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TRESTNOPRÁVNE APLIKAčNÉ PROBLÉMY 
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Súhrn 

Príspevok prierezovo oboznamuje s podstatnými časťami judikatúry, ktorá zjednocovala 
aplikačnú prax pri rozhodovaní súdov vo vzťahu k ukladaníu a výkonu protialkoholického lieče

nia. Rozoberá súdnu prax pri rozlišovaní foriem ochranného liečenía (ambulantné, ústavné), 
rozsah znaleckého dokazovanía znalcami psychiatrami i náležitosťami návrhov liečebných ústa
vov pri zmene a ukončení liečby . Načrtáva i súčasné problémy pri posudzovaní trestného činu 
nedovolenej výroby a držanía omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podIa 
§ 187 ods. l Tr. zák .. 

K r ú č o v é s lov á : závislosť od alkoholu - ochranné protialkoholické liečeníe - ukladaníe a 
výkon protiakoholického liečenía 

P. Šamko: CRIMINAL LEGAL APPLICATION PROBLEMS 
RELATING TO CRIMINAL ACTS COMMITED UNDER 
INFLUENCE OF ALCOHOL 

Summary 

The paper brings the essential parta of judical decisions comprising the application practice 
spplied in Courťs decision in adjudging treatment of alcohol addicts. It anaIyzes judical practi
ce in differentiating the forms of medical treatment (in out- patient department, institutions), 
the extent of opiníons prepared by forseníc experts - psychiatrists and the requirements of the 
proposaIs for medical institutions in case of changing and terminating the treatment. In outli
nes also current problems in considering the criminaI act of illegal production and possession of 
drugs and psychotropic substances, poisons, and similar substances pursuant to § 187(1) of the 
CriminaI Code. 

K ey w o r ds : alcohol addiction - medical alcoholic treatment - adjudging and following 
medical treatment 

Judikatúra v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa podrobne zaoberala 
niektorými aplikačnými problémami vo vztahu k trestnej činnosti pod vplyvom al-

Prednesené na vedecko- pracovnej schôdzi dňa 21. ll. 1997 pri priležitosti 20. výročia otvorenia 
protialkoholickej časti Psychiatrického oddelenia v Banskej Bystrici 
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koholu. Niektoré zovšeobecňujúce materiály najmä bývalého federálneho najvyššie
ho súdu podčiarkovali, že trestná činnosť spáchaná pod vplyvom alkoholu a trestná 
činnosť recidivistov patrí k základným problémom boja proti krimiualite. Počet 
osôb odsúdených pre trestné činy spáchané pod vplyvom alkoholu, ich podiel na cel
kovom počte odsúdených osôb v predmetnom období narastal, úmerne sa zvyšoval 
i počet uložených protialkoholických liečení . Skladba trestnej činnosti takýchto 
osôb oscilovala okolo trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti 
poriadku vo veciach verejných a násilných trestných činov. 

Z rozhodovacej činnosti súdov sa judikatúra orientovala najmä na tieto problé
my: 

1. Posudzovaníe okolností, či ide o páchateľa, ktorý sa oddáva nadmernému po
užívaníu alkoholických nápojov. V tomto smere sa zdôrazňovala okolnosť, že nad
merné požívaníe alkoholických nápojov musí mať povahu choroby. V rozbore z roku 
1976 (Tpjf 70/76) sa najvyšší súd dokonca odvoláva na vyjadreníe Psychiatrickej 
kliníky Fakulty všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe i Psychiatrickej 
kliníky Fakultnej nemocníce v Bratislave, že za chorobu vyžadujúcu liečenie možno 
považovať už tretie, rozhodné štádium alkoholizmu. Nutnosť liečby môže však nie
kedy nastať u osoby, ktorá síce ešte je v druhom štádiu alkoholizmu, u ktorej však 
vzhladom k progresívnemu vývoju už vzniká chorobná závislosť na alkohol. 

2. Pri závažných úmyselných trestných činoch, pri ktorých sa ukladajú dlhodobé 
tresty odňatia slobody sa riešila otázka, či dlhotrvajúci výkon odňatia slobody po
stačuje pri nútenej abstinencii k vyliečeniu alkoholika a či je potrebné ukladať och
ranné liečenie . Zhodnotenie praxe súdov sa priklonilo k názoru, že nútená absti
nencia bez liečenia predstavuje len chemickú, níe súčasne i psychickú "izoláciu" 
odsúdeného vo vzťahu alkoholu ako droge a návyku. 

3. K otázke tzv. kontraindikácie sa zaujalo stanovisko, že pokiaľ súd zistí, že ob
vinený je spôsobilý ochranné liečenie absolvovať, nemôže byt dôvodom k ne uloženiu 
ochranného liečenia okolnosť, že eventuálne bude potrebné s ohladom na zdravotný 
stav liečenej osoby upraviť napr. medikamentóznu liečbu. V roku 1997 najmä 
v Českej republike minísterstvo zdravotníctva presadzovalo tzv. kontraindikáciu 
ochranného protialkoholického liečenia napr. v prípadoch, ked bol zistený inteli
genčný kvocient pod 70, viackrát než dvakrát opakované ústavné protialkoholické 
liečenie, viacej než desaťročný pobyt vo výkone trestu odňatia slobody a opakované 
narušovanie liečebného procesu. 

