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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AP

–

apelačný princíp

DÚ

–

devolutívny účinok

GP

–

Generálny prokurátor Slovenskej republiky

HP

–

hlavné pojednávanie

KP

–

kasačný princíp

NZ

–

neverejné zasadnutie

PK

–

SpPK –

prípravné konanie
sudca pre prípravné konanie

TK

–

trestné konanie

TS

–

trestné stíhanie

VZ

–

verejné zasadnutie
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PREDHOVOR

Trestné právo procesné predstavuje jeden z nosných predmetov vyučovaných na právnických fakultách v rámci druhého ročníka magisterského štúdia.
Trestné právo procesné možno zjednodušene charakterizovať ako odvetvie
verejného práva, ktoré upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní
a súdu, prípadne ďalších osôb zúčastnených na trestnom konaní, ktorého cieľom je náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov. Vzhľadom na značne široký okruh subjektov vystupujúcich v priebehu
trestného konania, s ohľadom na pomerne rozsiahly počet právnych nástrojov
koncipovaných zákonodarcom s cieľom zabezpečiť dosiahnutie účelu trestného konania, ako aj vzhľadom na množstvo inštitútov slúžiacich na ochranu
práv a oprávnených záujmov subjektov a strán figurujúcich v rámci predmetného procesu, možno trestnému právu procesnému prisúdiť atribút značnej
dynamickosti. Ruka v ruke s uvedenou charakteristikou však ide aj značná
rozsiahlosť matérie súvisiacej s jednotlivými trestnoprocesnými otázkami,
a rovnako tiež pomerná náročnosť pochopenia vzájomných väzieb a súvislostí,
ktoré možno medzi predmetnými inštitútmi identifikovať.
Predkladaná príručka preto pozostáva z metodických pomôcok spracovaných vo forme tabuliek a grafov, ktorých primárnym cieľom je zjednodušiť
študentom právnických fakúlt memorovanie takých otázok trestného práva
procesného, ktoré vykazujú atribút značnej náročnosti a problematickosti.
Cieľom vypracovania uvedených pomôcok je tiež snaha o vytvorenie takého
spôsobu nazerania na jednotlivé trestnoprocesné inštitúty, prostredníctvom
ktorého budú študenti schopní vnímať a uvedomovať si logické súvislosti
a vzájomné väzby, ktoré existujú medzi príslušnými trestnoprocesnými inštitútmi. Na podklade spracovaných metodických pomôcok si tak študenti
môžu osvojiť logické nazeranie na ustanovenia trestného práva procesného,
a súčasne vhodne sprehľadniť pomerne rozsiahlu matériu súvisiacu s týmto
právnym odvetvím.
Autorka
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ZASTÚPENIE SUBJEKTOV V TRESTNOM KONANÍ

Obvinený
obhajca

Zúčastnená osoba
splnomocnenec

Poškodený
splnomocnenec

»» ustanovený
–– povinná obhajoba (§ 36 a § 37)
–– bezplatná obhajoba (§ 40 ods. 2)
–– náhradný obhajca (§ 42)

»» ustanovený (§ 45 ods. 5 – dôvod

»» ustanovený (§ 47 ods. 6 – dôvod ustanove-

»» zvolený

»» zvolený (§ 53)

»» zvolený (§ 53)

zákonný zástupca → vykonáva zastúpenie zúčastnenej osoby v prípade
pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony

zákonný zástupca → vykonáva zastúpenie
poškodeného v prípade pozbavenia alebo
obmedzenia spôsobilosti na právne úkony

pozn.: ustanovený obhajca má nárok na odmenu
voči štátu – uvedená skutočnosť však neznamená,
že obhajoba je pre klienta (obvineného) uskutočňovaná zadarmo. Štát totiž disponuje oprávnením
žiadať voči obvinenému vyplatenie trov obhajoby –
uvedené oprávnenie sa neuplatňuje iba v dvoch prípadoch a to v prípade bezplatnej obhajoby (§ 40
ods. 5) a v prípade, kedy je obvinený uznaný za vinného (§ 555 ods. 1)

zákonný zástupca → pri pozbavení
alebo obmedzení spôsobilosti na právne
úkony

↓

opatrovník nahrádza zákonného zástupcu v prípade, kedy zákonný zástupca nemôže vykonávať svoje práva
ALEBO je nebezpečenstvo z omeškania

ustanovenia je ochrana záujmov
zúčastnenej osoby. Splnomocnencom je v tomto prípade osoba
z radov advokátov)

