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I.) Posilnenie práv poškodených v Európskej únii 

 

 

Ako vo svojom uznesení o pláne na posilnenie práv a ochrany poškodených uviedla Rada Európy, 

najmä v trestnom konaní bol nevyhnutným dôsledkom odstránenia vnútorných hraníc 
a narastajúceho uplatňovania práva na slobodu pohybu a pobytu nárast počtu osôb, ktoré sa stali 

obeťou trestného činu a súčasťou trestného konania v inom členskom štáte EÚ, než je štát ich 

bydliska.  

 

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Tampere v roku 1999 stanovujú potrebu vypracovať 

minimálne štandardy ochrany obetí trestnej činnosti.  

 

V týchto dňoch bolo vo svetle Štokholmského programu stanovené ako strategická priorita 

skonsolidovať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, posilniť práva obetí trestnej činnosti 

a zabezpečiť ich potreby v oblasti ochrany, podpory a prístupu k spravodlivosti.  

 

Ide tu o nárok alebo skutočnosť?  

 

Vysokou prioritou Európskej únie a jej členských štátov je aktívna ochrana obetí trestnej činnosti. 

Hoci bolo na vnútroštátnej i EÚ úrovni v tejto oblasti prijatých viacero právnych nástrojov 

a nelegislatívnych opatrení, pričom článok 82(2)(c) Zmluvy o fungovaní EÚ navyše vytvára pre 

Úniu právny základ na stanovenie minimálnych noriem týkajúcich sa práv poškodených s cieľom 

uľahčiť vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí, uvedené nástroje a opatrenia ešte 

nenadobudli účinnosť a vnútroštátne právne predpisy a politiky v oblasti práv poškodených a úlohy 

poškodených v trestnom konaní sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líšia.   

 

 

II.) Definícia pojmu „poškodený“ 

 

 

 fyzická osoba, ktorá utrpela ujmu, vrátane fyzickej alebo emočnej ujmy či ekonomickej 

straty, ktoré boli priamo spôsobené trestným činom, 

  

 rodinní príslušníci osoby, ktorej smrť bola priamo spôsobená trestným činom, a ktorí utrpeli 

ujmu v dôsledku smrti danej osoby, 

 

pojem „rodinní príslušníci” sa vzťahuje na manžela alebo manželku, osobu žijúcu 

s poškodeným v oddanom intímnom vzťahu stabilne a trvalo, na príbuzných v priamej línii, 

súrodencov a nezaopatrené osoby vo vzťahu k poškodenému, 

 

pojem „osoby blízke poškodenému” sa vzťahuje na príbuzných a ďalšie osoby v úzkom 

vzťahu s poškodeným, ako sú partneri, deti a vnúčatá, rodičia a súrodenci, 
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 pojem „dieťa” sa vzťahuje na každú osobu mladšiu ako 18 rokov (ak je vek poškodeného 

neistý, pričom existujú dôvody domnievať sa, že poškodeným je dieťa, bude sa poškodený 

na účely smernice č. 2012/29/EU považovať za dieťa) 

 

 

III.) (Cezhraničné) trestné činy vyvolávajú otázku ochrany poškodených 

 

 

 (nadnárodná) organizovaná trestná činnosť 

 terorizmus 

 obchodovanie s ľuďmi 

 sexuálne zneužívanie, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia 

 dopravné nehody 

 podvod  

 počítačová kriminalita porušujúca vlastnícke práva 

 

 

IV.) Potreby poškodených 

 

 

 uznanie a zaobchádzanie s rešpektom 

 ochrana 

 podpora 

 prístup k spravodlivosti 

 odškodnenie a obnova 

 

 

V.) Rámec práv a ochrany poškodených 

 

 

Nelegislatívne opatrenia 

 

Predovšetkým profesijné vzdelávacie programy, ako napríklad: 

 

 Program Spravodlivosť (2014-2020) 

 

Tento program prispeje k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti založeného na 

vzájomnom uznávaní rozhodnutí a vzájomnej dôvere podporou, okrem iného, justičnej spolupráce 

v trestných veciach, justičného vzdelávania (vrátane jazykového vzdelávania v právnej terminológii 

s cieľom podporiť spoločnú právnu a justičnú kultúru), účinného prístupu k spravodlivosti v Európe 

(vrátane práv obetí trestnej činnosti a procesných práv v trestnom konaní). 
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 Daphne III. 