4. Judikatúra v osemdesiatych rokoch v prípadoch chronického alkoholizmu (ob
vinený bol opakovane liečený, avšak liečenie nesplnilo predpokladaný účel) presad
zovala názor, že aj ked sú v týchto prípadoch liečebné vyhliadky pochybné, nič ne
oprávňuje súd ochranné liečenie protialkoholické neuložiť. Tento názor bol v de
väťdesiatych rokoch prelomený novelou ustanovenia § 72 ods. 2 písm b Tr. zák., po
dla ktorého ochranné liečenie sa neuloži, ak je vzhladom na osobu páchatela zrej
mé, že jeho účel nemožno dosiahnuť. 

5. Z pohladu, či súd, ked sú splnené podmienky, môže uložiť okrem ochranného 
psychiatrického liečenia aj ochranné liečenie protialkoholické, prevládlo stanovisko, 
že uloženie obidvoch druhov ochranného liečenia nie je vylúčené, obidve liečenia 
možno vykonať súčasne, ak na to budú podmienky v liečebnom ústave a bude to 
účelné z hladiska obidvoch liečení . pri súbehu viacerých druhov ochranných liečení 
sa odporučilo, aby v odbornom vyjadrení bolo zaujaté stanovisko i k tomu, či 
ochranné liečenia môžu byt vykonané súčasne v jednom liečebnom zariadení. 
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6. Vera problémov v súdnej praxi robí rozlišovanie ústavnej a ambulantnej lieč

by. V tomto smere treba zdôrazniť pre rozlišenie dve hladiská: povaha choroby 
a liečebné možnosti . Pri protialkoholickej liečbe vystupuje do popredia predovšet
kým stupeň alkoholizmu a doterajšie správanie obvineného v rodine, na pracovisku 
a v spoločnosti . V publikovanom stanovisku Psychiatrickej kliniky Fakulty všeobec
ného lekárstva KU v Prahe v roku 1976 sa uvádzalo, že alkoholici v štvrtom štádiu 
alkoholizmu majú byť vždy liečení ústavne a ústavne majú byť liečení prevažne tiež 
alkoholici v treťom štádiu. U alkoholikov v druhom štádiu by prichádzala častejšie 
do úvahy ambulantná liečba . 

7. Zásadné materiály bývalého federálneho najvyššieho súdu z rokov 1976 -
1985 riešili aj otázku znaleckého posudku a odborného vyjadrenia v prípadoch roz
hodnutia o ochrannom protialkoholickom liečení . Stotožňujem sa s praxou (reali
zuje sa na území Bratislavy i v súčasnosti vo vzťahu k závislosti od heroínu), že po
kial ide iba o skúmanie otázky, či sú alebo nie sú splnené podmienky na uloženie 
ochranného liečenia postačí vypracovanie znaleckého posudku iba jedným znalcom 
z odboru psychiatrie. 

8. Aplikačnú súdnu prax priaznivo ovplyvnilo rozhodnutie ministra spravodli
vosti SSR a ČSR v roku 1977 o možnosti výkonu ústavného i ambulantného protial
koholického liečenia . Toto liečenie sa vykonávalo u odsúdených počas výkonu trestu 
odňatia slobody, u ktorých dižka trestu bola viac ako osem mesiacov a ak súd jeho 
výkon nariadil súčasne s nariadením výkonu trestu odňatia slobody. 

Pri zmene ochranného ústavného protialkoholického liečenia na abulantné sa 
zdôrazňovalo, že rozhodujúca je okolnosť, či vývoj chorobného návyku alebo závis
losti od alkoholu je natoJko priaznivý, že na splnenie účelu ochranného protialkoho
lického liečenia postačí pokračovanie liečby ambulantným spôsobom. Zmena ambu
lantného ochranného protialkoholického liečenia na ústavné je prípustná vtedy, ak 
sa dodatočne preukáže, že vzhladom na povahu choroby a na liečebné možnosti ne
možno očakával splnenie účelu ochranného protialkoholického liečenia ambulant
nou liečbou . Návrhy na zmenu spôsobu ochranného protialkoholického liečenia mu
sia obsahoval nielen zhrnutie liečebných procedúr, ale aj zhodnotenie výsledkov 
liečby . 

Pri ukončení liečby sa súdom vytýkalo, že pri stanovisku liečebne treba preve
rovať nielen okolnosť, či obvinený plnil všetky požiadavky liečebného režimu, ale 
i to, aký bol postoj k trvalej abstinencii . V stanovisku liečebne sa musí teda objaviť 
nielen popis liečby, ale tiež to, či u nemocného vzhladom k jeho postojom k liečeniu 
a k požívaniu alkoholu je daný predpoklad, že v budúcnosti nebude požívať alkohol 
a či je u neho vypestovaný odpor k jeho požívaniu. 

