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Právo na právnu pomoc pre podozrivé, 
obvinené a vyžiadané osoby v Európskej únii1

Right to Legal Aid for Suspects, 
Accused Persons and Requested Persons 

in the European Union
JOZEF ZÁHORA2

Abstrakt
Právo na osobnú slobodu patrí najzákladnejším ľudským právam. V zmysle Európskeho 
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd majú mať podozrivé a obvinené 
osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na  zaplatenie právnej pomoci, právo 
na  bezplatnú právnu pomoc, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti. Prijatím smernice 
o právnej pomoci sa zavŕšilo napĺňanie plánu na posilnenie procesných práv podozrivých 
alebo obvinených osôb v trestnom konaní. Aspekty právnej pomoci v trestnom konaní, 
ktorými sa zaoberá smernica o  právnej pomoci, boli označené ako veľmi dôležité 
na doplnenie a zaistenie účinného uplatňovania práv v smernici o prístupe k obhajcovi 
a na zlepšenie vzájomnej dôvery medzi systémami trestného súdnictva.
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Abstract
The right to liberty belongs to the most fundamental human rights. In the light of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, suspects and 
accused persons, which do not have suffi  cient means to pay for legal assistance, should 
have the right to free legal aid, if it is required by the interests of justice. The adoption 
of the Directive on legal aid has completed the implementation of the roadmap for 
strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings. 
The aspects of the legal aid in criminal proceedings, dealt with in the Directive on legal 
aid, have been identifi ed as very important to complement the eff ective implementation 
of the directive and to ensure the rights of access to a lawyer and to improve mutual trust 
between the systems of criminal justice.
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Úvod

Ako každé spoločenstvo aj Európska únia je založená na určitých hodnotách. Európska 
únia rešpektuje základné hodnoty, ktoré sa historicky vyvinuli predovšetkým na území 
Európy resp. na  území Európy boli akceptované. Základné hodnoty Európskej únii sú 
vyjadrené predovšetkým v  ZEÚ.3 V  úvodných ustanoveniach (čl. 2) ZEÚ zdôrazňuje, že 
„Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 
právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.“

Medzi nosné hodnoty Európskej únie patrí aj rešpektovanie ľudských práv. Účinnosťou 
Lisabonskej zmluvy4 sa v zmysle čl. 6 ZEÚ prameňom práva Európskej únie stala aj Charta 
základných práv Európskej únie.5 Uvedený čl. 6 ZEÚ upravuje tzv. trojitú garanciu ľudských práv:

a) Charta základných práva EÚ má rovnakú právnu silu ako zmluvy (ods. 1).
b) Únia pristúpi k  Európskemu dohovoru o  ochrane ľudských práv a  základných 

slobôd (ods. 2).
c) Ústavné tradície spoločné členským štátom v oblasti základných práv a slobôd 

(ods. 3).6 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd7 (ďalej len „Európsky dohovor“) 
predstavuje v  Európskej únii spoločný základ pre ochranu práv podozrivých alebo 
obvinených osôb v trestnom konaní, ktoré na účely tohto uznesenia zahŕňa predsúdne 
a súdne konania.

Právo na  osobnú slobodu patrí najzákladnejším ľudským právam. Pod osobnou 
slobodou sa rozumie voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže podľa 
vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odísť.8  
Najrozsiahlejšie je právo na  osobnú slobodu upravené v  čl. 5 Európskeho dohovoru. 
Spomínaný čl. 5 striktne a  taxatívne stanovuje prípady do  možných zásahov ale aj 
stanovuje pomerene široké procesné záruky legálnosti konania štátu obmedzujúceho 
osobnú slobodu.9 

3 Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie), Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 1–45.
4 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a  dopĺňa Zmluva o  Európskej únii a  Zmluva o  založení Európskeho 

spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007, Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1–229.
5 Charta základných práv Európskej únie, Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 389–405.
6 Bližšie ZÁHORA, J. Európske hodnoty trestného práva a  ich zobrazenie v  slovenskom trestnom práve. 

In: Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 23 a nasl.
7 Dohovor o  ochrane ľudských práv a  základných slobôd a  Protokolov na  tento Dohovor nadväzujúcich, 

Oznámenie MZV č. 209/1992 Z. z. v znení oznámení č. 102/1999 Z. z., 143/2001 Z. z., 480/2005 Z. z., 208/2010 
Z. z.