 

Cieľom tohto programu je prispieť k ochrane detí, mládeže a žien proti všetkým formám násilia 

a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia, blaha a sociálnej súdržnosti, prispieť k zabráneniu a 

boju proti všetkým formám násilia, ktoré sa vyskytujú na verejnosti alebo v súkromí, vrátane 

sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi, ako aj prijať preventívne opatrenia 

a poskytovať podporu poškodeným a ohrozeným skupinám.  

  

Program stavia na výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne (2000-2003) a Daphne II 

(2004-2008). 

 

 Program Práva, rovnosť a občianstvo (2014-2020) 

 

Tento program prispeje k ďalšiemu rozvoju priestoru, ktorý presadzuje a chráni rovnosť a práva 

osôb tak, ako sú zakotvené v Zmluvy o fungovaní EÚ, v Charte základných práv EÚ 

a v medzinárodných dohovoroch o ľudských právach. Konkrétne ide o presadzovanie 

nediskriminácie, boja proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti, podporu 

práv osôb so zdravotným postihnutím, podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a presadzovanie 

rovnosti pohlaví, predchádzanie násiliu na deťoch, mládeži, ženách a iných rizikových skupinách, 

presadzovanie práv dieťaťa, zaistenie najvyššej úrovne ochrany údajov, podporu práv vyplývajúcich 

z občianstva Únie a presadzovanie práv spotrebiteľov. 

 

 

Legislatívne nástroje 

 

Medzinárodné právne nástroje definujúce legislatívu EU 

 

  OSN: 

 

 Dohovor o právach dieťaťa (1989), 

 

 Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti (2000), 

 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) (1979), 

 

 Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi 

(2000), 

 

  Rada Európy: 

 

 Dohovor o opatreniach proti obchodovaniu s ľuďmi (2005), 

 

 Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011),  

 

 Dohovor o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (2007), 

 

 Odporúčanie Rec (2006)8 o pomoci obetiam trestných činov.  
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Rámec EÚ 

   

 Charta základných práv Európskej únie 
 

Ľudská dôstojnosť (Článok 1), Právo na život (Článok 2), Právo na nedotknuteľnosť osoby (Článok 

3), Právo na slobodu a bezpečnosť (Článok 6), Rešpektovanie súkromného a rodinného života 

(Článok 7), Ochrana osobných údajov (Článok 8), Sloboda prejavu a právo na informácie (Článok 

11), Vlastnícke právo (Článok 17), Rovnosť pred zákonom (Článok 20), Nediskriminácia (Článok 

21), Kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť (Článok 22), Rovnosť medzi ženami a mužmi 

(Článok 23), Práva dieťaťa (Článok 24), Práva starších osôb (Článok 25), Integrácia osôb so 

zdravotným postihnutím (Článok 26), Sloboda pohybu a pobytu (Článok 45), Diplomatická 

a konzulárna ochrana (Článok 46), Právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces 

(Článok 47). 

 

 

 Minimálne normy práv a ochrany poškodených  
 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. októbra 2012, ktorou sa 

stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, a ktorou 

sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (transpozícia do 16. novembra 2015) 

(viď podrobnosti v prednáške pána Kuba Sękowski). 

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EU z 25 decembra 2011 o európskom 

ochrannom príkaze (transpozícia do 11. januára 2015).  

 

Podľa Štokholmského programu by sa vzájomné uznávanie malo rozšíriť na všetky typy rozsudkov 

a rozhodnutí justičnej povahy, či už v oblasti trestnoprávnej alebo správnej. Štokholmský program 

taktiež poukazuje na to, že obetiam trestnej činnosti možno ponúknuť osobitné ochranné opatrenia, 

ktoré by mali byť účinné v rámci celej Európskej únie.  

 

V spoločnom priestore spravodlivosti bez vnútorných hraníc je potrebné zabezpečiť, aby sa ochrana 

poskytnutá fyzickej osobe v jednom členskom štáte zachovala a pokračovala v ktoromkoľvek inom 

členskom štáte, do ktorého sa daná osoba presúva alebo presunula. Rovnako by sa malo zabezpečiť, 

aby oprávnené uplatňovanie práva občanov Európskej únie na slobodný pohyb a pobyt na území 
členských štátov neviedlo k strate ich ochrany. 

 

Predmetná Smernica sa vzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré majú konkrétne za cieľ chrániť osobu 

proti trestnému činu inej osoby, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom ohroziť život danej osoby či jej 
fyzickú, duševnú a sexuálnu nedotknuteľnosť, dôstojnosť alebo osobnú slobodu, a ktoré majú za 

cieľ zabrániť novým trestným činom alebo zmierniť dopady predchádzajúcich trestných činov.  