1. ktokoľvek – v prípade tzv. bežných vecí
2. advokát – v prípade, kedy sa
v trestnom konaní riešia utajované skutočnosti
3. osoba s oprávnením na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami – v prípade,
kedy sa v trestnom konaní riešia utajované skutočnosti
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nia je ochrana záujmov poškodeného. Splnomocnencom je osoba z radov advokátov – predmetné zastúpenie je pre osobu
poškodeného vykonávané bezplatne)

1. ktokoľvek – v prípade tzv. bežných
vecí
2. advokát – v prípade, kedy sa v trestnom konaní riešia utajované skutočnosti
3. osoba s oprávnením na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami –
v prípade, kedy sa v trestnom konaní
riešia utajované skutočnosti

↓

opatrovník podľa § 48 ods. 2 nahrádza zákonného zástupcu v prípade, kedy zákonný
zástupca nemôže vykonávať svoje práva a je
nebezpečenstvo z omeškania
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opatrovník podľa § 48 ods. 3:
–– poškodený nie je osobou s obmedzenou
alebo pozbavenou spôsobilosťou na
právne úkony a
–– nemôže vykonávať svoje práva alebo
–– je nebezpečenstvo z omeškania

osoby so samostatnými obhajovacími
právami (príbuzní v priamom rade,
súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel
a druh)

spoločný zástupca – viazaný na dve situácie:
väčší počet poškodených
veľký počet poškodených

Počet

Rozhoduje sa o:

→

→

Väčší počet poškodených

Veľký počet poškodených

viac ako 10

viac ako 100

spoločnom zástupcovi (§ 47 ods. 2)
–– možné je to len v PK
–– rozhoduje SpPK na návrh prokurátora
–– podmienky: poškodení sa na spol. zástupcovi nedohodli a
–– je ohrozený účel a rýchly priebeh TK
účasti poškodených (§ 47 ods. 5)
–– možné len v konaní pred súdom
–– rozhoduje súd = senát alebo samosudca
–– podmienky: v PK nebol ustanovený spoločný zástupca a je ohrozený účel a rýchly priebeh TK
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→
→

spoločnom zástupcovi
–– platí to isté ako pri väčšom počte poškodených, aj
keď to TP výslovne neupravuje
účasti poškodených (§ 47 ods. 3)
–– možné len v rámci PK
–– rozhoduje NS SR na návrh GP
–– podmienky: závažným spôsobom je ohrozený účel
a priebeh TK (vyšší stupeň ohrozenia)
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OBHAJCA OBVINENÉHO – POROVNANIE ZVOLENÉHO
A USTANOVENÉHO OBHAJCU
Zvolený obhajca

Ustanovený obhajca

úkon, na základe
ktorého vykonáva obhajobu

písomné plnomocenstvo

rozhodnutie súdu prijaté v trestnom konaní

limitácia
obhajcu
na konkrétne
prípady

Nie je – zvolený obhajca môže vykonávať obhajobu
vo všetkých prípadoch.

