymištátmikvytvoreniucolnejúnie.Vroku1973sastaliēlenmiEurópskychspoloēenstiev
Dánsko,ÍrskoaSpojenékráűovstvo,vrokoch1981Gréckoa1986ŠpanielskoaPortugalsko.
Následne došlo kprvej väēšej revízii Rímskych zmlúv Jednotným európskym aktom, ktorý
nadobudol úēinnosƛ 1. júla 1987. Zmenil adoplnil zmluvu ozaložení EHS avytýēil si za cieű od
zaēiatkuroka1993uviesƛdoplatnostištyrizákladnéslobody–voűnýpohybtovaru,služieb,osôb
akapitálu–ktorévytvárajújednotnýtrh,ēosaajpodarilo.
Jednotný európsky akt priniesol ajinštitucionálne zmeny. Zvýšil význam Európskeho parlamentu
7
azaviedol Európsku radu , ako stálu súēasƛ organizaēnej štruktúry. Dosiahol sa aj vyšší stupeŸ
integrácie, keě sa podarilo rozšíriƛ okruh oblastí tykajúcich sa problematiky vnútorného trhu,


5) Belgicko, Holandsko aLuxembursko, ktoré tvoria spoloēenstvo Benelux, už vroku 1944 medzi sebou uzatvorili colnú úniu
aodroku1948uplatŸovaliekonomickúúniu
6)Vtejtoprácibudemepoužívaƛoznaēenie„Súdnydvor“prevšetkyēasovéúseky
7)Európskarada(angl.EuropeanCouncil)saskladázprezidentovapredsedovvládēlenskýchštátovEurópskejúnie,zpredsedu
Európskej rady a zpredsedu Európskej komisie. Neformálne je nazývaná aj Summit EÚ. Novinári aštudenti si ēasto pletú
Európsku radu, Radu EÚ (pred tým Rada ministrov) aRadu Európy (samostatná medzinárodná organizácia, nijak nesúvisiaca
sEÚ)
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vktorých Rada ministrov už nemusela vo všetkých prípadoch rozhodovaƛ jednomyseűne avo
vymedzenýchoblastiachaotázkachmohlarozhodovaƛkvalifikovanouväēšinou.
Žiadna zuvedených zmlúv, tvoriacich primárne právo Európskych spoloēenstiev sa nedotýkala
spolupráce voblasti spravodlivosti avnútorných záležitostí. Všetky boli zamerané len na oblasƛ
hospodársku. Až Zmluva oEurópskej únii, tzv. Maastrichtská zmluva, ktorá nadobudla úēinnosƛ
dŸom 1.novembra 1993 sa po prvýkrát zmieŸuje ospolupráci voblasti spravodlivosti
avnútornýchzáležitostí.

3.2.MAASTRICHTSKÁZMLUVA
Maastrichtská zmluva zmenila názov Európskeho hospodárskeho spoloēenstva na Európske
spoloēenstvo (ěalej len „ES“), zhrnula oblasti dovtedajšej spolupráce do tzv. „prvého piliera
Maastrichtského chrámu“ azriadila jeho druhý pilier (spolupráca voblasti zahraniēnej
abezpeēnostnej politiky) atretí pilier (spolupráca voblasti spravodlivosti avnútorných
záležitostí),ēímvytvorilanovúhospodárskuapolitickúštruktúru–Európskuúniu.
8

Zriadenímtrochpilierovsazaēaloeurópskeprávo deliƛnakomunitárneaúniové.Komunitárnym
právom, nazývame právo Európskych spoloēenstiev, teda právo zoblasti 1. piliera aúniovým
právomnazývameprávoÚnie,tedaprávozoblasti2.a3.piliera.
Spolupráca medzi ēlenskými štátmi voblasti spravodlivosti avnútorných záležitostí mala podűa
Maastrichtskej zmluvy len informaēný akonzultaēný charakter, scieűom koordinovaƛ ēinnosti
ēlenskýchštátovaichpríslušnýchorgánov9.
Jediným orgánom Únie, ktorý mal právo vydávaƛ „právne normy“ pre oblasƛ spravodlivosti
avnútornýchvecíbolaRada (ministrovvnútraaspravodlivosti) atoformouzaujatia„spoloēného
postoja“ alebo prijatia „spoloēného postupu“ smožnosƛou prijaƛ opatrenia na uskutoēnenie
10
spoloēnéhopostupu .Išlooprávnenezáväzné,nijaknevynútiteűnéspoloēnéakty,ktoréēlenské
štáty zaväzovali len politicky. Prijímali sa za predpokladu, že vzhűadom na rozsah aúēinky
11
zamýšűanéhopostupubolomožnédosiahnuƛcieleÚnielepšie,akopostupomjednotlivýchštátov .
Rada ozaujatí spoloēných postojov aprijatí spoloēných postupov aopatrení na ich uskutoēnenie
rozhodovala jednomyseűne. Mohla však rozhodnúƛ, že „opatrenia na uskutoēnenie spoloēného
postupu“sapríjmukvalifikovanouväēšinou.
Prijatie uvedených právnych aktov mohol navrhnúƛ ktorýkoűvek ēlenský štát, vprvých šiestich
zdeviatichoblastívymenovanýchvēl.K.1tomohlaurobiƛajKomisia.Mohlisatýkaƛtýchtooblastí:
1/
2/
3/

4/

azylovápolitika
pravidlá upravujúce prekroēenie vonkajších hraníc ēlenských štátov avykonávanie
kontrolynatýchtohraniciach
prisƛahovalecká politika tykajúca sa štátnych príslušníkov tretích krajín (podmienky
vstupu na územie ēlenských štátov, pohybu apobytu na tomto území, vrátane spájania
rodín amožnosti zamestnania aboj proti nelegálnemu prisƛahovalectvu, pobytu apráci
štátnychpríslušníkovtretíchkrajínnaúzemíēlenskýchštátov)
bojprotidrogovýmzávislostiam,aksanezahƍŸapodustanoveniabodov7až9


8)Spojmom"európskeprávo"sastretávamevliteratúrevrôznomvýzname.Možnonímrozumieƛsúhrnprávnychporiadkov
všetkých štátov Európy, súhrn právnych noriem regulujúcich ēinnosƛ všetkých európskych medzinárodných organizácií alebo
súhrnprávnychnoriemRadyEurópy.Najēastejšiesavšakpodpojmom„európskeprávo“rozumiesúhrnprávnychnoriemEÚ
aES,akovtomtoprípade.
9) l.K.3 Maastrichtskej zmluvy, jej VI. Hlavy, nazvanej „Ustanovenia ospolupráci voblasti spravodlivosti avnútorných vecí“
(tátohlavamalacelkomdeväƛēlánkov)
10)lánokK.3Maastrichtskejzmluvy
11)NapríkladSpoloēnýpostupz29.6.1998ovytvoreníEurópskejjustiēnejsiete
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boj proti podvodom vmedzinárodnom meradle, ak sa nezahƍŸa pod ustanovenia
bodov7až9
spoluprácasúdovvobēianskychveciach
spoluprácasúdovvtrestnýchveciach
colnáspolupráca
policajná spolupráca za úēelom boja proti terorizmu, nezákonnému obchodovaniu
sdrogami, aěalším závažným formám medzinárodného zloēinu, vprípade potreby aj
urēité aspekty colnej spolupráce vsúvislosti sorganizáciou systému Únie voblasti
výmenyinformáciívrámcieurópskejpolicajnejslužby(Interpolu).

Vymedzenie týchto oblasti je dôležité vsúvislosti skomunitarizáciou Schengenských dohôd, sich
zaēlenenímdoacquicommunautairenazákladeAmsterdamskejzmluvy.