 

Uznanie európskeho ochranného príkazu vykonávajúcim štátom okrem iného znamená, že príslušný 

orgán tohto štátu, s výhradou obmedzení stanovených v Smernici, prijme existenciu a platnosť 

ochranného opatrenia prijatého vo vydávajúcom štáte, uzná faktickú situáciu popísanú v európskom 

ochrannom príkaze a súhlasí s tým, že ochrana by mala byť poskytnutá a mala by byť aj naďalej 
poskytovaná v súlade s jeho vnútroštátnym právom. 
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Smernica sa vzťahuje na ochranné opatrenia prijaté v prospech obetí alebo možných obetí trestných 

činov (a na príbuznú osobu hlavnej chránenej osoby), v trestných veciach, pričom sa primerane 

zohľadňujú potreby poškodených, a to najmä obzvlášť zraniteľných osôb (napr. maloletí, osoby so 

zdravotným postihnutím). Smernica by sa však nemala vzťahovať na opatrenia prijaté na ochranu 
svedkov.  

 

S každou žiadosťou o vydanie európskeho ochranného príkazu by sa malo zaobchádzať 

zodpovedajúco promptne a s prihliadnutím na konkrétne okolnosti (napr. naliehavosť, dátum 
príchodu chránenej osoby, stupeň rizika). 

 

Predmetná Smernica obsahuje úplný zoznam zákazov a obmedzení, ktoré by mal vykonávajúci štát 

uznať a realizovať, ak sú uložené vo vydávajúcom štáte a uvedené v európskom ochrannom 
príkaze: 

 

a) zákaz vstupu na určité lokality, miesta alebo vymedzené oblasti, kde má chránená osoba pobyt, 

alebo ktoré navštevuje, 

 

b) zákaz prípadne regulácia kontaktu akejkoľvek podoby s chránenou osobou (prostredníctvom 

telefónu, elektronickej alebo riadnej pošty, faxu atď.) 

 

c) zákaz prípadne regulácia priblíženia sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť. 

 

Smernica poskytuje vysoký stupeň flexibility v mechanizme spolupráce medzi vydávajúcim 

a vykonávajúcim štátom. 

 

Ak príslušný orgán vydávajúceho štátu odvolá európsky ochranný príkaz, príslušný orgán 

vykonávajúceho štátu by mal prerušiť opatrenia, ktoré boli prijaté na účely výkonu európskeho 

ochranného príkazu. Príslušný orgán vykonávajúceho štátu však môže nezávisle a v súlade so 

svojím vnútroštátnym právom prijať akékoľvek ochranné opatrenie v rámci svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov s cieľom chrániť dotknutú osobu. 

 

V súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

a s článkom 47(2) Charty základných práv Európskej únie by ako istý druh rovnováhy medzi 

právami obvineného a poškodeného mala byť osobe predstavujúcej nebezpečenstvo poskytnutá 

možnosť vypočutia a napadnutia ochranného opatrenia. 

 

Dánsko a Írsko sa nezúčastňujú prijatia tejto Smernice. 

 

Krajiny Višegrádskej štvorky s ňou doposiaľ nemajú praktické skúsenosti.  
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{Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (vzťahuje sa od 11. januára 2015 na 

ochranné opatrenia nariadené 11. januára 2015 alebo neskôr, a to bez ohľadu na dátum začatia 

konania). 

 

Toto Nariadenie stanovuje pravidlá pre jednoduchý a rýchly mechanizmus uznávania ochranných 

opatrení v občianskych veciach nariadených v členských štátoch EÚ. Rozsah pôsobnosti Nariadenia 

je v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach v zmysle článku 81 Zmluvy o fungovaní EÚ.  

 

Nariadenie by sa malo vzťahovať na ochranné opatrenia nariadené za účelom ochrany osoby 

v prípadoch, kedy existujú vážne dôvody domnievať sa, že je ohrozený život danej osoby, jej 
telesná alebo duševná nedotknuteľnosť, osobná sloboda, bezpečnosť alebo sexuálna 

nedotknuteľnosť (napr. s cieľom zabrániť akejkoľvek forme násilia založeného na pohlaví a násilia 

v blízkych vzťahoch, ako je fyzické násilie, obťažovanie, sexuálna agresia, prenasledovanie, 
zastrašovanie alebo iné formy nepriameho nátlaku).  