TP rozlišuje 3 prípady (situácie), kedy hovoríme
o ustanovovaní obhajcu:
1. povinná obhajoba (§ 37 a § 38 TP)
2. obhajoba bezplatná, resp. za zníženú odmenu
(§ 40 ods. 2 TP)
3. náhradný obhajca (§ 42 TP).

spôsob
ukončenia
obhajoby

Rozlišujeme 2 možnosti ukončenia obhajoby:
1. odvolanie plnomocenstva – tento úkon môže
uskutočniť obvinený
2. vypovedanie plnomocenstva (resp. odstúpenie od zmluvy o poskytovaní právnych služieb
podľa § 22 ods. 1 Zákona o advokácii) – tento
úkon môže uskutočniť obhajca.

Rozlišujeme 2 možnosti ukončenia obhajoby:
1. uplatnenie inštitútu oslobodenia od povinnosti
obhajovania (§ 43 ods. 1 TP) – vyžaduje sa kumulatívne splnenie 3 podmienok:
–– žiadosť obvineného alebo obhajcu
–– existencia závažného dôvodu alebo neplnenie
povinností obhajcom a
–– rozhodnutie súdu o oslobodení od povinnosti
obhajovania
2. zvolenie obhajcu zo strany obvineného – na
podklade uplatnenia pravidla, v zmysle ktorého
zvolený obhajca má vždy prednosť pred obhajcom
ustanoveným.
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kontinuita
obhajoby
(inštitút, ktorý
nadväzuje na
ukončenie obhajovania – ide o zodpovedanie otázky
do ktorého okamihu po ukončení
obhajovania je
obhajca povinný
ďalej vykonávať
voči obvinenému
povinnosti obhajcu v zmysle TP)

odmena obhajcu

Rozlišujeme 2 situácie:
1. situácia, kedy je u obvineného daný dôvod povinnej obhajoby – zvolený obhajca musí v tejto
situácii plniť úkony obhajcu aj po ukončení obhajoby a to až dovtedy, pokým si obvinený sám
nezvolí iného obhajcu alebo pokiaľ obvinenému
neustanovení obhajcu súd (§ 43 ods. 2 TP),
2. situácia, kedy nejde o povinnú obhajobu –
v tomto prípade nemá obhajca povinnosť aj ďalej vykonávať úkony obhajcu (v tomto prípade
sa preto § 43 ods. 2 TP neuplatní).

V prípade ustanoveného obhajcu sa vždy uplatní § 43
ods. 2 TP – ustanovený obhajca je preto povinný vykonávať úkony obhajcu až do ustanovenia alebo zvolenia
iného (nového) obhajcu.

Zvolený obhajca si uplatňuje nárok na odmenu
voči klientovi (obvinenému).

Ustanovený obhajca si uplatňuje nárok na odmenu
voči štátu, čo však neznamená, že pre obvineného je
obhajoba zdarma – o tom, že obvinený nebude uhrádzať žiadne náklady ustanoveného obhajcu (vo vzťahu
k štátu) hovoríme iba v dvoch prípadoch:
–– bezplatná obhajoba podľa § 40 ods. 2 TP a
–– situácia, kedy výsledkom trestného konania nebude právoplatné uznanie obvineného za vinného
(§ 555 ods. 1 TP).
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POVINNÁ OBHAJOBA – PROCESNÝ POSTUP
ZABEZPEČENIA OBHAJCU

V prípade, že je v trestnom konaní zistený niektorý z dôvodov povinnej obhajoby, procesný postup zabezpečenia obhajcu v danej situácií je nasledovný:
1. zvolenie si obhajcu zo strany obvineného formou plnomocenstva („zvolený obhajca“)
pokiaľ obvinený nepristúpi k zvoleniu obhajcu

2. zvolenie obhajcu niektorou z oprávnených osôb podľa § 39 ods. 2 TP (stále
ide o „zvoleného obhajcu“)
pokiaľ nikto z oprávnených osôb
nepristúpi k zvoleniu obhajcu

3. určenie lehoty na zvolenie obhajcu pre obvineného zo strany súdu podľa § 40
ods. 1 TP (v prípade využitia tejto lehoty, pôjde stále o „zvoleného obhajcu“)
pokiaľ v rámci určenej lehoty nepríde k zvoleniu
obhajcu obvinenou osobou (lehota bezúspešne
uplynie)