3.3.AMSTERDAMSKÁZMLUVA
Po deviatich rokoch, poēas ktorých sa poēet ēlenov Únie nezvýšil, KodaŸský summit vroku 1993
definoval kritéria vstupu do Únie. Následne vroku 1995 sa stali ēlenskými štátmi Únie Rakúsko,
FínskoaŠvédsko.
DŸa2.októbra1997bolapodpísanáAmsterdamskázmluva,ktorámenilazmluvuoEurópskejúnii,
12
zmluvy ozaložení Európskych spoloēenstiev aniektoré súvisiace akty, aj ēíslovanie ich ēlánkov .
Táto zmluva nadobudla platnosƛ dŸa 1. mája 1999. Nepodarilo sa Ÿou celkom naplniƛ ambíciu
zmeny vnútorných štruktúr Únie tak, aby bola lepšie pripravená na podstatné rozšírenie poētu
ēlenských štátov, priniesla však isté zmeny aj vtejto oblasti. Okrem inštitucionálnych otázok sa
zmenydotklizahraniēnejpolitiky,obēianstvaÚnieaoblastislobody,bezpeēnostiapráva,vrátane
spoluprácevoblastispravodlivostiavnútornýchzáležitostí.
Vēl.613 sú novo vymenované zásady na ktorých je Únia založená. Sú to zásady slobody,
demokracie, dodržiavania űudských práv azákladných slobôd, zásada právneho štátu azásady,
ktoré sú spoloēné ēlenským štátom. Vēl.6 ods.2 sa ěalej uvádza, že Únia rešpektuje základné
práva, ktoré zaruēuje Európsky dohovor oochrane űudských práv azákladných slobôd aktoré
vyplývajú zo spoloēných ústavných tradícií ēlenských štátov, ako všeobecné zásady práva
spoloēenstva.
Vymenovanie zásad práva spoloēenstva nie je len politickou deklaráciou. Tieto zásady sú
prameŸom práva avýkladovým pravidlom pre interpretáciu aaplikáciu všetkých právnych
noriemspoloēenstvaaakotakéichpoužívaajSúdnydvor.Porušeniezásadēlenskýmštátomje
Amsterdamskou zmluvoupoprvýkrátajsankcionované.Poprocedúrestanovenejvēl.7mohla
Európska rada rozhodnúƛ opozastavení niektorých práv vyplývajúcich dotknutému štátu
zuplatŸovaniaZmluvyoEurópskejúnii,vrátanehlasovacíchprávvRade.
Maastrichtská zmluva vytvorila vhlave VI základy pre spoluprácu voblastiach spravodlivosti
avnútorných záležitostí na medzivládnej (treƛopilierovej) úrovni. Spolupráca voblastiach
14
15
vymenovaných Maastrichtskou zmluvou vēl.K1  vbodoch 1, 2, 3 a6  bola Amsterdamskou
zmluvou prevzatá zo zmluvy oEurópskej únii do Zmluvy ozaložení Európskeho spoloēenstva16
aprešlatakdoprvéhopiliera.Medzivládnycharakterspoluprácevtýchtooblastiachsazmenilna
spoluprácunasupranacionálnomprincípe(prešlaplnedomociinštitúciíES).Lenoblasƛpolicajnej
asúdnejspoluprácevtrestnýchveciachostalasúēasƛouZmluvyoEurópskejúniiapatrilanaěalej


12)Rušíoznaēovanieēlánkovpísmenami(napr.K.1)anahrádzahoēíselnýmoznaēením
13)Predtýmtobolēl.F
14)Pozriēasƛ3.2tohtopríspevku
15)Kontrolavonkajšíchhraníc,právoazylu,prisƛahovanieasúdnaspoluprácavobēianskoprávnychveciach
16) Vytvoria novú hlavu IV, nazvanú „Vízová, azylová, prisƛahovalecká politika ainépolitiky, ktoré sa týkajú voűného pohybu
osôb“
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do tretieho piliera, zakladajúceho sa na medzivládnom princípe spolupráce. Novo však dostal
Súdnydvorurēitéprávomociajvtejtooblasti.
Hlava VI, nazvaná „Ustanovenia opolicajnej asúdnej spolupráci vtrestných veciach“ vēl.3117
stanovila,žespoloēnýpostupprisúdnejspoluprácivtrestnýchveciachzahƍŸa:
a)
b)
c)
d)
e)

zjednodušenie aurýchlenie spolupráce príslušných ministerstiev, súdov alebo
18
rovnocenných orgánov ēlenských štátov  vo vzƛahu ksúdnemu konaniu avýkonu
rozhodnutí;
zjednodušeniepostupuextradíciemedziēlenskýmištátmi;
zabezpeēenie zluēiteűnosti predpisov uplatniteűných vēlenských štátoch, ak je to nutné
nazlepšenietakejtospolupráce;
predchádzaniesporomopríslušnosƛmedziēlenskýmištátmi;
postupné prijímanie opatrení zavádzajúcich minimálne pravidlá týkajúce sa znakov
skutkovýchpodstáttrestnýchēinovatrestov(t.j.približovanietrestnéhopráva)voblasti
organizovanéhozloēinu,terorizmuanezákonnéhoobchodusdrogami.
19

lánok 34  stanovil, že kdosiahnutiu cieűov Únie vuvedených oblastiach môže Rada zpodnetu
ēlenskéhoštátualeboKomisiejednomyseűne:
a)
b)

c)

d)

prijaƛspoloēnépozícievymedzujúceprístupúniekurēitejotázke;
prijaƛ rámcové rozhodnutia za úēelom zbližovania zákonov ainých právnych predpisov
ēlenských štátov. Rámcové rozhodnutia sú záväzné pre ēlenské štáty, pokiaű ide
ovýsledok, ktorý sa má dosiahnuƛ, priēom voűba foriem ametód sa ponecháva na
vnútroštátneorgány.Rámcovérozhodnutianemajúpriamyúēinok;
prijaƛ rozhodnutia na iný úēel, ktorý je vsúlade scieűmi tejto hlavy, okrem zbližovania
zákonov ainých právnych predpisov ēlenských štátov. Tieto rozhodnutia sú záväzné
anemajúpriamyúēinok;Radaprijmekvalifikovanouväēšinouopatrenianevyhnutnéna
vykonanietýchtorozhodnutínaúrovniúnie;
vypracúvaƛ dohovory, ktoré odporuēí ēlenským štátom na prijatie vsúlade sich
príslušnýmiústavnýmipredpismi.lenskéštátymalizaēaƛuplatniteűnépostupyvlehote
stanovenej Radou. Pokiaű tieto dohovory nestanovili inak, nadobudli vpríslušných
ēlenskýchštátochplatnosƛ,akichprijalaaspoŸpolovicaēlenskýchštátov.Opatreniana
vykonaniedohovorovsavRadeprijímalidvojtretinovouväēšinouzmluvnýchstrán.

RadabolapovinnáprijatieuvedenýchprávnychnoriemkonzultovaƛsEurópskymparlamentom,ale
nebolaviazanájehonázorom.

3.4.SCHENGENSKÉDOHODY
Významným právnym nástrojom ahistoricky prvým významnejším doteraz platným právnym
20
aktom , ktorý sa priamo dotýka oblasti justiēnej spolupráce medzi ēlenskými štátmi Únie sú
Schengenské dohody, teda Dohoda opostupnom rušení kontrol na spoloēných hraniciach
podpísaná 14.6.1985, ktorá nadobudla platnosƛ až 1.9.1993 aúēinnosƛ 26.3.1995 aVykonávacia
dohodaknejz19.6.1990.akoajsnimispojenédohodyapravidlá.
Schengenské dohody nevznikli ako súēasƛ primárneho práva Únie. Vznikli ako medzištátne
dohodyvrámcimedzinárodnéhoprávaverejnéhovdobe,kedyešteneexistovalaÚniaatedaani
tretí pilier spolupráce. asovo predchádzali Maastrichtskej zmluve. Aj po jej vstupe do platnosti
fungovali samostatne, popri spolupráci vrámci Únie. Až Amsterdamskou zmluvou bol tzv.


17)PredtýmK.3
18)Napríkladsamostatnýchprokuratúr,neodriadenýchministerstvu,akovSlovenskejrepublike
19)PredtýmK.6
20)KzakladajúcimzmluvámjepripojenýProtokolē.19„OschengenskomacquiszaēlenenomdorámcaEurópskejúnie“
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Schengenský systém zaēlenený do rámca Únie, pri rešpektovaní toho, že Írsko aSpojené
kráűovstvoniesúzmluvnýmistranamiSchengenskýchdohôd.Priprijímanínovýchēlenov,vrátane
Slovenskej republiky, však už bolo schengenské acquis súēasƛou acquis communautaire, ktoré
muselivšetcikandidátiprevziaƛvplnomrozsahu.PôvodnýmisignatármiSchengenskýchdohôdboli
štáty Beneluxu, Nemecko aFrancúzsko, teraz to sú všetky ēlenské štáty Únie svýnimkou Írska
aSpojenéhokráűovstva.
Hlavným cieűom Schengenských dohôd bolo postupné rušenie kontrol na hraniciach medzi
ēlenskými štátmi Únie. Srealizáciou tohto cieűa sú spojené bezpeēnostné rizika, ktorým sa
Schengenskédohodysnažiliēeliƛposilnenímpolicajnejajustiēnejspolupráce.
Tým, že Amsterdamská zmluva zaēlenila Schengenský systém do systému Únie sa prehűadnosƛ
právnej úpravynijak nezjednodušila. asƛ Schengenského systému, tykajúca sa voűného pohybu
osôb bola zaēlenená do 1. piliera astala sa súēasƛou komunitárneho práva, zatiaű ēo ēasƛ,
týkajúca sa policajnej ajustiēnej spolupráce vtrestných veciach bola zaēlenená do 3. piliera
astalasasúēasƛouúniovéhopráva.
Vstupom Amsterdamskej zmluvy do platnosti sa tak oblasƛ spravodlivosti avnútra, zriadená
Maastrichtskou zmluvou, rozdelila na dve ēasti, na oblasƛ justiēnej spolupráce
vobēianskoprávnych veciach, víz, azylu aimigrácie, ktoré sa stali súēasƛou prvého piliera ana
oblasƛ policajnej spolupráce ajustiēnej spolupráce vtrestných veciach, ktoré zostali vtreƛom
pilieri.