 

Toto Nariadenie dopĺňa Smernicu 2012/29/EÚ. Skutočnosť, že osoba je predmetom ochranného 

opatrenia nariadeného v občianskych veciach, nutne nevylučuje vymedzenie tejto osoby ako 
„poškodeného“ v zmysle uvedenej Smernice.   

 

Toto Nariadenie sa vzťahuje iba na ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach. Na 

ochranné opatrenia prijaté v trestných veciach sa vzťahuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze.} 

 

 

 Minimálne pravidlá týkajúce sa špecifických trestných činov 
  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 

obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (transpozícia do 6. apríla 2013) 

 

Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu je pre existenciu Európskej únie a jej členských 

štátov prioritou, pričom ide o závažnú (často organizovanú) trestnú činnosť, ktorú výslovne 

zakazuje Charta základných práv Európskej únie. 

 

Smernica zaujíma integrovaný, holistický prístup orientovaný na ľudské práva, pričom stanovuje 

minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti obchodovania sa 

ľuďmi.  

 

S prihliadnutím na rodové hľadisko Smernica taktiež zavádza spoločné ustanovenia s cieľom 

posilniť prevenciu tohto druhu trestnej činnosti a ochranu jeho obetí nasledovnými opatreniami: 

 

 neviesť trestné stíhanie poškodených a neukladať im tresty,  

 

 vyšetrovanie alebo stíhanie trestného činu nie sú závislé od oznámenia alebo obvinenia zo 

strany poškodeného alebo jeho zástupcu, pričom trestné konanie môže pokračovať aj vtedy, 

ak táto osoba svoju výpoveď odvolá,  
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 stíhanie má trvať dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť,  

 

 pravidlá súdnej právomoci a koordinácie stíhania, 

 

 bezodkladný a bezplatný prístup k právnemu poradenstvu a právnemu zastupovaniu, 

 

 individuálne posúdenie rizík,  

 

 zabránenie sekundárnej viktimizácii prostredníctvom osobitného zaobchádzania 

(predchádzať zbytočnému opakovaniu výsluchov počas vyšetrovania, stíhania alebo 

súdneho procesu, využívať vhodné komunikačné technológie, vyvarovať sa predkladaniu 

dôkazov na verejnom pojednávaní a zbytočného dopytovania ohľadom súkromného života 

poškodeného),  

 

 ustanovenia o pomocných, podporných a ochranných opatreniach pre detské obete 

obchodovania s ľuďmi,  

 

 právo na odškodnenie obetí. 

 

Spojené kráľovstvo a Dánsko sa nezúčastňujú prijatia tejto Smernice. 

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti 

sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu a proti detskej pornografii, ktorou sa 

nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (transpozícia do 18. decembra 2013) 

  

Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí (vrátane detskej pornografie) predstavujú 

vážne porušenie základných práv (práva detí na ochranu a na starostlivosť nevyhnutnú pre ich 

blaho), ako ich stanovujú Dohovor OSN z roku 1989 o právach dieťaťa a Charta základných práv 

Európskej únie.  

 

Táto Smernica dopĺňa Smernicu 2011/36/EÚ.  

 

Stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti 

sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí, detskej pornografie a kontaktovania detí 

na sexuálne účely.  

 

Smernica taktiež zavádza ustanovenia na posilnenie prevencie a ochranu poškodených 

nasledovnými opatreniami:  

 

 neviesť trestné stíhanie poškodených a neukladať im tresty,  

 

 vyšetrovanie alebo stíhanie trestného činu nie sú závislé od oznámenia alebo obvinenia zo 

strany poškodeného alebo jeho zástupcu, pričom trestné konanie môže pokračovať aj vtedy, 

ak táto osoba svoju výpoveď odvolá,  

 

 stíhanie má trvať dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť,  
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 pravidlá právomoci a koordinácie stíhania, 

 

 osobitný zástupca, 

 

 bezodkladný a bezplatný prístup k právnemu poradenstvu a právnemu zastupovaniu, 

 

 detská obeť v sprievode dospelej osoby má byť vypočutá bez zbytočného odkladu a v čo 

možno najstručnejšej forme v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel, 

pričom vypočutie vykonáva alebo sprostredkováva ten istý odborník vyškolený na tento 

účel,  

 

 audiovizuálne zaznamenané výpovede sa môžu použiť ako dôkaz v trestnom konaní pred 

súdom, 

 

 vypočutie bez prítomnosti verejnosti, s využitím vhodných komunikačných technológií, 

 

 ochrana súkromia, identity a obrazu detských obetí a predchádzanie verejnému šíreniu 

akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k ich identifikácii. 