4. ustanovenie obhajcu zo strany súdu – v tomto prípade už ide o „ustanoveného
obhajcu“ (ide o krajné riešenie, pretože ustanovenie obhajcu predstavuje zásah do slobodnej voľby obvineného a z toho dôvodu sa musia pred úkonom
vo forme ustanovenia obhajcu využiť všetky tri vyššie popísané kroky).
V spojitosti s ustanovením obhajcu môže nastať situácia, že obvinený nebude
súhlasiť s takto určeným obhajcom    riešenie:
a) obvinený si zvolí obhajcu podľa vlastného výberu (platí pravidlo: „zvolenie obhajcu má vždy prednosť pred ustanovením obhajcu“) – výsledkom bude nahradenie ustanoveného obhajcu zvoleným obhajcom, pričom ustanovenie obhajcu
obligatórne zruší súd, ktorý o ustanovení rozhodol (§ 40 ods. 5 TP), alebo
b) obvinený podá súdu žiadosť o oslobodenie ustanoveného obhajcu od povinnosti obhajovania a jeho nahradenie iným ustanoveným obhajcom podľa
§ 43 ods. 1 TP – výsledkom bude nahradenie ustanoveného obhajcu iným
ustanoveným obhajcom na podklade posúdenia veci (rozhodnutia) zo
strany súdu (súd k takémuto nahradeniu nepristupuje obligatórne, automaticky ako v predošlom prípade, ale na podklade posúdenia okolností
prípadu, najmä posúdenia existencie, dôležitého dôvodu“ odôvodňujúceho
takéto nahradenie obhajcu).
10

TRESTNÉ PRÁVO – METODICKÁ PÔMOCKA PRE ŠTUDENTOV

4

ZADRŽANIE A PROCESNÝ POSTUP JEHO UPLATNENIA
Zadržanie podľa § 85

Zadržanie podľa § 86
Podmienky

a) osoba podozrivá
a) osoba obvinená
b) udelenie súhlasu zo strany
b) nevyžaduje sa súhlas prokurátora
prokurátora
c) existuje dôvod väzby podľa § 71 TP
(výnimka – vec neznesie odklad
d) rozhodnutie o väzbe nemožno voa súhlas nemožno vopred získať)
pred zadovážiť
c) existencia dôvodu väzby podľa
§ 71 TP
Postup policajta
1. oznámenie o zadržaní
prokurátorovi

1. oznámenie o zadržaní
prokurátorovi

2. vypracovanie zápisnice

2. vypracovanie zápisnice

3. vypočutie podozrivej osoby –
výsluch č. 1 (účel výsluchu –
zistiť možnosť obvinenia)

3. a 4. krok je vynechaný, pretože pri
zadržaní podľa § 86 dochádza k zadržaniu osoby, ktorá je už obvinená

vznesenie obvinenia
(zistí sa dôvod na
vznesenie obvinenia)
5. vypočutie osoby
už obvinenej = výsluch č. 2
(účel výsluchu – zistiť
existenciu dôvodu väzby)

6. prepustenie na slobodu
(nezistí sa dôvod na
vznesenie obvinenia)

podnet prokurátorovi
na podanie návrhu
na vzatie osoby do väzby
+ spisový materiál
(zistí dôvod väzby)
11

5., 6. a 7. krok sú zhodné

4. prepustenie na slobodu
(nezistí sa dôvod na
vznesenie obvinenia)
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7. prokurátor nepodá návrh
na vzatie osoby do väzby
(podľa jeho posúdenia
nie je daný dôvod väzby)

prokurátor podá návrh
na vzatie osoby do väzby
(prokurátor súhlasí
so zistením policajta,
že v danej veci je daný
dôvod väzby)

Popísaný procesný postup (od zadržania do odovzdania osoby súdu) môže
trvať maximálne 48 hod. s výnimkou trestných činov terorizmu1, kedy môže
tento postup trvať maximálne 96 hod.