3.5.ZMLUVAZNICE
Zmluva zNice bola podpísaná 26. februára 2001 aúēinnosƛ nadobudla 1. februára 2003. Táto
zmluvapreviedlaagenduzanikajúcehoESUO21naESazmenilaspôsobrozhodovania,keěnamiesto
jednomyseűnéhorozhodovaniasazaēaloomnohýchotázkachhlasovaƛkvalifikovanouväēšinou.Jej
hlavnýmcieűombolopripraviƛÚniunaprijatieskupiny(10)ěalšíchštátovtak,abybolazachovaná
jejakcieschopnosƛ.
Voblasti spolupráce vtrestných veciach doplnila Zmluva zNice znenie ēl.29 a31 Zmluvy oEÚ
omožnosƛ spolupráce prostredníctvom Európskej jednotky pre súdnu spoluprácu („Eurojust“),
ktorá má za úlohu koordinovaƛ spoluprácu orgánov ēlenských štátov ēinných vtrestnom konaní,
zúēastŸovaƛ sa na vyšetrovaní prípadov závažnej cezhraniēnej trestnej ēinnosti aspolupracovaƛ
sEurópskou justiēnou sieƛou, scieűom zjednodušiƛ vybavovanie žiadostí oprávnu pomoc
aextradíciu.
Zmluva zNice nepriniesla nové formy právnych aktov ani podstatné zmeny vprocedúre ich
22
23
prijímania. Zaviedla možnosƛ tzv. „užšej spolupráce“ , zriadenej Amsterdamskou zmluvou  aj
24
preoblasƛspoluprácevtrestnýchveciach .
Vroku2004sastaliēlenmiÚnieokremSlovenskejrepublikyajeskárepublika,Estónsko,Cyprus,
Litva,Lotyšsko,Maěarsko,Malta,PoűskoaSlovinsko.
Vroku2007sastaliēlenmiÚnieajBulharskoaRumunsko.


21)ESUOvzniklo23.júla1952azmluvaoŸombolauzatvorenánadobu50rokov,takže23.júla2002zaniklo
22) Keě Rada zistí, že ciele navrhovanej spolupráce nemožno vprimeranom období dosiahnuƛ uplatnením príslušných
ustanovení zmlúv (napríklad nemožno získaƛ jednomyseűný súhlas pre zavedenie nástroja, kde to zmluva vyžaduje), môže
najmenej 8 ēlenských štátov za podmienok uvedených vēl.43 zaviesƛ medzi sebou „užšiu spoluprácu“, ku ktorej sa môžu
pripojiƛvšetkyēlenskéštáty
23)HlavaVII
24)Vnovomzneníēl.40avloženýchēlánkoch40aa40b
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3.6.LISABONSKÁZMLUVA
Lisabonskázmluva,ktorábolapodpísanádŸa13.decembra2007ajeúēinnáod1.decembra2009,
prinieslaprevratnézmenytakmervovšetkýchoblastiach.ZrušilapilierovúštruktúruÚnie,zmenila
adoplnila existujúcu Zmluvu oEurópskej únii aZmluvu ozaložení Európskeho spoloēenstva
premenovalanaZmluvuofungovaníEurópskejúnie.ÚnianahradilaEurópskespoloēenstvoastala
sa jeho právnym nástupcom. Od Lisabonskej zmluvy je Únia založená na dvoch zmluvách, na
ZmluveoEurópskejúnii(ěalejlen„ZmluvaoEÚ“)anaZmluveofungovaníEurópskejúnie(ěalej
len„ZmluvaofungovaníEÚ“).
Zmluva oEÚ obsahuje ustanovenia odemokratických zásadách, oinštitúciách Únie, oposilnenej
spolupráci austanovenia ovonkajšej ēinnosti, vrátane spoloēnej zahraniēnej abezpeēnostnej
aobrannej politiky. Na prvom miesto uvádza presadzovanie mieru25. Zabezpeēenie priestoru
slobody, bezpeēnosti aspravodlivosti pre obēanov Únie, vrátane predchádzania trestnej ēinnosti
26
27
abojasŸou kladieZmluvaoEÚpredvytváranievnútornéhotrhuahospodárskyrozvoj .
AjkeěChartazákladnýchprávEurópskejúniezo7.12.2000,upravená12.12.2007vŠtrasburgusa
nestala súēasƛou základných zmlúv, ēl.6 ods.1 Zmluvy oEÚ ustanovuje, že „má rovnakú právnu
silu ako zmluvy“. Toto ustanovenie je oslabené, keě vnasledujúcej vete sa uvádza, že:
„Ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené vzmluvách“.
Spojenékráűovstvo,Poűskoaeskárepublikanapriektomuuplatniliurēitévýhrady28.
Únia sa vēl.6 ods.2 zaviazala, že pristúpi kEurópskemu dohovoru oochrane űudských práv
azákladnýchslobôd.Ajktomutoustanoveniujevšakpripojenábrzda,žetýmtopristúpenímniesú
dotknuté právomoci Únie vymedzené vzmluvách. Táto brzda je vzápätí zēasti odblokovaná
ustanovením, že základné práva tak, ako sú zaruēené Európskym dohovorom aako vyplývajú
zústavnýchtradíciispoloēnýchpreēlenskéštáty,predstavujúvšeobecnézásadyprávaÚnie.
LisabonskázmluvazvýšilaúlohuEurópskehoparlamentuajnárodnýchparlamentovatoajvoblasti
budovaniapriestoruslobody,bezpeēnostiaspravodlivosti,vrámciktoréhosaEurópskyparlament
zúēastŸuje na legislatívnom procese anárodné parlamenty sa zúēastŸujú na mechanizmoch
hodnotenia vykonávania politík Únie vtejto oblasti azapájajú sa do politickej kontroly Europolu
29
ahodnoteniaēinnostiEurojustu .
Zmluva ofungovaní EÚ vēl.3 ustanovuje, vktorých oblastiach má Únia výluēnú právomoc, teda
vktorých len Únia môže prijímaƛ právne záväzné akty. lenské štáty môžu byƛ ēinné vtýchto
oblastiach len ak ich na to Únia splnomocní amôžu tiež prijímaƛ opatrenia na vykonanie aktov
Únie.
Vēl.4 Zmluva ofungovaní EÚ ustanovuje vktorých hlavných oblastiach vykonáva Únia spoloēnú
právomocsēlenskýmištátmi.lenskéštátymôžuvtýchtooblastiachprijímaƛprávnezáväznéakty
len vrozsahu, vakom Únia takúto svoju právomoc nevykonáva. Únia pritom musí rešpektovaƛ
30
zásadysubsidiarityaproporcionality. 