8 Porovnaj napr. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 204/02 z 22. januára 2004.
9 „2. Každý, kto je zatknutý, musí byť oboznámený bez meškania a v  jazyku, ktorému rozumie, s dôvodmi 

svojho zatknutia a s každým obvinením proti nemu. 
 3. Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c) tohto 

článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon 
súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepustenia 
sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá osoba ustanoví na pojednávanie. 
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Právo na právnu pomoc v trestnom konaní je zakotvené predovšetkým v článku 47 ods. 3 
Charty základných práva EÚ a v článku 6 ods. 3 písm. c) Európskeho dohovoru. Toto právo 
sa uznáva aj v článku 14 ods. 3 písm. d) Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach.10 V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. c) Európskeho dohovoru majú mať podozrivé 
a obvinené osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na zaplatenie právnej pomoci, 
právo na bezplatnú právnu pomoc, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti. 

1 Všeobecne k posilňovaniu procesných práv 

podozrivých a obvinených

Európska únia vytvorila priestor slobody pohybu a  pobytu, z  ktorého majú občania 
prínos vo forme voľného pohybu za účelom cestovania, štúdia alebo práce v rámci iných 
krajín Európskej únie. Odstránenie vnútorných hraníc a  uplatňovanie práva na  voľný 
pohyb a  pobyt však viedlo k  nárastu počtu osôb podieľajúcich sa na  trestnej činnosti 
v  inom členskom štáte ako štáte ich pobytu. V  týchto prípadoch je otázka procesných 
práv podozrivých a  obvinených osôb zvlášť dôležitá, keďže je potrebné zaručiť právo 
na  spravodlivé konanie. Preto Rada Európskej únie dňa 30. novembra 2009 prijala 
uznesenie o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb 

v trestnom konaní11 (Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused 
persons in criminal proceedings). V  pláne sa uplatňuje prístup založený na  postupných 
krokoch a vyzýva sa v ňom na prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad a tlmočenie 

(opatrenie A), práva na poučenie o právach a informovanie o obvinení (opatrenie B), 
práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu 

s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi (opatrenie D) a osobitných záruk 
pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E).12 

Komisia okrem toho 14. júna 2011 uverejnila zelenú knihu o uplatňovaní trestnoprávnych 
predpisov Európskej únie v oblasti pozbavenia osobnej slobody,13 aby zvážila spôsoby 
posilnenia vzájomnej dôvery a  uplatňovanie zásady vzájomného uznávania v  tejto 
oblasti na základe a v rámci právomocí Európskej únii. Účelom všetkých týchto opatrení 
v rámci agendy Komisie v oblasti procesných práv je zabezpečiť v Európskej únii právo 
na spravodlivé súdne konanie.

 4. Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, 
v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je 
pozbavenie slobody nezákonné.“

10 Vyhláška MZC č. 120/1976 Zb. o  Medzinárodnom pakte o  občianskych a  politických právach a  Medzi-
národnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

11 Uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených 
osôb v trestnom konaní. Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.

12 Bližšie ZÁHORA, J. Medzinárodná justičná spolupráca v  prípravnom konaní trestnom. In. ZÁHORA, J. 
(ed.) Prípravné konanie – možnosti a  perspektívy: zborník príspevkov z  celoštátnej vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, 2016, s. 332 a nasl.

13 Strengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the application of EU criminal 
justice legislation in the field of detention.
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Po  zlepšenie garancií práv podozrivých alebo obvinených osôb, bol predložený návrh 
smernice pre posilnenie práv osôb, najmä práva na  tlmočníka.14 V  októbri 2010 bola 
táto smernica 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní schválená.15  
Predmetná smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa práva na  tlmočenie a  preklad 
v  trestnom konaní a  konaní týkajúcom sa výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu.16 
Cieľom tejto smernice zabezpečiť právo podozrivých alebo obvinených osôb na tlmočenie 
a preklad v trestnom konaní, aby sa zaručilo ich právo na spravodlivý proces. Smernica 
sa vzťahuje na osoby od chvíle, keď sa od príslušných orgánov členského štátu úradným 
oznámením alebo inak dozvedia, že sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného 
činu, až do ukončenia konania, čo znamená konečné rozhodnutie o otázke, či podozrivé 
alebo obvinené osoby spáchali trestný čin, pričom sa v  prípade potreby vzťahuje aj 
na odsúdenie a rozhodnutie o každom opravnom prostriedku.17 

Oblasť práva na informácie v trestnom konaní upravuje smernica 2012/13/EÚ o práve 
na informácie v trestnom konaní.18 Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce 
sa informovania o  právach podozrivých alebo obvinených osôb. Smernica taktiež 
stanovuje pravidlá týkajúce sa práva na informácie o právach osôb zatknutých v súvislosti 
s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu. Cieľom tejto smernice je najmä podpora 
práva na slobodu, práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu.

