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• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o
európskom ochrannom príkaze

• Nadobudla účinnosť 10 Januára 2012

• Implementačná lehota 11 Januára 2015



• vytvoriť mechanizmus na ochranu osoby voči
trestnému činu inej osoby, ktorý môže akýmkoľvek
spôsobom ohroziť jej život alebo telesnú, duševnú či
sexuálnu integritu,

• pokračovať v ochrane na území iného členského štátu
ako je súčasné bydlisko

• nezakladá povinnosť zmeniť doterajší vnútroštátny
systém.



• ochranné opatrenie je rozhodnutie prijaté v trestnej veci
• Povaha orgánu, ktorý vydáva ochranné opatrenie je irelevantná ( civilný,

trestný alebo administratívny orgán
• Na ochranu poškodených a jeho príbuzných (okrem svedkov)
• Typy ochranných opatrení:

 a) | zákaz vstupovať do určitých miestností, miest alebo vymedzených
oblastí, kde má chránená osoba pobyt, alebo ktoré navštevuje;

 b) | zákaz alebo úprava kontaktu v akejkoľvek forme s chránenou osobou,
vrátane telefonického kontaktu, elektronickej alebo riadnej pošty, faxu alebo
iných prostriedkov, alebo

 c) | zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na
určenú vzdialenosť.;

• charakter ochranného opatrenia- samostatné alebo ako súčasť rozhodnutia o
probácii (RR2008/947/SVV) alebo príkazu na dohľad (RR 2009/829 SVV)



1. existencia jedného z ochranných opatrení v zmysle čl.
5

2. dĺžka doby, počas ktorej zamýšľa ochraňovaná osoba
zostať v štáte výkonu

3. závažnosť potreby ochrany

4. žiadosť o ochranu

5. Žiadosť na formulári EOP



• Uznanie bez prieťahov

• Dôvody odmietnutia

• Aplikácia opatrení podľa vnútroštátneho práva bez
ohľadu na povahu opatrenia, ktoré musia
korešpondovať s pôvodným ochranných opatrením

• Povinnosť ohlásenia



A/ Vykonávajúci štát:
uloženie trestov alebo iných opatrení
netrestné rozhodnutie
akékoľvek urgentné alebo predbežné opatrenie za účelom
zabránenia porušeniu
oznámenie štátu pôvodu

B/ Štát pôvodu:
opredĺženia platnosti, preskúmania, úpravy, zrušenia a späťvzatia
ochranného opatrenia a následne európskeho ochranného
príkazu;
oloženia opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody v
dôsledku zrušenia ochranného opatrenia RR 2008/947 or RR
2009/829/SVV



Ďakujem