Z pohladu postavenia alkoholizmu v spektre drogových závislostí so zameraním 
na forézne vymedzenie je potrebné zmieniť sa i o novej skutkovej podstate trest
ného činu opilstva podla § 201a Tr. zák .. 

Názov ustanovenia "Opilstvo" nebol volený šťastne a nezodpovedá jeho obsahu, 
keďže častejšie budú prípady nepríčetnosti spôsobené inak, než práve vplyvom al
koholu. Viacej by vyhovoval názov "porušenie chráneného záujmu v nepríčetnosti 
pod vplyvom návykovej látky". 

Nová skutková podstata koncepcie trestnej zodpovednosti za čin spáchaný v sta
ve zavinenej nepríčetnosti odchyluje od predchádzajúceho tým, že konanie spácha
né v zavinenej nepríčetnosti sa posudzuje ako samostatná skutková podstata oso
bitného trestného činu. Páchate! zodpovedá za trestný čin opilstva, nie za trestný 
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čin, ktorý spáchal v opilosti . Aj keď ide o novú skutkovú podstatu, možno sa oprieť 
o judikatúru, keďže obdobná skutková podstata bola známa už v právnej úprave za
kotvenej v § 186 Tr. zák., číslo 86/1950 Zb. Zakotvenie tejto novely signalizuje po
trebu zjednotenia znalcov pri posudzovaIÚ najmä simplexnej a komplikovanej ebrie
ty, najmä vo vztahu k možnému zámeru, že rozpoznávacia, alebo ovládacia porucha 
bola úplná. Samotná skutočnosť, že obvinený sa dopustil činu v alkoholickej ebriete 
ťažkého stupňa, nemôže viesť k záveru, že nevedel rozpoznať nebezpečnosť svojho 
konania a nevedel svoje konanie ovládať. Znalci musia dôsledne vyžadovať, už v 
prípravnom konaIÚ komplexnosť spisového materiálu a budú musieť vyriešiť okol
nosť, či vlastne možno pripustiť, že aj v jednoduchej opilosti by bolo možné dôjsť k 
záveru, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti sú vymiznuté. Otázkou zostáva 
i posúdenie, kedy musí byť obvinený v takom alkoholickom opojeIÚ, aby sa dala 
konštatovať jeho nepríčetnosť, t . j . ide o otázku hlbky ebriety v čase činu. Stotožňu
jem sa so závermi z diskusie na psychiatrickej kliIÚke UK, že znalec musí komplex
ne riešiť jednak poruchu psychických a motorických funkcll obvineného, prihliadať 
na mentálnu náročnosť riešenia situácie a precízne klasifikovať formu ebriety 
a úroveň tolerancie obvineného vo vzťahu k alkoholu. Pripomínam tiež skutočnosť, 
že aplikácia v súčasnosti prijatého tzv. rausch--deliktu sa týka iba tých prípadov, 
keď súd konštatuje zavinenú nepríčetnosť, t . j . táto skutková podstata nemôže byť 
použitá pri závere o zmenšenej nepríčetnosti . Tento záver je evidentný z dikcie 
skutkovej podstaty trestného činu opilstva podla § 201a Tr. zák., keďže základná 
odlišnosť tejto skutkovej podstaty od iných skutkových podstát v osobitnej časti 
trestného zákona je v tom, že zavinenie ako vnútorný psychický vzťah páchateIa sa 
tu neskúma vo vzťahu ku konaniu, ktorého sa v nepríčetnosti obvinený dopustil, 
ani vo vzťahu k výsledku tohto konania, ale práve vo vzťahu k stavu nepríčetnosti 
a vo vzťahu ku konaIÚu, ktorým sa do tohto vzťahu uviedol. 

Súčasné trestnoprávne aplikačné problémy z pohladu návykových látok sa 
v Bratislavskom kraji zameriavajú na závislosť na omamnú látku heroín. Týka sa 
to nielen príslušnosti súdov, ktorá sa presunula vo vzťahu k základnej skutkovej 
podstate trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných 
látok, jedov a prekurzorov (§ 187 ods. 1 Trestného zákona) na krajský súd v podobe 
samosudcovskej agendy, ale aj výkladu niektorých znakov skutkovej podstaty tohto 
trestného činu ("držanie", "prechovávaIÚe"). Filozofiou u tzv. konzumentov heroínu 
nie je otázka trestného postihu, ale ochranného liečenia . V prípadoch ústavného 
liečenia sa však naráža na nedostatok liečebnej kapacity a niekedy i viac ako ročné 
čakacie lehoty. Neplatí už ani prehlad spádových území psychiatrických liečebIÚ, 
ktoré vytvorili prílohu Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy. Prob
lém vyvoláva i okolnosť, že narkomani nie sú poisteIÚ, čím sa sťažuje ich prijatie na 
ochranné ústavné liečenie . 
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