Za účelom posilnenia práva na obhajobu bola prijatá smernica o prístupe k obhajcovi.19 
Touto smernicou sa ustanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa práva na  prístup 
k obhajcovi v trestnom konaní a konaní o vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu 
a práva na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody v trestnom konaní 
a práva na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej 
slobody. Smernica reaguje aj na aktuálnu judikatúru Súdneho dvora v ktorej sa okrem 
iného zdôrazňuje, že spravodlivosť konania si vyžaduje, aby podozrivá alebo obvinená 

14 Iniciatíva Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, 
Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Rakúskej 
republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Fínskej republiky a  Švédskeho kráľovstva na  účely prijatia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, Ú. v. EÚ C 69, 
18.3.2010, s. 1–4.

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad 
v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1–7.

16 Porovnaj KLIMEK, L. Právo na  tlmočenie a  preklad v  trestnom konaní EÚ: nové opatrenie na  posilnenie 
procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb. In: Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2 /2012, s. 132 
a nasl., KLIMEK, L. Právo na tlmočenie a preklad v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. In: Justičná revue: 
časopis pre právnu prax. Roč. 63, č. 2 /2011, s. 262-269.

17 bližšie KLIMEK, L. European Arrest Warrant. Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. 2015, 
s. 348 a nasl.

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom 
konaní, Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1–10.

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi 
v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení 
osobnej slobody a  na  komunikáciu s  tretími osobami a  s  konzulárnymi úradmi po  pozbavení osobnej 
slobody, Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1–12.
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osoba mala možnosť prístupu k celej škále služieb súvisiacich s právnou pomocou. V tejto 
súvislosti by obhajcovia podozrivých alebo obvinených osôb mali mať možnosť zabezpečiť 
bez obmedzenia základné aspekty obhajoby. 20

Zásada prezumpcie neviny spolu s právami, ktoré s ňou súvisia, prispieva k zabezpečeniu 
práva na  spravodlivé súdne konanie. V  prípade pretrvávajúceho porušovania zásady 
prezumpcie neviny v  členských štátoch nebude možné v  plnej miere dosiahnuť ciele 
agendy v  oblasti procesných práv. Z  tohto dôvodu Európska rada v  Štokholmskom 
programe21 Komisiu výslovne vyzvala, aby sa zaoberala otázkou prezumpcie neviny. 
Výsledkom tohto procesu je prijatie Smernice o posilnení určitých aspektov prezumpcie 

neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní.22 Účelom tejto 
smernice je posilniť právo na  spravodlivý proces v  trestnom konaní, a  to stanovením 
spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny 
a práva byť prítomný na súdnom konaní.

Osobitou skupinou zraniteľných osôb sú deti. Na  základe citovaného uznesenia Rady 
z roku 2009 bola prijatá smernica o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými 
alebo obvinenými osobami v trestnom konaní.23 Účelom tejto smernice je zaviesť procesné 
záruky na zaistenie toho, aby deti, teda osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sú podozrivými 
alebo obvinenými osobami v  trestnom konaní, boli schopné pochopiť a  sledovať toto 
konanie a uplatniť svoje právo na spravodlivý proces a aby sa predišlo tomu, že deti budú 
opätovne páchať trestné činy, a posilnila sa ich sociálna integrácia. Zavedením spoločných 
minimálnych pravidiel ochrany procesných práv detí, ktoré sú podozrivými alebo 
obvinenými osobami, si táto smernica kladie za cieľ posilniť vzájomnú dôveru členských 
štátov v svoje systémy trestného súdnictva, a tým pomôcť zlepšiť vzájomné uznávanie 
rozhodnutí v trestných veciach.

Posledným prijatým legislatívnym nástrojom vyplývajúcim z  plánu na  posilnenie 
procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní z roku 2009 je 
Smernica (EÚ) 2016/1919 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom 
konaní24 (ďalej len „smernica o  právnej pomoci“). Táto smernica sa týka druhej časti 
opatrenia C plánu procesných práv – právnej pomoci. Prijatím smernice o právnej pomoci 

20 Bližšie KLIMEK, L. Posilnenie práva na  prístup k  obhajcovi v  trestnom konaní ako požiadavka Smernice 
2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní. In: Trestní právo: odborný časopis pro trestní 
právo a obory související, č. 3 /2015, s. 37–40, č. 4 /2015, s. 34–40.

21 Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich, Ú. v., C 115/1, 4. 5. 
2010.