25)l.3ods.1ZmluvyoEÚ
26)l.3ods.2ZmluvyoEÚ
27)l.3ods.3ZmluvyoEÚ
28) Charta sa uplatŸuje na Spojené kráűovstvo aPoűsko vsúlade sProtokolom ē.30 „O uplatŸovaní Charty základných práv
Európskej únie na Poűsko aSpojené kráűovstvo“, ktorý je pripojený kZmluve ofungovaní EÚ. Protokol zdôrazŸuje, že prijatie
chartynemenívnútroštátnepredpisyapostupyvtýchtoštátoch.
eská republika pripojila kzávereēnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu „Vyhlásenie eskej
republikykChartezákladnýchprávEurópskejúnie“ē.53.Totovyhlásenienemážiadnuprávnuzáväznosƛajelenvyjadrením
eskejrepublikyotom,akoonachápeustanoveniaouplatnenícharty.
29)l.12písm.c)ZmluvyoEÚ
30)Podűaēl.5ZmluvyoEÚkonáÚniavoblastiach,ktorénepatriadojejvýluēnejprávomocilenvtakomrozsahuavtedy,ak
cielezamýšűanétoutoēinnosƛouēlenskéštátynemôžuuspokojivodosiahnuƛvnútroštátnymiopatreniamiazdôvodurozsahu
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Popri oblastiach svýluēnou alebo spoloēnou právomocou Únie sú aj oblasti, vktorých Únia má
právomoc vykonávaƛ ēinností, ktorými podporuje, koordinuje alebo dopŰŸa ēinnosti ēlenských
31
štátov,beztoho,abyvtýchtooblastiachnahradzovalaichprávomoc .
Priestorslobody,bezpeēnostiaspravodlivostipatrípodűaēl.4ods.2písm.j)Zmluvyofungovaní
EÚ medzi oblasti, kde má Únia spoloēné právomoci sēlenskými štátmi. Podrobne je táto oblasƛ
upravenávhlaveVZmluvyofungovaníEÚ,kdebolaprenesenáhlavaVIbývalejZmluvyoEÚ.
Hlava V, nazvaná „Priestor slobody, bezpeēnosti aspravodlivosti“, sa ēlení na päƛ kapitol, prvá
obsahuje všeobecné ustanovenia, druhá politiky vzƛahujúce sa na hraniēné kontroly, azyl
aprisƛahovalectvo, tretia upravuje justiēnú spoluprácu vobēianskych veciach, štvrtá kapitola
upravujejustiēnúspoluprácuvtrestnýchveciachapiatapolicajnúspoluprácu.
ŠtvrtákapitolaV.hlavyZmluvyofungovaníEÚzaēínaēl.82,ktorývods.1ustanovuje,žejustiēná
spolupráca vtrestných veciach vÚnii je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov
ainýchjustiēnýchrozhodnutíazahƍŸaaproximáciuzákonovainýchprávnychpredpisovēlenských
štátovvuvedenýchoblastiach.
Vēl.82až89,ktorétvoria4.kapitoluV.hlavyZmluvyofungovaníEÚsaustanovuje,žeEurópsky
32
parlament aRada môžu vsúlade sriadnym legislatívnym postupom  formou smerníc ustanoviƛ
minimálne pravidlá na uűahēenie vzájomného uznávania rozsudkov ainých súdnych rozhodnutí,
akoajpolicajnejajustiēnejspoluprácevtrestnýchveciach,ktorémajúcezhraniēnýrozmer.Tieto
minimálne pravidlá sa týkajú vzájomnej prípustnosti dôkazov medzi ēlenskými štátmi, práv
jednotlivcov vtrestnom konaní, práv obetí trestných ēinov aěalších osobitných aspektov
trestného konania, ktoré Rada vopred urēí rozhodnutím. Toto rozhodnutie musí byƛ prijaté
33
jednomyseűnepoudelenísúhlasuEurópskehoparlamentu (ēl.82ods.2).
Európsky parlament aRada môžu vsúlade sriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom
smerníc ustanoviƛ aj minimálne pravidlá tykajúce sa vymedzenia trestných ēinov asankcií
voblastiach obzvlášƛ závažnej trestnej ēinnosti scezhraniēným rozmerom, vyplývajúcim zpovahy
alebodôsledkovtýchtotrestnýchēinovalebozosobitnejpotrebybojovaƛprotinimnaspoloēnom
základe. Takýmito oblasƛami trestnej ēinnosti sú podűa ēl.83 ods.1 terorizmus, obchodovanie
sűuěmi asexuálne zneužívanie žien adetí, nedovolené obchodovanie sdrogami, nedovolené
obchodovanie so zbraŸami, pranie špinavých peŸazí, korupcia, falšovanie platobných
prostriedkov, poēítaēová kriminalita aorganizovaná trestná ēinnosƛ. Rada môže jednomyseűne,
po udelení súhlasu Európskeho parlamentu prijaƛ rozhodnutie urēujúce aj ěalšie oblasti (ēl. 83
ods.1).
Minimálne pravidlá tykajúce sa vymedzenia trestných ēinov asankcií môžu smernice ustanoviƛ aj
voblasti,ktorábolapredmetomharmonizaēnýchopatrení,aksaukáže,žeaproximáciazákonov
ainých právnych predpisov trestného práva je nevyhnutná na zabezpeēenie úēinného
34
uskutoēŸovaniapolitikyÚnievtejtooblasti (ēl.83ods.2).



alebo úēinkov navrhovanej ēinnosti ich možno lepšie dosiahnuƛ na Úrovni Únie (zásada subsidiarity). Podűa zásady
proporcionality neprekraēuje obsah aforma ēinnosti Únie rámec toho, ēo je nevyhnutné na dosiahnutie cieűov zmlúv.
UplatŸovanietýchtozásadpodrobnejšieupravujeProtokolē.2„OuplatŸovanízásadsubsidiarityaproporcionality“,pripojený
kZmluveofungovaníEÚ
31)l.2ods.5ZmluvyofungovaníEÚ
32) „Riadnym legislatívnym postupom“ sa rozumie schválenie návrhu Komisie kvalifikovanou väēšinou Rady aEurópskym
parlamentom.„Mimoriadnympostupom“(tzv.odsúhlasovacípostup)sarozumierozhodnutieEurópskehoparlamentuzaúēasti
(súhlasu)Radyalebonaopak,rozhodnutieRady(jednomyseűné)popredchádzajúcomsúhlaseEurópskehoparlamentu.
33)Tedatzv.odsúhlasovacímpostupom,vyžadujúcimsúhlasvšetkýchēlenskýchštátov.
34) Napríklad vrámci uplatŸovania politiky ochrany životného prostredia sa ukázalo zosúladenie vtrestnoprávnej oblasti
nevyhnutným na zabezpeēenie úēinnosti práva Spoloēenstva – pozri rozhodnutie Súdneho dvora vo veci CͲ176/03 ozrušení
rámcového rozhodnutia Rady 2003/80/SVV z27.01.2003 oochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva
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AkbysaniektorýēlenRadydomnieval,ženavrhovanousmernicoupodűaēl.82ods.2alebopodűa
ēl.83 ods.1 alebo ods.2 by mohli byƛ dotknuté základné aspekty jeho systému trestného
súdnictva, môže požiadaƛ, aby onávrhu smernice rokovala Európska rada. Legislatívny postup sa
tým pozastaví najviac na 4 mesiace, poēas ktorých Európska rada vec prerokuje aak dosiahne
dohodu,vrátivecspäƛRade,ktorábudevlegislatívnomprocesepokraēovaƛ.AksaanivEurópskej
rade dohoda nedosiahne, legislatívny proces sa zastaví. Vtakom prípade možno pristúpiƛ ktzv.
„posilnenejspolupráci“,akaspoŸ9štátovoznámiEurópskemuparlamentu,RadeaKomisii,žesi
želánadviazaƛspoluprácunazákladeprerokúvanéhonávrhusmernice.
Podűa ēl.82 ods.1 písm.a) až d) Európsky parlament aRada prijmú vsúlade sriadnym
legislatívnym postupom opatrenia zamerané navytvorenie pravidiel apostupov na zabezpeēenie
uznávania všetkých foriem rozsudkov ainých justiēných rozhodnutí vcelej Únii, na
predchádzanie sporom oprávomoc medzi ēlenskými štátmi ana ich riešenie, na podporu
vzdelávaniasudcovajustiēnýchpracovníkovanauűahēeniespoluprácemedzijustiēnýmiorgánmi
alebo rovnocennými orgánmi ēlenských štátov vrámci trestného stíhania avýkonu rozhodnutí.
Formutýchtoopatrenízmluvanestanovuje.
l.84ustanovuje,žeEurópskyparlamentaRadamôžuvsúladesriadnymlegislatívnympostupom
prijaƛ opatrenia na povzbudenie apodporu ēinnosti ēlenských štátov voblasti predchádzania
trestnejēinnosti,priēomjevylúēenáakákoűvekharmonizáciaustanovenízákonovainýchprávnych
predpisovēlenskýchštátov.
l.85upravujeposlaniearámcovovymedzujeúlohyEurojustu.Stanovuje,žeEurópskyparlament
aRada vsúlade sriadnym legislatívnym postupom urēia prostredníctvom nariadení štruktúru,
fungovanie,oblasƛpôsobeniaaúlohyEurojustu.
l. 86 upravuje, ako Rada vsúlade smimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom
nariadení môže vytvoriƛ zEurojustu Európsku prokuratúru arámcovo vymedzuje jej úlohy.
Stanovuje,žeajvotázkezriadeniaEurópskejprokuratúrymožnovyužiƛ„posilnenúspoluprácu“,ak
ozriadeniepožiadaaspoŸ9ēlenskýchštátov.
Prijímanie rozhodnutí voblasti justiēnej spolupráce vtrestných veciach si pred Lisabonskou
zmluvou vyžadovalo jednomyseűný súhlas ēlenov Rady. Návrhy boli predkladané alebo ēlenskými
štátmi, alebo Európskou komisiou. Rada bola povinná, pred rozhodnutím konzultovaƛ návrhy
sEurópskymparlamentom,alenebolaviazanájehonázorom.Súdnydvormaltakistoobmedzenú
právomoc vzmysle ēlánku 35 Zmluvy oEÚ aKomisia nemohla iniciovaƛ konanie pre porušenie
právnych predpisov tretieho piliera proti ēlenskému štátu. Lisabonská zmluva jednomyseűnosƛdo
znaēnej miery nahradila hlasovaním kvalifikovanou väēšinou, legislatívne návrhy sú predkladané
buě skupinou najmenej siedmych ēlenských štátov alebo Európskou komisiou, je zavedený
štandardnýlegislatívnypostup,doktoréhojeplnezapojenýEurópskyparlamentapoprechodnom
obdobípiatichrokovbudeSúdnydvorvykonávaƛsvojevšeobecnéprávomociajvtejtooblasti.