Postup súdu (sudcu pre PK)
zhodný pre oba typy zadržania:
1. výsluch zadržanej (obvinenej osoby)

2. rozhodnutie o vzatí do väzby
(sú splnené podmienky pre
takéto rozhodnutie podľa § 71)

rozhodnutie o prepustení
na slobodu (nie sú splnené podmienky pre takéto rozhodnutie)

Popísaný procesný postup súdu môže trvať max 48 hod., resp. 72 hod. (pri
obzvlášť závažných zločinoch) od prevzatia zadržanej osoby súdom do vydania rozhodnutia.

1

trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin spáchaný členom teroristickej
skupiny, zločin spáchaný s osobitným motívom podľa § 140 písm. e) TZ

12
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PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE
TRESTNÉHO STÍHANIA
A ZMIER – POROVNANIE

spoločné znaky

Podmienečné zastavenie trestného stíhania
(§ 216 TP)

Zmier
(§ 220 - § 227 TP)

»» odklony
»» fakultatívny charakter
»» rozhodujúci subjekt – prokurátor (výlučne)
»» účel – urovnanie konfliktu medzi obvineným a poškodeným
»» 3 prípady, kedy je uplatnenie týchto inštitútov vylúčené:
–– smrť ako následok trestného činu
–– spáchanie trestného činu korupcie alebo
–– verejný/zahraničný verejný činiteľ ako obvinený

13
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Podmienky pre uplatnenie:
1. ide o prečin
len obvinený

←

2. udelenie súhlasu

→

obvinený aj poškodený

čiastočne spoločné znaky

3. vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok,
pre ktorý je stíhaný
3 formy náhrady
majetkovej škody:

––
––
––

←

4. nahradenie škody

priame nahradenie (peniaze, oprava...)
iné opatrenie (zriadenie zálož. práva,
prevzatie dlhu, postúpenie pohľadávky,…)
dohoda o budúcom nahradení škody

→

2 formy náhrady
majetkovej škody:

––
––

priame nahradenie
iné opatrenie

+

1 forma náhrady
nemajetkovej ujmy:

––

iné odstránenie ujmy

× dohoda o budúcom nahradení škody nie je pri

zmieri možná, pretože v prípade schválenia
zmieru ide o konečné rozhodnutie (vec je ním
ukončená), preto tu nie je reálna možnosť
skontrolovať splnenie tejto dohody zo strany
obvineného a sankcionovať jej prípadné nesplnenie

5. rozhodnutie možno považovať za dostačujúce vzhľadom na...

+

6. zloženie primeranej peňažnej sumy na všeob. prospešné účely
(min. 50 % z danej sumy musí byť poukázaná štátu na pomoc poškodeným – § 224)
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rozdiely
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nahradenie škody sa vzťahuje len na majetkovú škodu – pokiaľ by trestným činom bola spôsobená nemajetková škoda, jej nahradenie sa pre uplatnenie tohto inštitútu nevyžaduje

nahradenie škody sa vzťahuje na majetkovú
škodu ako aj na nemajetkovú ujmu – pre
uplatnenie tohto inštitútu musia byť nahradené oba typy škody

„podmienečné“
skúšobná doba (1 – 5 r.)

rozdiely

rozhodovacia činnosť prokurátora
rozhodnutie
o osvedčení sa obvineného
(čas prijatia – až po uplynutí
skúš. doby)

o rozhodnutie
o pokračovaní v TS
(čas prijatia – kedykoľvek aj
počas plynutia skúš. doby)

stojí na 2 rozhodnutiach:
1. rozhodnutie
o podmienečnom zastavení
trestného stíhania
(rozhodnutie
predbežnej povahy)

stojí na 1 rozhodnutí:

2. rozhodnutie o osvedčení
sa obvineného alebo
o pokračovaní v TS
(rozhodnutie konečnej,
definitívnej povahy)