22 Smernica Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/343 z  9. marca 2016 o  posilnení určitých aspektov 
prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, 
s. 1–11.

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, 
ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1–20

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé 
a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači, Ú. v. EÚ L 297, 
4.11.2016, s. 1–8.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2018, ročník 3 B9

sa zavŕšilo napĺňanie plánu na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených 
osôb v trestnom konaní z roku 2009.

2 Smernica o právnej pomoci

Právny základ smernice o právnej pomoci tvorí čl. 82 ods. 2 ZFEÚ, v zmysle ktorého Európsky 
parlament a  Rada môžu v  súlade s  riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom 
smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v potrebnom rozsahu vzájomné 
uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu 
v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne pravidlá sa môžu 
týkať vzájomnej prípustnosti dôkazov medzi členskými štátmi; práv jednotlivcov 

v trestnom konaní... Prijatie minimálnych pravidiel uvedených v tomto odseku nebráni 
členským štátom zachovať alebo zaviesť vyššiu úroveň ochrany pre jednotlivcov.

Smernica o  právnej pomoci úzko súvisí so smernicou 2013/48/EÚ o  práve na  prístup 

k  obhajcovi a  jej cieľom je prispieť k  účinnému výkonu práva na  prístup k  obhajcovi, 
ktoré sa stanovuje v uvedenej smernici, v začiatočnej fáze konania pre podozrivé alebo 
obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a zaistiť, aby mali vyžiadané osoby v konaní 
o  európskom zatykači prístup k  právnej pomoci a  právo na  prístup k  obhajcovi vo 
vykonávajúcom aj vo vydávajúcom členskom štáte („právo na dvojitú obhajobu“). Aspekty 
právnej pomoci v  trestnom konaní, ktorými sa zaoberá smernica o  právnej pomoci, 
boli označené ako veľmi dôležité na doplnenie a zaistenie účinného uplatňovania práv 
v  smernici o  prístupe k  obhajcovi a  na  zlepšenie vzájomnej dôvery medzi systémami 
trestného súdnictva. Týka sa to predovšetkým začiatočnej fázy konania, najmä v prípade 
pozbavenia osobnej slobody, kedy sú podozrivé alebo obvinené osoby najviac zraniteľné 
a najviac potrebujú právnu pomoc zo strany obhajcu.25 

Účelom tejto smernice je zabezpečiť účinný výkon práva na  prístup k  obhajcovi, ako 
ho stanovuje smernica 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi, tým, že podozrivým 
a  obvineným osobám v  trestnom konaní a  vyžiadaným osobám, ktoré sú predmetom 
konania o  európskom zatykači podľa rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV26 
sprístupňuje pomoc obhajcu, ktorú hradia členské štáty. Právna pomoc by mala pokryť 
náklady obhajoby podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb. Pri poskytovaní právnej 
pomoci by príslušné orgány členských štátov mali mať možnosť vyžadovať, aby podozrivé, 
obvinené alebo vyžiadané osoby znášali časť týchto nákladov, v  závislosti od  svojich 
fi nančných možností.

25 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené 
osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači, /* COM/2013/0824 
final - 2013/0409 (COD) */.

26 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi, Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1–20.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2018, ročník 310

Právnou pomocou v zmysle tejto smernice sa rozumie fi nancovanie pomoci obhajcu 
členským štátom, ktoré umožňuje výkon práva na  prístup k  obhajcovi (čl. 3 smernice 
o právnej pomoci).

Smernica o  právnej pomoci sa vzťahuje na  podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú 
pozbavené osobnej slobody. Uplatňuje sa od pozbavenia osobnej slobody, t. j. od momentu 
zadržania alebo podobného aktu pozbavenia osobnej slobody, čo zahŕňa aj obdobie pred 
formálnym obvinením a zatknutím. Zohľadňuje sa tým judikatúra Európskeho súdu pre 
ľudské práva podľa článku 5 ods. 1. Smernica sa za  rovnakých podmienok vzťahuje aj 
na osoby, ktoré pôvodne neboli podozrivými alebo obvinenými osobami, ale ktoré sa stali 
podozrivými alebo obvinenými osobami počas výsluchu políciou alebo iným orgánom.

Smernica o právnej pomoci upravuje dve základne oblasti právnej pomoci:
a) právna pomoc v trestnom konaní,
b) právna pomoc v konaní o európskom zatýkacom rozkaze.

