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360
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24.
mája 2012 bola v Štiříne podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 133 z 26. júla
2012 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 14. septembra 2012. Ratifikačná
listina bola 3. októbra 2012 uložená u depozitára, vlády Slovinskej republiky.
Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú
republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2012, v súlade s článkom 15 ods. 1.
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K oznámeniu č. 360
2012 Z. z.
ZMLUVA o spolupráci v oblasti ochrany svedka
Zmluvné strany tejto zmluvy,
– majúc na pamäti spoluprácu medzi príslušnými ministerstvami Rakúskej republiky, Bulharskej
republiky, Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rumunska,
Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v rámci Salzburského fóra,
– želajúc si rozvinúť a posilniť ich spoluprácu pri ochrane svedka,
– s ohľadom na najlepšie modely praxe vytvorené Europolom v oblasti ochrany svedka,
– uznávajúc bilaterálne a multilaterálne dohody o policajnej spolupráci uzatvorené medzi
zmluvnými stranami,
– s ohľadom na vnútroštátne právne predpisy zmluvných strán a právo Európskej únie, zahŕňajúc
predpisy o ochrane osobných údajov,
– s ohľadom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnej organizovanej trestnej
činnosti z roku 2000, UNTOC,
– odvolávajúc sa na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii z roku 2003, UNCAC,
– s ohľadom na príslušné nástroje Rady Európy,
– majúc na pamäti voľný pohyb osôb v Európskej únii a výzvy, ktoré sú s ním spojené pre oblasť
ochrany svedka,
dohodli sa takto:
Článok 1
Účelom tejto zmluvy je rozvinúť a posilniť spoluprácu súvisiacu s ochranou svedka medzi
zmluvnými stranami.
Článok 2
(1)
Národné kontaktné miesta zmluvných strán uvedené v článku 10 spolupracujú v oblasti ochrany
svedka priamo na základe písomnej žiadosti. Pôsobnosť národných kontaktných miest sa spravuje
vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
Spolupráca zahŕňa predovšetkým premiestňovanie a ochranu osôb, výmenu informácií,
administratívnu, technickú a logistickú podporu a výcvik personálu útvarov ochrany svedka.
(3)
Chránená osoba, ktorá sa má premiestniť, musí byť zaradená do národného programu ochrany
žiadajúcej zmluvnej strany alebo v prípade nevyhnutnej potreby musí byť predpokladateľné, že
táto osoba bude zaradená do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany, ak to
predpokladajú vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany. Pri prijímaní podporných
opatrení v súvislosti s ochranou týchto osôb sa primerane uplatňujú vnútroštátne právne predpisy
požiadanej zmluvnej strany. Osoba, ktorá má byť chránená ostane v národnom programe ochrany
žiadajúcej zmluvnej strany.
(4)
Žiadajúca zmluvná strana poskytne požiadanej zmluvnej strane všetky nevyhnutné informácie,
ktoré sú potrebné pre túto zmluvnú stranu na jej rozhodnutie.
(5)
Zaradenie ohrozenej osoby do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany je v úplnej
pôsobnosti tejto zmluvnej strany. Požiadaná zmluvná strana neprehodnocuje dôvody zaradenia.
(6)
Pre závažné dôvody a po riadnom oboznámení žiadajúcej zmluvnej strany môže požiadaná zmluvná
strana ukončiť podporné opatrenia. V tomto prípade žiadajúca zmluvná strana prevezme dotknutú
osobu.
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Článok 3
Vzájomne dohodnuté podmienky na premiestnenie, pomoc a ochranu osôb v každom osobitnom
prípade sa ustanovia v osobitnom dokumente uzatvorenom národnými kontaktnými miestami
zmluvných strán uvedenými v článku 10 zahrnutými v takom osobitnom prípade. Významné
zmeny v situácii chránenej osoby sa uvedú v dodatkoch alebo v novom osobitnom dokumente.
Článok 4
Príslušníci z národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany, konajúci podľa tejto zmluvy v
rámci územia druhej zmluvnej strany, podliehajú pokynom vydaným národným kontaktným
miestom hostiteľskej zmluvnej strany.
Článok 5
(1)
Na nosenie zbraní, streliva a výstroje a na použitie vozidiel príslušníkmi národného kontaktného
miesta jednej zmluvnej strany, konajúcim podľa tejto zmluvy v rámci územia druhej zmluvnej
strany, sa primerane použije ustanovenie článku 19 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna
2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej
činnosti.
(2)
Príslušníci národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany konajúci podľa tejto zmluvy v
rámci územia druhej zmluvnej strany môžu použiť svoje zbrane, strelivo a výstroj iba v legitímnej
nutnej obrane alebo pri obrane druhých.
(3)
S cieľom zabezpečenia dôvernosti ochranných opatrení môžu príslušníci utajiť svoje skutočné
totožnosti a vozidlá, ktoré používajú.
(4)
Ak podľa tejto zmluvy a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušníci zo žiadajúcej zmluvnej
