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Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo novelu Trestného zákona v čas
ti týkajúcej sa tzv. drogovej trestnej činnosti. Zásadnou zmenou v nej bolo 
zavedenie priestupku namiesto trestného činu pri zadržaní nepatrného 
množstva drogy. Predložený návrh mal ísť na rokovanie vlády v januári 
2018, ale vzhľadom na jeho medializáciu a politicko-spoločenskú polemiku, 
ktorú vzbudil bol stiahnutý. Následne podľa medializovaných informácií si 
ho vcelku osvojil a podal do parlamentu pán poslanec Poliačik. Pretože som 
bol konzultovaný a vo viacerých diskusiách nepresne citovaný ako jeho 
spoluautor vydal som dňa 26. januára 2018 oficiálnu tlačovú správu. Jej 
presné znenie i pre odbornú verejnosť si dovolím uviesť nižšie. 
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Tlačová správa: 
Stanovisko k polemike o návrhu zákona „o dekriminalizácii drog" 

Vzhľadom na medializované informácie, ktoré sa skreslene odvolávajú na 
môj súhlas s predloženou novelou Trestného zákona, zaoberajúcou sa tzv. 
dekriminalizáciou drog, považujem pre verejnosť za potrebné jasne sformulo
vať moju pozíciu. 

Nie som autorom uvedenej novely, ani som ju neinicioval. Materiál bol 
vypracovaný skupinou odborníkov z tzv. silových rezortov, Ministerstva 
spravodlivosti SR (gestora zákona), Ministerstva vnútra SR a Generálnej 
prokuratúry SR. Bol som len prizvaný spolu s ďalšími expertmi Ministerstva 
zdravotníctva SR do pracovnej skupiny, ktorá o návrhu diskutovala. 

Vznesených bolo k nemu zo zdravotníckeho aspektu viacero pripomienok. 
Okrem jedného odporúčania týkajúceho sa vyšetrenia a prípadnej liečby 
mladistvých užívateľov, neboli v návrhu zohľadnené pripomienky, ktoré po
kladám za podstatné, a pre ktoré som sa s ním nestotožnil. Za vysoko proble
matické vidím navrhované stanovenie hraníc pre minimálne množstvá drog, 
podla ktorých by sa malo určiť či sa jedná o trestný čin. V navrhovanej 
úprave mi chýbajú dostatočné kompenzačné preventívne a liečebné opatre
nia, aby sa okrem pokuty, či trestu prichyteným užívateľom aj pomohlo. 
Chýba tiež ekonomická analýza dopadov s predpokladanou potrebou navýše
nia kapacít do liečebno-preventívnej oblasti, vrátane navýšenia financií. Ne
dostatočná pozornosť bola venovaná porovnaniu rôznych modelov dekrimi
nalizácie vo svete a ich rozdielnym výsledkom. Upozornili sme i na sku
točnosť, že súčasťou procesu tvorby novely mala byť tiež široká celospo
ločenská diskusia. 

Opakovane som sa v médiách vyjadril, že v súlade s odporúčaním Úradu 
pre drogy a kriminalitu OSN, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
a drogovú závislosť, ako i na základe vlastnej bohatej praxe s ľuďmi, ktorí 
majú problém s drogami, nie som za ich kriminalizáciu len preto, že sú 
užívateľmi. Pred trestným stíhaním je ľudské a medicínsky potrebné dať 
prednosť liečbe, nakoľko drogová závislosť je chorobou mozgu, ktorá sa spra
vidla začína rozvíjať po užívaní v dospievaní, kedy je obmedzená schopnosť 
tento proces bez pomoci zastaviť. 

Zdôrazňujem, že nie som kompetentný súhlasiť, či nesúhlasiť s návrhom 
novely. Je to kompetencia a zodpovednosť politická. Odborný zdravotnícky 
aspekt je len jedným, hoci by mal byť v tomto kontexte kľúčovým. Z vyššie 
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uvedeného vyplýva, že zdravotnícky prístup v príprave návrhu novely, v jej 
súčasnej podobe, nebol určujúcim. 

Komentár autora 

Nie len pri protidrogovej politike, ale aj pokiaľ ide o ostatné zákony, i mi
mo zdravotníctva, malo by byť pri ich tvorbe rešpektované odborné stano
visko. Pokiaľ je to možné založené na vedecky overených poznatkoch. Nie je 
dôležitý iba legislatívno-právny aspekt, ktorý sa často dáva do popredia, ale 
v prvom rade má byť zohľadnená vecná stránka, to je to, čo je jadrom 
problému, ktorý zákonná norma upravuje. Upozornili nás na to pri tvorbe 
nového Trestného zákona počas seminára k problematike drogovej trestnej 
činnosti právni experti EÚ už počas predvstupového procesu do Európskej 
únie. Ai na ich vyslovenú žiadosť bolo vtedy dodatočne zaradené moje 
vystúpenie do prebiehajúceho seminára v Bratislave, kde návrh prero
kovávali slovenskí experti len z oblasti práva a polície. Ako v tom čase, tak 
i v súčasnosti je však vplyv zdravotníckej odbornosti na podstatu zákona 
výrazne limitovaný. Určite sme ďaleko od takých extrémov vo svete ako sú 
napríklad mimosúdne „zúčtovania" s užívateľmi drog na Filipínach. Predsa 
však nespÍňame všetky odborné a humanistické štandardy ktoré odporúča 
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu vo Viedni (UNODC, 2010) a Svetová 
zdravotnícka organizácia (UNODC a WHO, 2017), alebo Rada Európy (Rada 
Európy, 2015). V tomto trende je úprava nášho Trestného zákona k dekri
minalizácii užívateľov drog vítaná. Podľa zahraničných skúseností zastávam 
však stanovisko, že okrem Trestného zákona je potrebné súčasne komplex
ne systémovo riešiť problematiku práve s ohľadom na liečbu a prevenciu. 
V Portugalsku, ktoré je často dávané za vzor dekriminalizácie v EÚ to 
súbežne zabezpečili (Greenwald, 2009). Obdobné premyslené systémové 
opatrenia, ani s tým súvisiace navýšenie verejných financií do prevencie 
a liečby, napriek našim upozorneniam slovenský návrh neobsahoval. Per
spektívou je jeho nové odborné spracovanie, pri ktorom by boli spomenuté 
veci dopracované ako zásadné podmienky zo strany zdravotníctva. 
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V rubrike Listy editorovi ponúka redakcia časopisu Alkoholizmus a dro
gové závislosti (Protialkoholický obzor) priestor na prednesenie osobných 
vhľadov, názorov a diskusných príspevkov k rozličným témam adiktológie. 
V záujme názorovej vyváženosti si redakcia vyhradzuje právo na komentár 
člena redakčnej rady k príspevkom uverejneným v tejto rubrike. 
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