15

rozhodnutie o schválení zmieru, ktorého nevyhnutnou súčasťou je výrok o zastavení TS
(rozhodnutie konečnej povahy)
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6

ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA PODĽA § 215 ODS. 3 TP
A PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA
SPOLUPRACUJÚCEHO OBVINENÉHO – POROVNANIE

spoločné znaky

Zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 3 TP
(voči spolupracujúcemu obvinenému)

Podmienečné zastavenie trestného stíhania
voči spolupracujúcemu obvinenému § 218 TP

»» odklony
»» fakultatívny charakter
»» rozhodujúci subjekt – prokurátor (výlučne)
»» 3 podmienky pre ich uplatnenie:
1. obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov
terorizmu alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu,
2. záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre
taký trestný čin alebo pre iný trestný čin a
3. nejde o organizátora, návodcu alebo objednávateľa trestného činu (negatívna podmienka)
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nejde o samostatný právny inštitút (pretože patrí
pod zastavenie TS podľa § 215 TP – je subsumované pod inštitút zastavenia trestného stíhania)

ide o samostatný právny inštitút
„podmienečné“
skúšobná doba (2 – 10 r.)
rozhodovacia činnosť prokurátora

rozdiely

rozhodnutie o osvedčení
sa obvineného
(čas prijatia: po uplynutí
skúšobnej doby)

stojí na 1 rozhodnutí:

rozhodnutie o zastavení TS
podľa § 215 ods. 3 TP
(rozhodnutie konečnej povahy)

o rozhodnutie
o pokračovaní v TS
(čas prijatia – kedykoľvek
aj počas plynutia
skúšobnej doby)

stojí na 2 rozhodnutiach
1. rozhodnutie
o podmienečnom zastavení
trestného stíhania
spolupracujúceho obvineného
(rozhodnutie predbežnej povahy)
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2. rozhodnutie o osvedčení
sa obvineného alebo
o pokračovaní v TS
(rozhodnutie konečnej,
definitívnej povahy)
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7

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH TYPOV SÚDNYCH KONANÍ

upovedomenie

predvolanie

Hlavné pojednávanie

Verejné zasadnutie

obžalovaný
ďalšie osoby, u ktorých je to potrebné

osoby, ktorých osobná účasť je nevyhnutná

prokurátor
obhajca
zákonný zástupca
poškodený, resp.
splnomocnenec
zúčastnená osoba,
resp. splnomocnenec
zástupca záujmového
združenia občanov

prokurátor
obhajca
zákonný zástupca
splnomocnenec
záujmové združenie občanov (iba ak ide o VZ
o odvolaní a záujmové združenie vystupovalo
na hlavnom pojednávaní)
osoba, ktorá dala svojim návrhom podnet na VZ
osoba, ktorá môže byť dotknutá rozhodnutím
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (iba ak mladistvý nedovŕšil 19. rok)
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Neverejné
zasadnutie

prítomnosť
obligatórna

lehota na prípravu
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5 PRACOVNÝCH DNÍ:
prokurátor
obhajca
obžalovaný

5 PRACOVNÝCH DNÍ:
prokurátor
obhajca
osoba, ktorá dala svojim návrhom podnet na VZ
osoba, ktorá môže byť dotknutá rozhodnutím
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
splnomocnenec
zákonný zástupca

SPRAVIDLA TROJDŇOVÁ LEHOTA:
ostatné osoby, ktoré sa predvolávajú
alebo upovedomujú

SPRAVIDLA TROJDŇOVÁ LEHOTA:
ostatné osoby, ktoré sa predvolávajú
alebo upovedomujú

členovia senátu, resp. samosudca
zapisovateľ
obhajca – povinná obhajoba

členovia senátu, resp. samosudca
zapisovateľ
obhajca – povinná obhajoba
–– ak sa koná o odvolaní o väzbe
–– keď sa koná na návrh obvineného

členovia senátu
zapisovateľ
obhajca
(len pri rozhodovaní
o väzbe – je to iba
právo účasti)

prokurátor len v 3 prípadoch:
ak dal podnet na VZ
ak sa koná o odvolaní prostriedku
ak sa koná o mimor. opravnom prostriedku

prokurátor
(rozhodovanie
o väzbe – právo)

prokurátor – vždy !!!