4.VÝVOJPRAMEGOVPRÁVAEÚAES
4.1.ŠTRUKTÚRAZÁVÄZNOSeAÚINNOSePRAMEGOVPRÁVAEÚAESPREDLISABONSKOUZMLUVOU
Pramenekomunitárnehoajúniovéhoprávatvoriahierarchicky:
a)
b)
c)
d)

primárneprávo
právnezásady
externédohody
sekundárneprávo


alebo rozhodnutie CͲ440/05 vspore oneplatnosƛ rámcového rozhodnutia Rady 2005/667/SVV z12.7.2005 oposilnení
trestnoprávnehorámcaprevynútiteűnosƛprávaprotizneēisƛovaniumorízlodí
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judikatúrasúdnehodvora(svýhradou,žesúdprávonetvorí,ale„nachádza“).

Primárne komunitárne právo tvoria základné zmluvy medzi ēlenskými štátmi ozaložení
spoloēenstiev ESUO, Euratom aEHS azmluvy, ktoré ich menia adoplŸujú. Primárne právo ES
obsahujezákladnéustanoveniaooblastiach,kdedošlokprenosusuverenityzēlenskýchštátovna
ES35.
Primárne úniové právo sa do prijatia Lisabonskej zmluvy týkalo len spoloēnej zahraniēnej
abezpeēnostnej politiky (tzv. II. pilier) aspolupráce voblasti justície avnútorných vecí (tzv. III.
pilier).Tvorilaho1.hlavaa5.až8.hlavaZmluvyoEÚ.OstatnéēastiZmluvyoEÚ(2.až4.hlava)len
menilialebodopŰŸalizakladajúcezmluvyES,pretonetvoriliprimárneúniovéprávoabolisúēasƛou
primárneho komunitárneho práva. Vsúēasnosti je súēasƛou primárneho úniového práva celé
bývalékomunitárneprávo.
Pramene primárneho práva tvoria "ústavné" právo Únie. Obsahujú ustanovenia, ktoré
splnomocŸujú jednotlivé orgány prijímaƛ sekundárne pramene práva vo vymedzenom rozsahu
právomoci.Zpovahy"ústavnosti"primárnehoprávavyplýva,žesekundárneprávosnímmusíbyƛ
vsúlade.
Právnezásadysú(spolusjudikatúrou)prameŸomnazaplnenie"medzier"vpísanompráve.Právne
zásady vychádzajú zustanovení primárneho práva, zo zásad medzinárodného práva, zluēiteűných
spovahouÚnie,zozásadvnútroštátnychprávnychporiadkovēlenskýchštátov,zásadvyplývajúcich
zochranyűudskýchprávazákladnýchslobôdazásadodvodenýchzpovahyaposlaniaÚnie.Okrem
zásadvymenovanýchvprimárnomprávemedzitakétovšeobecnézásadyzaradilSúdnydvorsvojou
rozhodovacou praxou napríklad aj zásady právnej istoty aochrany legitímnych oēakávaní
atransparentnosti.
Externé dohody sú medzinárodné zmluvy uzatvorené ES ako subjektom medzinárodného práva,
sinými subjektmi medzinárodného práva, tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami
azmluvy, ktoré medzi sebou uzatvorili ēlenské štáty. Nadobudnutím platnosti sa stali súēasƛou
komunitárneho práva apodűa svojho obsahu môžu maƛ aj priamy úēinok. Môže ísƛ otri skupiny
dohôd, dohody, ktoré uzavreli len ES, dohody, ktoré uzavreli ES aj ēlenské štáty spoloēne, alebo
dohody,ktoréuzavrelivšetkyštátyESskôr,akosastali ēlenskýmištátmiES,aksatýkajúotázok,
ktoréprešlidopôsobnostiESadruházmluvnástranasúhlasísosukcesiou(napr.GATT).
Externé dohody bolo možné uzatváraƛ aj podűa Zmluvy oEÚ ēl.24 piatej hlavy (Ustanovenia
ospoloēnejzahraniēnejabezpeēnostnejpolitike=druhýpilier)aēl.38šiestejhlavy(Ustanovenia
opolicajnej ajustiēnej spolupráci vtrestných veciach = tretí pilier). Rada mohla jednomyseűným
rozhodnutím poveriƛ predsedajúceho, aby zaēal potrebné rokovania, svyužitím pomoci Komisie.
Takto pripravenú dohodu na odporúēanie predsedajúceho schvaűovala Rada jednomyseűným
rozhodnutím.Prijatieschválenejdohodybolopreēlenskéštátyzáväzné.Nezaväzovaloēlenskýštát,
ktoréhozástupcavRadevyhlásil,žepodűaústavytohtoštáturealizáciadohodyvyžadujeosobitný
postup alebo splnenie osobitných podmienok. Vtakom prípade, sa mohli ostatné ēlenské štáty
dohodnúƛ na predbežnom vykonávaní dohody. Pretože na rozdiel od ES nebola Únia až do
Lisabonskej zmluvy subjektom medzinárodného práva, nemohla byƛ jednou zo strán
medzinárodnejzmluvyatietouzatváralivsúladesexternoudohodoujednotlivéēlenskéštáty.




35) Voűný pohyb tovaru, osôb, služieb, kapitálu, právo usadiƛ sa, súƛažné právo, štátna pomoc, spoloēná obchodná politika,
hospodárska amenová únia, ēasƛ oblasti slobody, bezpeēnosti aspravodlivosti – Schengenská dohoda, colná únia, ochrana
spotrebiteűa, spoloēná poűnohospodárska politika, rybolov, doprava, energetika, niektoré aspekty sociálnej politiky,
hospodárskaasociálnasúdržnosƛ,životnéprostredie,výskumavývoj,rozvojováspoluprácaahumanitárnapomoc
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Sekundárnekomunitárneprávotvorili:
a)

36
nariadenia (Regulation) – normatívne právne akty , vydané Európskym parlamentom
spoloēne sRadou, len Radou, alebo Komisiou, spriamym úēinkom, zaväzujúce ēlenské
štáty, fyzické aprávnické osoby, bez potreby implementácie, vo všetkých ēastiach
priamoaplikovateűnévēlenskýchštátoch.Fyzickéaprávnickéosobysamôžudovolávaƛ
právpodűatohtoaktupredvnútroštátnymisúdmi.lenskýštátnemôžezabrániƛplatnosti
nariadenianasvojomúzemí,mávcelomrozsahuprednosƛpredvnútroštátnymprávom.

Okrem tých aktov, ktoré sú pomenované ako nariadenia, sem patria aj „všeobecné nariadenia“
podűaZmluvyozaloženíESUOaprávneakty,ktorénapriekinémuoznaēeniusúvskutoēnostipodűa
rozhodnutiaSúdnehodvorasvojimobsahomnariadením.
b)

smernice(Directive)–normatívneprávneaktyzaväzujúcelenēlenskéštáty,ktorýmsú
urēené ato len vo vzƛahu kvýsledku, ktorý majú dosiahnuƛ, voűba prostriedkov bola
prenechaná na ēlenské štáty. Smernice teda bolo potrebné implementovaƛ ato
vstanovenej lehote. Súdny dvor priznal priamy úēinok aj smernici, ktorú štát
neimplementovalvstanovenejlehotealebourēenýmspôsobom,alelenvoēištátu37.

