Predkladacia správa


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Legislatívnej  rady vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Predkladaný materiál je iniciatívnej povahy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 schváleným uznesením vlády SR č. 144 z 27. apríla 2012. 

Návrh zákona obsahuje legislatívne návrhy pracovných skupín zriadených v gescii ministerstva spravodlivosti pre trestné právo hmotné a procesné, ktoré boli tvorené zástupcami súdnictva, prokuratúry, polície a akademickej obce. Zameraním týchto pracovných skupín bolo predovšetkým pripraviť návrhy k odstráneniu pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov Trestného zákona a Trestného poriadku a  k eliminovaniu možností k vzniku prieťahov v trestných konaniach.
Návrhom zákona sa súčasne v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze. Návrh zákona ďalej obsahuje návrhy k odstráneniu transpozičných deficitov Slovenskej republiky v oblasti trestného práva, ktoré boli identifikované Európskou komisiou vo vzťahu k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia. 
Návrh zákona obsahuje aj návrhy k plneniu medzinárodných záväzkov vyplávajúcich Slovenskej republike z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných v obchodných transakciách, ktoré boli identifikované v rámci hodnotenia Slovenskej republiky (Fáza 3) Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách a to konkrétne v otázke definície zahraničného verejného činiteľa. 
Realizácia programového vyhlásenia vlády SR je v prekladanom materiály dotknutá v časti týkajúcej sa navrhnutia riešení na odstránení pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov Trestného zákona a Trestného poriadku, obmedzenia obštrukcií zo strany obvinených, zabezpečenia plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a eliminovaní prieťahov v súdnych konaniach. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti,  rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy sú popísané v doložke vybraných vplyvov a v príslušných prílohách.

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR sa predkladá bez rozporov. 
 