Ad a) Právna pomoc sa poskytuje iba na účely trestného konania, v ktorom je dotknutá 
osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu. Smernica o právnej pomoci 
(čl. 4 ods. 1) garantuje podozrivým a  obvineným osobám v  trestnom konaní právo 

na právnu pomoc za predpokladu, že to vyžadujú záujmy spravodlivosti zabezpečuje 
a tieto osoby nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie pomoci obhajcu.

Pri rozhodovaní o  poskytnutí právnej pomoci smernica o  právnej pomoci umožňuje 
príslušným orgánom členských štátov skúmať majetkové pomery (means test) a skutkové 
okolnosti (merits test).

Pri preskúmaní majetkových pomerov členský štát zohľadňuje všetky relevantné 
a objektívne faktory, ako je príjem, kapitál a rodinná situácia príslušnej osoby, náklady 
na pomoc obhajcu a životná úroveň v uvedenom členskom štáte, s cieľom stanoviť, či 
podozrivá alebo obvinená osoba nemá dostatok prostriedkov na  zaplatenie pomoci 
obhajcu v súlade s kritériami uplatniteľnými v uvedenom členskom štáte.

Pri preskúmaní skutkových okolností členský štát zohľadňuje závažnosť trestného činu, 
zložitosť prípadu a prísnosť možnej sankcie, aby tak rozhodli, či záujmy spravodlivosti 
vyžadujú poskytnutie právnej pomoci. V každom prípade sú predpoklady na preskúmanie 
skutkových okolností splnené v prípade rozhodovania o väzbe a počas trvania väzby (čl. 4 
ods. 4 smernice o právnej pomoci).

Právna pomoc je potrebné poskytnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred 
výsluchom políciou, iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom, alebo 
pred vykonaním vyšetrovacích úkonov alebo úkonov spojených so zhromažďovaním 
dôkazov.

Ad b) Smernica o právnej pomoci v čl. 5 zavádza nové právo – právo na právnu pomoc 
v konaní na základe európskeho zatýkacieho rozkazu jednak vo vydávajúcom štáte ale aj 
vo vykonávajúcom štáte. Vyžiadané osoby majú v zmysle čl. 5 smernice o právnej pomoci 
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právo na prístup k právnej pomoci po zadržaní na základe európskeho zatýkacieho rozkazu 
až do odovzdania alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich neodovzdaní.

Vydávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby, ktoré sú predmetom konania 
o  európskom zatykači na  účely trestného stíhania a  ktoré využijú svoje právo zvoliť si 
obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte v  súlade s  článkom 10 ods. 4 a  5 smernice 
2013/48/EÚ o  práve na  prístup k  obhajcovi, právo na  právnu pomoc vo vydávajúcom 
členskom štáte na účel takéhoto konania vo vykonávajúcom členskom štáte, pokiaľ je 
právna pomoc nevyhnutná na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti (čl. 5 ods. 
2 smernice o právnej pomoci).

Právo na  právnu pomoc vo vykonávajúcom a  vydávajúcom členskom štáte je možné 
podmieniť posúdením prostriedkov vyžiadanej osoby a/alebo skutočnosti, či je poskytnutie 
právnej pomoci v  záujme spravodlivosti. Posúdenie sa vykoná na  základe príslušných 
kritérií oprávnenosti v príslušnom vykonávajúcom alebo vydávajúcom členskom štáte.

Smernica o právnej pomoci stanovuje pravidlo, že rozhodnutia o tom, či sa poskytne alebo 
neposkytne právna pomoc a o ustanovení obhajcov prijme príslušný orgán bezodkladne. 
Dotknutá osoba musí byť písomne informovaná o tom, či ich žiadosť o právnu pomoc bola 
zamietnutá úplne alebo čiastočne.

Členské štáty v zmysle čl. 7 smernice o právnej pomoci majú povinnosť prijať potrebné 
opatrenia, a  to aj v súvislosti s fi nancovaním, s cieľom zabezpečiť existenciu účinného 
a  dostatočne kvalitného systému právnej pomoci a  právnych služieb v  kvalite 
postačujúcej na zabezpečenie spravodlivého konania, s náležitým ohľadom na nezávislosť 
právnického povolania.

Európska únia pri harmonizácii procesných práv osôb pokračuje v  tradícii27 a  v  čl. 11 
smernice uvádza tzv. doložku „zákazu zníženia úrovne ochrany“ (Non-regression), 
v zmysle ktorej žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať ako obmedzovanie 
alebo odchýlka od akýchkoľvek práv a procesných záruk, ktoré sú zaručené podľa charty, 
Európskeho dohovoru alebo iných relevantných ustanovení medzinárodného práva alebo 
práva ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorý poskytuje vyššiu úroveň ochrany.
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