Zasmernicesapovažujúaj„odporúēania“podűaZmluvyozaloženíESUO.
c)

rozhodnutia – (Decision) individuálne právne akty, zaväzujúce subjekty, ktorým sú
adresované, obyēajne ēlenské štáty, ale adresátom mohla byƛ aj fyzická osoba alebo
právnická osoba. Väēšinou sa nezverejŸovali vo vestníku ale sa doruēovali priamo
subjektom,ktorýmboliurēené.Slúžilipredovšetkýmnariešeniekonkrétnychprípadov.

Zarozhodnutiasapovažujúajprávneakty,ktorénapriekinémuoznaēeniusúvskutoēnostipodűa
rozhodnutia Súdneho dvora svojim obsahom rozhodnutiami atiež rozhodnutia Súdneho dvora.
Naproti tomu právne záväzným aktom nie je akt upravujúci otázky spoloēnej zahraniēnej
abezpeēnostnej politiky prijatý na základe všeobecného usmernenia podűa ēl.13 ods.13 Zmluvy
oEÚ, ani akt vydaný podűa ēl.34 ods.2 písm.c) Zmluvy oEÚ, aj keě sú pomenované ako
„rozhodnutie“.
d)

odporúēania (Recommendation) – nejde oprávne záväzný akt, ide len ovýzvu voēi
ēlenskýmštátomnaurēitézachovaniesa.

e)

stanoviska(Opinion)–nejdeoprávnezáväznýakt,idelenovyjadrenienázoru,návodu
aleborady.Adresátomsúnajmäēlenskéštáty.

Zaodporúēaniealebostanoviskosapovažujúajinakpomenovanénezáväznéakty,akorezolúcie,
uznesenia,programyapod.
38

SekundárneúniovéprávotvorilirôzneaktyorgánovÚnie ,ktorýchnázvyacharaktersapostupne
menili. Pozornosƛ budeme venovaƛ hlavne aktom sekundárneho úniového práva pre oblasƛ
3.piliera,tedapreoblasƛpolicajnejajustiēnejspoluprácevtrestnýchveciach.
Akýchkonkrétnychotázoksamohlitýkaƛreguláciesekundárnymúniovýmprávompretútooblasƛ
vyplývalozoznenia6.hlavyZmluvyoEÚ.
l. 34 ods.2 Zmluvy oEÚ splnomocŸoval Radu, aby ziniciatívy ēlenského štátu alebo Komisie
jednomyseűneprijalaalebovypracovala:


36)Podobnézákonomvovnútroštátnompráve
37)PozrirozsudokSúdnehodvoravoveciRatti,148/78z5.Apríla1979
38) Napríklad pre oblasƛ zahraniēnej abezpeēnostnej politiky boli vydávané všeobecné usmernenia (General Guideline),
spoloēnéakcie(JointAction)ēispoloēnépostoje(CommonPosition)
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spoloēné stanoviská (Common Position) definujúce prístup Únie kurēitej otázke. Tieto
aktymajúlenpolitickúzáväznosƛ.lenskéštátymalizaujímaƛpostojevnichzakotvené
namedzinárodnýchkonferenciáchivovnútroštátnejpraxi
rámcové rozhodnutia (Framework Decision) na úēely zblíženia právnych predpisov
ēlenskýchštátov.Rámcovérozhodnutiasúzáväznépreēlenskéštáty,ktorýmsúurēené,
pokiaű ide ovýsledok, ktorý sa má dosiahnuƛ, priēom voűba foriem aprostriedkov sa
ponechávananárodnéorgány.Tietorámcovérozhodnutienemajúpriamyúēinok
rozhodnutia (Decision) sú akty vydané za akýmkoűvek iným úēelom, ktorý je vsúlade
scieűmi6.hlavy,tykajúcimsapolicajnejajustiēnejspoluprácevtrestnýchveciach,okrem
zblíženianoriemaúpravēlenskýchštátov.Súzáväznealenemajúpriamyúēinok
dohovory (Agreement) vypracúvané Radou, ktoré odporuēí prijaƛ ēlenským štátom
vsúlade sich ústavnými predpismi. lenské štáty sú povinné zaēaƛ príslušné konania
vlehotestanovenejRadou.Akniejevdohovorochustanovenéinak,nadobudnúplatnosƛ
vtých ēlenských štátoch, ktoré ich prijali, ak ich prijme aspoŸ dvojtretinová väēšina
ēlenskýchštátov
opatrenia na vykonanie dohovorov, ktoré sa neprijímali jednomyseűne, ale Rada ich
prijímaladvojtretinovouväēšinouzmluvnýchstrán
opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozhodnutí na úrovni Únie, ktoré boli prijímané
kvalifikovanouväēšinou.

Pred Amsterdamskou zmluvou existovali aj právne nezáväzné spoloēné akty, ktoré ēlenské štáty
zaväzovalilenpolitickyaktorémaliformuzaujatiaspoloēnéhopostojaaleboprijatiaspoloēného
39
postupusmožnosƛouprijaƛopatrenianauskutoēneniespoloēnéhopostupu .
Rozhodnutia Súdneho dvora sú záväzné pre konkrétny prípad vktorom sa konalo opredbežnej
otázke, oneplatnosti právneho aktu, oneaplikovateűnosti nariadenia, vkonaní pre nesplnenie
povinnostivyplývajúcejzprimárnehoprávaalebopreneplneniezáväzkovvyplývajúcichzoŠtatútu
EurópskejinvestiēnejbankyēipovinnostívyplývajúcichzoŠtatútuEurópskehosystémuústredných
bánk.
Judikatúra Súdneho dvora nie je normatívnym prameŸom práva vpravom slova zmysle, má však
vysokú autoritu amimoriadny význam pri riešení otázok súvisiacich saplikáciou práva Únie apri
tzv.zapŰŸanímedziervpráve(zabránenídenegatiojustitiae).Judikatúraeurópskychsúdovdotvára
ustanovenia zakladajúcich zmlúv asekundárneho práva prostredníctvom ich výkladu. Pre oblasƛ
justiēnej spolupráce vtrestných veciach tento prameŸ existuje len od Amsterdamskej zmluvy,
ktorázaložilaobligatórneifakultatívnekompetencieSúdnehodvoraajpretútooblasƛ.

4.2.ŠTRUKTÚRA,ZÁVÄZNOSeAÚINNOSePRAMEGOVPRÁVAEÚPOLISABONSKEJZMLUVE
Vprvom rade je potrebné uviesƛ, že podűa ēl.9 Protokolu ē.36 „Oprechodných ustanoveniach“,
pripojeného Lisabonskou zmluvou kzakladajúcim zmluvám, právne úēinky sekundárnych aktov,
prijatých na základe Zmluvy oEÚ ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej
zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia
anedoplnia.Toistéplatíajpre dohovoryuzatvorenémedziēlenskýmištátmiaostatnépramene
práva. Zachovaná zostáva aj štruktúra ahierarchia prameŸov práva (primárne právo, právne
zásady, externé dohody, sekundárne právo, judikatúra Súdneho dvora). Do budúcna sa mení len
oznaēovanieaktovsekundárnehopráva,ktorésaužnedelianakomunitárneaúniové.
Podűaēl.288ZmluvyofungovaníEÚvzneníLisabonskejzmluvyinštitúcieÚnieprijímajú:
1/

nariadenia (regulation), ktoré majú všeobecnú platnosƛ, sú záväzné vcelom rozsahu
apriamouplatniteűnévovšetkýchēlenskýchštátoch,


39)lánokK.3Maastrichtskejzmluvy
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smernice(directive),ktorésúzáväznévovšetkýchēlenskýchštátoch,ktorýmsúurēené,
pokiaű ide ovýsledok, ktorý sa má dosiahnuƛ, priēom voűba foriem ametód na jeho
dosiahnutiesaprenechávaorgánomēlenskéhoštátu,
rozhodnutia (decision), ktoré sú záväzné vrozsahu, ako je to vnich uvedené; ak
oznaēujútých,ktorýmsúurēené,súzáväznélenprenich,
odporúēaniaastanoviska(recommandationandopinion),ktoréniesúprávnezáväzné,
delegované akty, ktoré musia maƛ vnázve uvedené slovo „delegované“; môže ich
vydávaƛlenKomisia,aknaŸulegislatívnyakttakétooprávneniedelegoval;meniaalebo
dopŰŸajúnepodstatnéprvkylegislatívnehoaktuamajúzáväznosƛvrozsahudelegovania,
vykonávaciepredpisy,ktorémusiamaƛvnázveuvedenéslovo„vykonávacie“;môžeich
vydávaƛ Komisia alebo vosobitných prípadoch Rada, ak im legislatívny akt takéto
oprávneniezveril,pretožebolopotrebnézabezpeēiƛjednotnépodmienkynavykonanie
právnych aktov Únie; ich záväznosƛ je odvodená od aktu, ktorý vykonávajú arozsahu
zverenia,
iné, nepomenované akty, ako sú rezolúcie, vyhlásenia, závery, programy, rokovacie
poriadkyapod.niesúprávnezáväzné.