strany zamýšľajú konať v rámci územia druhej zmluvnej strany, národné kontaktné miesto
žiadajúcej zmluvnej strany poskytne vopred národnému kontaktnému miestu požiadanej zmluvnej
strany nasledujúce informácie:
– dôvod činnosti,
– identifikáciu príslušníkov,
– zbrane, strelivo a výstroj nosenú príslušníkmi,
– vozidlá používané príslušníkmi.
Článok 6
V súvislosti s ochranou a pomocou, všeobecnými pravidlami občianskoprávnej zodpovednosti,
trestnoprávnej zodpovednosti a na pracovnoprávne vzťahy sa použijú primerane ustanovenia
článkov 20 až 23 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej
spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.
Článok 7
Vo vzťahu k ochrane osobných údajov poskytovaných zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa
použijú ustanovenia rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane
osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.
Každá zmluvná strana zabezpečí úroveň ochrany osobných údajov vo svojich vnútroštátnych
právnych predpisoch aspoň zhodnú s ochranou vyplývajúcou z Dohovoru Rady Európy o ochrane
jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho
Dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 a pri takom konaní je viazaná princípmi Odporúčania
č. R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy pre členské štáty zo 17. septembra 1987, ktoré
upravuje používanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch neautomatizovaného
spracúvania údajov.
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Článok 8
Zmluvné strany zabezpečia úplnú dôvernosť a fyzickú ochranu všetkých informácií poskytovaných
na základe tejto zmluvy všetkými nevyhnutnými opatreniami v súlade s ich vnútroštátnymi
právnymi predpismi. Utajované skutočnosti sa vymieňajú výlučne národnými kontaktnými
miestami zmluvných strán.
Článok 9
V osobitných prípadoch, ak má zmluvná strana názor, že vyhovenie žiadosti podľa tejto zmluvy
môže nepriaznivo ovplyvniť jej národnú bezpečnosť, verejný poriadok, záujmy štátu alebo
vnútroštátne právne predpisy, môže táto zmluvná strana odmietnuť spoluprácu úplne alebo
čiastočne alebo podmieniť spoluprácu osobitnými podmienkami, pričom dodržiava ostatné záväzky
medzinárodnej spolupráce.
Článok 10
Na účely spolupráce podľa tejto zmluvy určí každá zmluvná strana národné kontaktné miesto pri
uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, súhlase alebo prístupe v súlade s článkom 15 alebo 16.
Toto národné kontaktné miesto má byť útvar, ktorý uskutočňuje národný program ochrany.
Článok 11
(1)
Žiadajúca zmluvná strana hradí náklady na bývanie alebo iné opatrenia požadované touto
zmluvnou stranou pre chránené osoby. Požiadaná zmluvná strana hradí výdavky na personálne a
materiálne zdroje na ochranu týchto osôb.
(2)
Každá zmluvná strana hradí ostatné náklady vzniknuté vlastným orgánom pri vykonávaní tejto
zmluvy.
(3)
V špeciálnych prípadoch môžu dotknuté národné kontaktné miesta dohodnúť v osobitnom
dokumente v súlade s článkom 3 odlišnú úpravu týkajúcu sa hradenia nákladov.
Článok 12
(1)
Ustanovenia tejto zmluvy sa uplatňujú medzi členskými štátmi Európskej únie iba v takom
rozsahu, v akom sú zlučiteľné s právom Európskej únie. Ak Európska únia v budúcnosti zavedie
úpravy ovplyvňujúce rozsah tejto zmluvy, právo Európskej únie bude mať prednosť pred
uplatňovaním príslušných ustanovení tejto zmluvy.
(2)
Táto zmluva neovplyvňuje práva a záväzky podľa akýchkoľvek existujúcich bilaterálnych alebo
multilaterálnych dohôd medzi zmluvnými stranami.
Článok 13
Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany vyhodnotí spoločná pracovná skupina zložená zo
zástupcov zmluvných strán vykonávanie tejto zmluvy a identifikuje akúkoľvek potrebu na zmeny
alebo doplnenia.
Článok 14
(1)
Vláda Slovinskej republiky je depozitárom tejto zmluvy.
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(2)
Depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stranám ratifikácie, prijatia, súhlasy, prístupy a iné
vyhlásenia týkajúce sa tejto zmluvy.
(3)
Depozitár zašle overenú kópiu tejto zmluvy každému signatárovi a sekretariátu Spojených národov
pre registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Spojených národov.
Článok 15
(1)
Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení druhej
ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase medzi dvoma ratifikujúcimi zmluvnými stranami.
Vo vzťahu k ostatným zmluvným stranám táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého
mesiaca nasledujúceho po uložení ich ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase.
(2)
Depozitár oznámi všetkým zmluvným stranám dátum nadobudnutia platnosti.
Článok 16
(1)
Táto zmluva je otvorená na prístup všetkým členským štátom Európskej únie a iným štátom
uplatňujúcim schengenské acquis. Depozitár zašle overenú kópiu zmluvy každému
pristupujúcemu štátu.
Listina o prístupe sa uloží u depozitára.