  

Dánsko sa nezúčastňuje prijatia tejto Smernice. 

 

 

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu,  

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu 

 

Terorizmus predstavuje jedno z najzávažnejších porušení všeobecných hodnôt ľudskej dôstojnosti, 

slobody, rovnosti a solidarity, ľudských práv a základných slobôd. Takisto je jedným 

z najvážnejších útokov na demokraciu a právny štát. Hrozba terorizmu sa v uplynulých rokoch 

rozrástla a rýchlo rozvinula (viď 11. september, Londýn, Madrid, Paríž, Kodaň).  

 

Toto rámcové rozhodnutie spolu s pozmeňujúcim rozhodnutím od členských štátov vyžadujú 

zosúladiť ich právne predpisy a zaviesť minimálne sankcie týkajúce sa trestných činov terorizmu a 

stanoviť pravidlá súdnej príslušnosti s cieľom zabezpečiť možnosť účinného stíhania aktov 

terorizmu. Obe rozhodnutia vymedzujú teroristické trestné činy, ako aj trestné činy súvisiace s 
teroristickými skupinami alebo trestné činy súvisiace s teroristickými aktivitami. 

 

Ohľadom práv a ochrany poškodených: Podľa článku 10 musia členské štáty zabezpečiť, aby 

vyšetrovanie alebo trestné stíhanie trestných činov, na ktoré sa vzťahuje toto rámcové rozhodnutie, 

neboli závislé na správe alebo obvinení vznesenom osobou, na ktorej bol trestný čin spáchaný, a to 

aspoň v prípadoch, kedy činy boli spáchané na území členského štátu. Okrem opatrení 

ustanovených v Rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí 

v trestných konaniach, každý členský štát v prípade potreby prijme všetky možné opatrenia na 

zabezpečenie primeranej pomoci rodinám obetí. 
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 Pravidlá o odškodňovaní obetí trestných činov 
 

Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla týkajúca sa odškodnenia obetí trestných činov 
 

Obete trestných činov by mali mať právo na spravodlivé a primerané odškodnenie za ujmu, ktorú 

utrpeli, a to bez ohľadu na to, kde v Európskej únii bol trestný čin spáchaný. Získať odškodnenie 

obetí je často ťažké buď preto, že páchateľ nemá potrebné finančné zdroje alebo preto, že nebolo 

možné určiť alebo stíhať páchateľa. Väčšina členských štátov si je vedomá tejto skutočnosti a už 
zaviedla štátom financované systémy odškodnenia. Tieto systémy sa však značne líšia. 

 

Táto smernica ukladá členským štátom povinnosť ustanoviť vo svojich vnútroštátnych právnych 

predpisoch systém odškodnenia obetí násilných trestných činov spáchaných na ich území a zavádza 

systém na uľahčenie prístupu k odškodneniu pre obete trestných činov v cezhraničných situáciách 

(možnosť podania návrhu v členskom štáte bydliska, označenie centrálnych kontaktných miest v 

členských štátoch atď.), a to bez ohľadu na krajinu bydliska obete alebo členský štát, v ktorom bol 
trestný čin spáchaný.  

 

Výška odškodnenia, ktoré sa má vyplatiť jednotlivým poškodeným, je ponechaná na uvážení toho 

členského štátu, v ktorom bol daný trestný čin spáchaný, musí však byť spravodlivá a primeraná. 

 

Komisia zaviedla štandardné formuláre pre postúpenie žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa 

odškodnenia obetí.  

 

Smernica s ohľadom na vykonávanie obsahuje ustanovenie pre vypracovanie a publikovanie 

manuálu na internete pre vypomáhajúce orgány. Smernica taktiež stanovuje zriadenie systému 

centrálnych kontaktných miest v každom členskom štáte s cieľom uľahčiť spoluprácu 

v cezhraničných prípadoch. Ďalšie informácie poskytne internetová stránka Európskeho justičného 

atlasu pre občianske veci. 

 

Krajiny Višegrádskej štvorky s ňou doposiaľ nemajú žiadne skúsenosti, aspoň pokiaľ ide 

o justičných pracovníkov (sudcovia, prokurátori) zaoberajúcich sa trestnými prípadmi.  

 

 

 

 