5.DISKUSIA
SprijímanímaaplikáciouprávnychnoriemEÚaESjespojenýcelýradotázok.Jednouznichje,ēi
všetkydoterajšiezákladnézmluvypatriamedziprameneprimárnehoprávaajpoprijatíLisabonskej
zmluvy.
Lisabonská zmluva nezrušila anenahradila Zmluvu oEÚ aZmluvu ozaložení ES, ako sa to
predpokladalo vodmietnutej Zmluve oÚstave pre Európu, len ich novelizovala. ES síce
k1.decembru2009zanikloaZmluvaozaloženíESbolapremenovanánaZmluvuofungovaníEÚ,
ale„polisabonská“ÚniajeplnoprávnymprávnymnástupcomESasukcesujedovšetkýchjehopráv
apovinností. Všetky základné zmluvy (aj EHS) sú teda prameŸmi primárneho práva aj
„polisabonskej“ Únie. ESUO 23. júla 2002 zaniklo aEuratom existuje od nadobudnutia platnosti
Lisabonskej zmluvy samostatne, mimo Únie, no niektoré ustanovenia Zmluvy oEÚ aj Zmluvy
ofungovaníEÚsananehonaěalejvzƛahujú.
Zastávam názor, že zánikom ESUO zanikla aj zmluva ojeho založení avšetky nadväzujúce
ustanoveniazákladnýchzmlúv,ktorésatýkalivýluēnelenESUO.Tietozostávajúužlenhistorickým
prameŸom práva Únie. Zmluva ozaložení Euratom anadväzujúce ustanovenia základných zmlúv
všakzostávajúvplatnostiasúnaěalejnielenhistorickýmaleajaktuálnymprameŸomprávaÚnie,
kým nebudú zrušené, nevyhlásia sa za neplatné alebo sa nezmenia anedoplnia. Vyplýva to
zēl.9Protokolu ē.36 oprechodných ustanoveniach pripojeného kzakladajúcim zmluvám, medzi
40
ktoréjevtomtoprotokolezaradenáajZmluvaozaloženíEuratom .
astosúdiskutovanéajotázkyspojenésěalšímprameŸompráva,rozhodovacoupraxouSúdneho
dvora. Ojeho rozhodnutiach sa neraz predstavitelia ēlenských štátov ale aj právny experti
vyjadrujú,žeSúdnydvorprávonielennachádza,akobymal,aleajtvorí,ēonepatrídoprávomoci
súdov.Svojourozhodovacouēinnosƛounapríkladvymedzilzákladnézásadykomunitárnehopráva,
ako jeho prednosƛ pred vnútroštátnym právom41, priamy úēinok42, nepriamy úēinok43, priama
44
uplatniteűnosƛ ainé.VosvojichrozhodnutiachSúdnydvorvymedzilajhraniceprávomociorgánov
ÚnieaES.


40)Pozripreambuluaēl.1Protokoluē.36
41)RozsudokvoveciCosta,6/64z15.júla1964
42)RozsudokvoveciDenkavit,251/78z8.novembra1979
43)RozsudokvoveciPupino,CͲ105/03zo16.júna2005
44)RozsudokvoveciVariola,34/73z10.októbra1973
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Zastávam názor, že nesporný vplyv právneho systému Common Law na rozhodovanie Súdneho
45
dvora, aj keě tento právny systém je vlastný len dvom ēlenským štátom Únie , je vsúlade
sprimárnymprávomÚnie.
Voblasti justiēnej spolupráce vtrestných veciach existujú aj otázky, ktoré sa doteraz nestali
predmetom širšej diskusie, akou je aj otázka, ēi právo Únie (napríklad rámcové rozhodnutie
oEurópskom zatýkacom rozkaze) nerozširuje rozsah objektov chránených osobitnou ēasƛou
Trestnéhozákona.
Nemožnopoprieƛ,ženiektoréformuláciepredmetnéhorámcovéhorozhodnutiavyvolávajúdojem,
46
akobydožiadanýštátnazákladerámcovéhorozhodnutiamoholviesƛtrestnékonanie ajpreēiny,
ktoréniesútrestnépodűaprávavykonávajúcehoštátu.Diskusianatému,ēiprávoÚnienerozširuje
rozsahobjektovchránenýchvnútroštátnymtrestnýmzákonomajnasíce„podobné“alepredsalen
inéobjekty,nežakésúchránenépodűaosobitnejēastivnútroštátnehotrestnéhozákonaaēitýmto
„skrytým“ spôsobom dochádza kpribližovaniu aj vtých oblastiach práva ēlenských štátov, ktoré
nepatria do kompetencie Únie, by bola komplikovaná arozsiahlejšia, ako umožŸuje tento
príspevok. Len ēiastoēnú odpoveě na túto otázku dáva rozhodnutie Súdneho dvora vo veci
47
AdvocatenvoordeWereld .
Zaujímavou by bola aj diskusia obudúcnosti justiēnej spolupráce vtrestných veciach. Vývoj ide
dvomi smermi. Jeden sa snaží rešpektovaƛ rozdielnosƛ rozliēných právnych systémov azachovaƛ
maximálnu suverenitu ēlenských štátov. Riešenie vidí vovytvorení spoloēných koordinaēných
centier, ako je Európska justiēná sieƛ, Eurojust, Europol avo vzájomnom uznávaní súdnych
rozhodnutí.Prekážkaminaktorévývojvtomtosmereneustálenarážasúpredovšetkýmvzájomná
nedôveramedzijustiēnýmiorgánmirôznychštátov,nejednotnosƛprávnychtermínovainštitútov,
množstvoopravnýchprostriedkov,znásobenépoužitímdvochaleboviacerýchprávnychporiadkov.
Druhý smer považuje za úēinnejšie zriadiƛ nové, modernejšie spoloēné nástroje na boj proti
kriminalite,predovšetkýmharmonizáciutrestnýchzákonovatrestnýchporiadkovēlenskýchkrajín
avytváranienadnárodnýchinštitúcií,akoumábyƛnapríkladEurópskyprokurátor.
Myšlienka zriadiƛ inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – ěalej
len „EPP“) vzišla už vroku 1994zÚradu pre finanēnú kontrolu Komisie (v tej dobe DG 21), ktorý
vyhodnotil existujúcu úroveŸ ochrany finanēných záujmov ES ako nedostatoēnú apožiadal
renomovaných univerzitných profesorov, aby navrhli modernejšie riešenie. Výsledkom bol
podrobnýnávrhharmonizácietrestnéhoprávavoblastitrestnýchēinovprotifinanēnýmzáujmom
ESaharmonizáciesúvisiacejēastítrestnéhokonania,spoloēnesnávrhomnavytvorenieúraduEPP.
ProjektdostalnázovCorpusJuris.
V roku 1997 Európsky parlament požiadal Komisiu, aby preskúmala možnosƛ uplatnenia Corpusu
48
Juris vpraxi. Výsledná štúdia  poskytla informácie omnohých inštitútoch trestnej justície
vēlenských štátoch amožnostiach implementácie CorpusuJuris do jednotlivých trestneprávnych
systémov.Toviedlokzdokonaleniupôvodnéhonávrhu.Výsledkombolonovéznenie,oznaēované
49
akoCorpusJuris2000 .
Vrokoch2000a2001bolivypracovanéštúdieomožnostiachuplatneniaCorpusuJurisajvštátoch,
ktoré uzatvorili asociaēnú dohodu sÚniou, mimo iného aj Slovenskej republike. Ako národný
spravodajca som vykonala porovnanie Corpusu Juris splatným právnym poriadkom Slovenskej
republiky alegislatívnymi zámermi, svýsledkom, že Slovenská republika je schopná bez väēších