(2)

(3)
Táto zmluva nadobudne platnosť pre akýkoľvek pristupujúci štát prvým dňom druhého mesiaca
nasledujúceho po uložení jeho listiny o prístupe.
Článok 17
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

(1)

(2)
Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu diplomatickou cestou písomným oznámením
depozitárovi.
(3)
Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, v ktorom depozitár prijal oznámenie.
(4)
Ak národné kontaktné miesto vypovedajúcej zmluvnej strany uzatvorilo osobitné dokumenty v
súlade s článkom 3, tieto osobitné dokumenty ostanú účinné pokým národné kontaktné miesta
dotknutých zmluvných strán neukončia spoluprácu podľa príslušného osobitného dokumentu
vzájomnou dohodou, berúc plne na vedomie bezpečnosť osôb, ktoré majú byť chránené v týchto
osobitných prípadoch.
Dané v Štiříne 24. mája 2012 v jednom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za Rakúsku republiku:

Johanna MIKL-LEITNER v. r.
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Za Bulharskú republiku:

Cvetan CVETANOV v. r.

Za Chorvátsku republiku:

Ranko OSTOJIĆ v. r.

Za Českú republiku:

Jan KUBICE v. r.

Za Maďarsko:

Sándor PINTÉR v. r.

Za Rumunsko:

Marian TUTILESCU v. r.

Za Slovenskú republiku:

Jozef BUČEK v. r.

Za Slovinskú republiku:

Vinko GORENAK v. r.
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K oznámeniu è. 360/2012 Z. z.