45)SpojenékráűovstvoaÍrsko
46)Konanieoextradíciinepochybnejetrestnýmkonaním
47)CͲ303/05z23.mája2007
48)DALMASͲMARTY,M.–VERVAELE,J.A.Eainí:TheimplementationoftheCorpusJurisintheMemberStates.Intersentia,
Antwerp–Groningen–Oxford2000
49)DALMASͲMARTY,M.–VERVAELE,J.A.E.:TrestnéprávonaochranuzáujmovEurópskejúnie(Európskyverejnýprokurátor).
JuraEdition,Bratislava2003[prekladaprológJUDr.AnnaOndrejová]
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ƛažkostí implementovaƛ všetky ustanovenia Corpusu Juris. Kpodobným záverom došli aj ostatní
národní spravodajcovia. Projekt získal plnú podporu Európskeho parlamentu, ktorý vzniesol
požiadavku, aby ochrana proti podvodom prešla do 1. piliera. Túto požiadavku podporila aj
EurópskaradavNice.AjKomisiapodporilamyšlienkuCorpusJurisanavrhladoplniƛdoZmluvyoES
ēl.280a,ktorýbyupravovalustanovenieEurópskehoverejnéhoprokurátora,jehoúlohyazákladné
funkcie. Ostatné malo byƛ upravené vsekundárnej legislatíve. Európska rada vLaekene vyzvala
Radu, aby tento návrh urýchlene preskúmala, berúc do úvahy rozdielnosƛ právnych systémov
atradícií. Rada ministrov pre vnútorné veci aspravodlivosƛ 28. februára 2002 konštatovala, že
realizáciatohtonávrhumá„extrémneústavnédôsledky“aže„niejepravýēasnatakýtoradikálny
krok“.
Nasledujúcich 10 rokov nedošlo vtejto otázke kžiadnemu pokroku. Lisabonská zmluva však
otvorila dvere pre zriadenie inštitútu EPP aj vprípade, že nebude dosiahnutý súhlas všetkých
ēlenských štátov. Formou „posilnenej spolupráce“ môže dôjsƛ kzriadeniu tohto inštitútu len pre
niektoré(najmenej9)ēlenskéštáty.Vtejtosúvislostisastávaproblematickým ustanovenieēl.86
Zmluvy ofungovaní EÚ, ktoré predpokladá, že na EPP sa pretransformuje Eurojust. Štáty, ktorý
uvažujú, že sa vsúvislosti sEPP nepripoja k„posilnenej spolupráci“, však trvajú na zachovaní
Eurojustu.
Inštitút EPP, ako ajprojekt Corpus Juris narážali aaj po zakotvení možnosti zriadiƛ inštitút
Európskeho prokurátora vLisabonskej zmluve stále narážajú na celý rad veűmi vážnych otázok,
tykajúcich sa nielen úlohy trestného práva vzoskupení Spoloēenstva, ale vtomto kontexte aj
celého ěalšieho smerovania vývoja Únie, ako spoloēenstva samostatných štátov alebo ako
nadnárodného zoskupenia majúceho do istej miery znaky štátneho celku. Ide teda nielen
ovýznamnéotázkyprávnealeaj,apredovšetkým,ovýznamnéotázkypolitické.
Predstaviƛ návrhy možných riešení problematických otázok súvisiacich so zriadením EPP by bolo
témounasamostatnýpríspevok.

6.ZÁVER
PrávoEurópskychspoloēenstievsavyznaēovalodvomizákladnýmivlastnosƛami:
a)
b)

prednosƛou pred právom ēlenského štátu, ktorá znamená, že ēlenský štát nemôže
prijímaƛnovéprávnepredpisy,ktoréniesúvsúladesprávomESasúdyēlenskéhoštátu
nesmúaplikovaƛvnútroštátnyprávnypredpis,ktorýjevrozporesprávomES,
priamym úēinkom vpráve ēlenského štátu, ktorý spoēíva vpriznaní práv aukladaní
povinností, ato priamo asamostatne, bez pomoci iného právneho predpisu, priēom
fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže následne dovolaƛ konkrétneho právneho
aktu ES priamo pred súdom. Predpokladom priameho úēinku je spravidla priama
aplikovateűnosƛ,ēojevlastnosƛprávaES,ktoráznamená,žekjehoaplikáciidochádzabez
pomocivnútroštátnejnormy.NauplatŸovanieprávaESzostranyēlenskýchštátovnieje
prípustnéjeho„prevzatie“vnútroštátnymzákonodarstvom.

Vo všeobecnosti je možný len vertikálny priamy úēinok, okrem prípadov, keě zrozhodnutia
50
Súdnehodvoranevyplývapriznaniehorizontálnehopriamehoúēinku .
V oblastiach upravených úniovým právom, vrátane justiēnej spolupráce vtrestných veciach,
ēlenskéštátypredLisabonskouzmluvouneprenieslisvojekompetencienaÚniu,ibasadohodli,že
budú vtýchto oblastiach spolupracovaƛ arozvíjaƛ spoloēnú ēinnosƛ. Neplatil tu preto princíp
supranacionality,zēohovyplývalinýspôsobtvorbyifungovaniaúniovéhopráva,nežaképlatilivo


50)Horizontálnypriamyúēinokznamenámožnosƛdovolaƛsakomunitárnejnormyajvovzájomnýchvzƛahochmedzifyzickými
alebo právnickými osobami. Vertikálny priamy úēinok sa týka len vzƛahu jednotlivca aēlenského štátu. UmožŸuje dovolaƛ sa
komunitárnejnormylenvoēiēlenskémuštátuajehoorgánom.Akštátnormuriadnenetransponoval,možnohosankcionovaƛ
zaporušenieprávaES

39

M
O''"(")&*+ 3/2012
A,,!"#$%&
O,-&%.)/0

WWW.UCPS.SK

vzƛahukukomunitárnemuprávu.VovzƛahukúniovémuprávuEurópskakomisianemalamonopol
zákonodarnej iniciatívy, právne akty sa prijímali jednomyseűným súhlasom ēlenských štátov,
nemajúpriamyúēinokaniprednosƛprednárodnýmprávomaboloichpretotrebaimplementovaƛ
do národných právnych poriadkov. Súdny dvor priznal úniovému právu tzv. nepriamy úēinok, to
znamená,ževnútroštátnysúdjepovinnývykladaƛvnútroštátneprávokonformnesprávomÚnie.
Štátymalipovinnosƛúniovéprávoimplementovaƛ,aktourobilinesprávnealebooneskorene,majú
trestné súdy aorgány ēinné vtrestnom konaní povinnosƛ uplatniƛ ich nepriamy úēinok. To
znamená, že tam, kde vnútroštátna právna norma pripúšƛa viacero výkladov, majú povinnosƛ
vyložiƛ ju „eurokonformne“, teda tak, aby to ēo najviac zodpovedalo snahe dosiahnuƛ výsledok
sledovaný rámcovým rozhodnutím. Vnútroštátny súd však musí zohűadniƛ všetky pravidlá
vnútroštátneho práva, len vykladaƛ ich má vrámci možností vo svetle znenia aúēelu úniového
51
práva .
Podűa ēl.9 Protokolu ē.36 „Oprechodných ustanoveniach“, pripojeného Lisabonskou zmluvou
kzakladajúcim zmluvám, právne úēinky sekundárnych aktov, dohovorov uzatvorených medzi
ēlenskými štátmi aostatných prameŸov práva prijatých na základe Zmluvy oEÚ pred
nadobudnutímplatnostiLisabonskejzmluvy,súzachovanétakdlho,pokýmsanezrušia,nevyhlásia
zaneplatnéalebonezmeniaanedoplnia.
52

Po nadobudnutí úēinnosti Lisabonskej zmluvy  majú prednosƛ pred právom ēlenského štátu
apriamy úēinok „nariadenia“ orgánov Únie, a vrozsahu, ako je to vnich uvedené, aj
„rozhodnutia“.
Prednosƛ pred právom ēlenského štátu apriamy úēinok majú aj „vykonávacie predpisy“ atie
„delegované akty“, ktoré menia alebo dopŰŸajú „nariadenia“ alebo ktoré menia alebo dopŰŸajú
„rozhodnutia“ vrozsahu, vktorom tieto majú prednosƛ pred právom ēlenského štátu apriamy
úēinok.
„Smernice“ majú nepriamy úēinok. „Odporúēania“, „stanoviská“ anepomenované akty nie sú
právne záväzné ale je ich potrebné vziaƛ do úvahy pri eurokonformnom výklade vnútroštátnych
právnychnoriem.











51)RozsudokvoveciPupino,CͲ105/03zo16.júna2005
52)Podűaēl.288ZmluvyofungovaníEÚvzneníLisabonskejzmluvy
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