AGREEMENT
ON THE COOPERATION IN THE AREA OF WITNESS PROTECTION

The Contracting Parties to this Agreement,
 RECALLING the cooperation between the competent
Ministries of the Republic of Austria, the Republic of
Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech
Republic, Hungary, the Republic of Poland,
Romania, the Slovak Republic and the Republic
of Slovenia in the framework of the Salzburg Forum;
 DESIRING to develop and enhance their cooperation
in witness protection;
 HAVING REGARD TO the best practice models
developed by Europol in the area of witness
protection;
 RECOGNIZING
bilateral
and
multilateral
agreements on police cooperation concluded
between the Contracting Parties;
 HAVING REGARD TO the national legislation of the
Contracting Parties and European Union law,
including regulations on personal data protection;
 HAVING REGARD TO the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime
of 2000, UNTOC;
 RECALLING the United Nations Convention against
Corruption of 2003, UNCAC;
 HAVING REGARD TO the relevant Council of Europe
instruments;
 BEARING IN MIND the free movement of persons in
the European Union and the challenges thus related
to the area of witness protection;
Have agreed as follows:
Article 1
The purpose of this Agreement is to develop and
enhance cooperation related to witness protection
between the Contracting Parties.
Article 2
(1) The national contact points of the Contracting
Parties referred to in Article 10 shall directly cooperate
in the area of witness protection upon written request.
The competence of the national contact points shall be
governed by the national legislation.
(2) The cooperation shall, in particular, include the
relocation and protection of persons, exchange of
information, administrative, technical and logistical
support and training of the staff of witness protection
units.
(3) The protected person to be relocated must have

been placed under the national protection programme
of the requesting Contracting Party or, in case of urgent
need, it must be presumable that this person will be
taken into the national protection programme of the
requesting Contracting Party, if this is foreseen under
the national legislation of the requested Contracting
Party. When taking supportive measures in connection
with the protection of these persons the national
legislation of the requested Contracting Party shall
apply accordingly. The person to be protected shall
remain under the national protection programme of
the requesting Contracting Party.
(4) The requesting Contracting Party shall provide
the requested Contracting Party with all necessary
information which is relevant to this Contracting Party
to come to a decision.
(5) Enrolling an endangered person into the national
protection programme of the requesting Contracting
Party shall be fully in competence of this Contracting
Party. The requested Contracting Party shall not
re-evaluate the reasons for the enrolment.
(6) For serious reasons and after having duly notified
the requesting Contracting Party, the requested
Contracting Party may cease the supportive measures.
In this case, the requesting Contracting Party shall
retake the person concerned.
Article 3
The mutually agreed conditions for the relocation,
assistance and protection of persons in each individual
case shall be set forth in a separate document
concluded by the national contact points referred to in
Article 10 of the Contracting Parties involved in this
individual case. Significant changes in the situation
of the protected person should be reflected
in amendments or in a new separate document.
Article 4
Officers from the national contact point of one
Contracting Party acting under this Agreement within
the territory of another Contracting Party shall be
subject to the instructions given by the national
contact point of the host Contracting Party.
Article 5
(1) For the carrying of arms, ammunition and
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equipment and the use of vehicles by officers from the
national contact point of one Contracting Party acting
under this Agreement within the territory of another
Contracting Party, the provisions of Article 19 of the
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on
the stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism and cross-border
crime shall apply accordingly.
(2) Officers from the national contact point of one
Contracting Party acting under this Agreement within
the territory of another Contracting Party may use
their arms, ammunition and equipment only in
legitimate self-defence or in the defence of others.
(3) In order to ensure the confidentiality of the
protective measures officers may conceal their original
identities and the vehicles used.
(4) If under this Agreement and upon prior approval
officers from a requesting Contracting Party intend to
act within the territory of another Contracting Party,
the national contact point of the requesting
Contracting Party shall provide the national contact
point of the requested Contracting Party in advance
with the following information:
 purpose of the action,
 identification of the officers,
 arms, ammunition and equipment carried by the
officers,
 vehicles used by the officers.
Article 6
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Article 8
The Contracting Parties shall ensure the full
confidentiality and physical protection of all
information supplied by the Contracting Parties under
this Agreement, by all necessary measures in
accordance with their national legislation. Classified
information shall be exchanged exclusively by the
national contact points of the Contracting Parties.
Article 9
In individual cases, where a Contracting Party is of
the opinion that the granting of a request under this
Agreement may adversely affect its national security,
public order, states interests or national legislation,
such Contracting Party may refuse cooperation
in whole or in part or make its cooperation conditional
upon specified terms while complying with other
international cooperation obligations.
Article 10
For the purposes of the cooperation under this
Agreement, each Contracting Party shall designate
a national contact point when depositing the
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in accordance with Article 15 or 16. This
national contact point shall be the unit running the
national protection programme.
Article 11

Regarding protection and assistance, general rules
of civil liability, criminal liability, and employment
relations, the provisions of Articles 20 to 23 of the
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on
the stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism and cross-border
crime shall apply accordingly.
Article 7
Regarding the protection of personal data supplied
by the Contracting Parties under this Agreement, the
provisions of the Council Framework Decision
2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection
of personal data processed in the framework of police
and judicial cooperation in criminal matters shall
apply. Each Contracting Party shall guarantee a level
of protection of personal data in its national legislation
at least equal to that resulting from the Council of
Europe Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data
of 28 January 1981 and its Additional Protocol
of 8 November 2001 and in doing so, shall be bound by
the principles of Recommendation No R (87) 15 of 17
September 1987 of the Committee of Ministers of the
Council of Europe to the Member States regulating the
use of personal data in the police sector, also where
data are not processed automatically.

(1) The requesting Contracting Party shall bear the
costs of living or other measures requested by this
Contracting Party for the protected persons. The
requested Contracting Party shall bear the expenses
for personnel and material resources for the protection
of these persons.
(2) Each Contracting Party shall bear all other costs
incurred by its authorities in implementing this
Agreement.
(3) In special cases, the national contact points
concerned may agree in a separate document in
accordance with Article 3 on different arrangement as
regards the bearing of costs.
Article 12
(1) The provisions of this Agreement shall apply
between Member States of the European Union only in
so far as they are compatible with European Union law.
Should the European Union in future introduce
arrangements affecting the scope of this Agreement,
European Union law shall take precedence in applying
the relevant provisions of this Agreement.
(2) This Agreement shall not affect rights and
obligations under any existing bilateral or multilateral
agreements between the Contracting Parties.
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Article 13

Article 16

Upon request of either Contracting Party, a joint
working group made up of representatives of the
Contracting Parties shall evaluate the implementation
of this Agreement and shall identify any need for
supplements or amendments.

(1) This Agreement shall be open for accession to all
Member States of the European Union and other States
applying the Schengen acquis. The Depositary shall
transmit a certified copy of the Agreement to each
acceding State.

Article 14

(2) Instruments of accession shall be deposited with
the Depositary.

(1) The Government of the Republic of Slovenia shall
act as Depositary of this Agreement.

(3) This Agreement shall enter into force for any
acceding State on the first day of the second month
following the deposit of its instrument of accession.

(2) The Depositary shall promptly notify the
Contracting Parties of ratifications, acceptances,
approvals,
accessions
and
other
statements
concerning this Agreement.
(3) The Depositary shall transmit a certified copy of
this Agreement to each signatory party and to the
Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations.

Article 17
(1) This Agreement shall be concluded for an
indefinite period of time.
(2) Each Contracting Party may withdraw from this
Agreement by diplomatic channels with a written
notification to the Depositary.

Article 15

(3) The withdrawal shall take effect six months from
the date on which the notification was received by the
Depositary.

(1) This Agreement shall enter into force on the first
day of the second month following the deposit of the
second instrument of ratification, acceptance or
approval between the two ratifying Contracting
Parties. Concerning other Contracting Parties this
Agreement shall enter into force on the first day of the
second month following the deposit of their instrument
of ratification, acceptance or approval.

(4) If the national contact point of the withdrawing
Contracting Party has concluded separate documents
in accordance with Article 3, these separate
documents shall remain effective until the national
contact points of the Contracting Parties concerned,
have in mutual consent terminated the cooperation
under the respective separate document, taking fully
into account the safety of the persons to be protected in
these particular cases.

(2) The Depositary shall notify all Contracting
Parties of the date of entry into force.

Done at tiøín, on 24 May 2012, in a single original in
the English language.

For the Republic of Austria:
Johanna MIKL-LEITNER m.p.
For the Republic of Bulgaria:
Tsvetan TSVETANOV m. p.
For the Republic of Croatia:
Ranko OSTOJIÆ m. p.
For the Czech Republic:
Jan KUBICE m. p.
For Hungary:
Sándor PINTÉR m. p.
For Romania:
Marian TUTILESCU m. p.
For the Slovak Republic:
Jozef BUÈEK m. p.
For the Republic of Slovenia:
Vinko GORENAK m. p.
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