––
––
––
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obvinený
[výslovne upravená účasť v § 293 (3), ale aj tak
je len žiaduca, nie povinná obdobne ako pri HP]

obvinený (rozhodovanie o väzbe – právo)
(pozor – keď sa rozhoduje o sťažnosti proti
rozhodnutiu o väzbe
obhajcovi, prokurátorovi náhradný obhajca
a obvinenému môže
byť účasť iba umožnená – účasť už nie je
ich právom)

senát
samosudca

senát
samosudca

senát

otázky viny a trestu

keď to TP výslovne ustanovuje

keď TP neupravuje,
že sa rozhoduje
na HP alebo VZ

obvinený
(účasť nie je upravená ako povinná,
je však žiaduca = zákon striktne nastavuje
podmienky pre možnosť vykonania
HP bez obžalovaného)

kedy
sa koná

kto
rozhoduje

náhradný sudca, resp. náhradný prísediaci
náhradný obhajca
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8

RIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY – POROVNANIE

Odvolanie

oprávnené osoby

»» prokurátor
»» obžalovaný
»» obhajca, zákonný zástupca a opatrovník

(v mene obžalovaného – aj proti jeho vôli
pokiaľ je pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo je v nej obmedzený)
»» osoby so samostatnými obhajovacími právami = príbuzní v priamom rade, súrodenec, osvojenec, osvojiteľ, manžel, druh –
odvolanie podávajú:
–– vo svojom mene,
–– iba v prospech obžalovaného, a
–– nie proti vôli obžalovaného (táto skutočnosť je vyjadrená tým, že obvinený
môže podľa § 312 ods. 1 výslovne vyhlásiť, že nesúhlasí s podaním odvolania, ktoré bolo podané v jeho prospech
týmito osobami)

Sťažnosť

»» osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka
»» osoba, ktorá dala návrh na vydanie
uznesenia

»» prokurátor
»» ak ide o mladistvého aj zákonný zá-

stupca, obhajca, orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, príbuzní v priamom rade, manžel a druh
»» osoby, ktoré by mohli podať v prospech
obvineného odvolanie (v prípade ak
ide o uznesenie o väzbe a o ochrannom
liečení)

V prípade niektorých konkrétnych uznesení
zákon upravuje výpočet oprávnených osôb
inak – tento výpočet má prednosť pred vyššie uvedenou všeobecnou klauzulou.

»» poškodený
»» zúčastnená osoba
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Odpor proti
trestnému rozkazu

»» obvinený
»» obhajca
»» osoby, ktoré sú opráv-

nené podať v prospech
obvineného odvolanie
»» prokurátor
»» poškodený
»» zúčastnená osoba
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15 dní od oznámenia
(vyhlásenia/doručenia) rozsudku

3 dni od oznámenia uznesenia
z danej lehoty
ale existujú
2 výnimky

8 dní od doručenia
trestného rozkazu

»» podanie sťažnosti do skončenia oso-

orgán, ktorý
rozhoduje

miesto
podania

lehota na podanie

bitne skráteného vyšetrovania (ak sa
koná podľa § 204)
»» podanie sťažnosti ihneď po vyhlásení
uznesenia, a to:
–– v prípade uznesenia o nevzatí do
väzby a uznesenia o prepustení
zatknutého obvineného na slobodu
(platí to pre prokurátora), a
–– v prípade uznesenia, ktorým sa rozhodlo o predĺžení lehoty väzby (platí
to pre obvineného, prokurátora
a obhajcu mladistvého obvineného)
súd, ktorý vydal
napadnuté rozhodnutie

orgán, ktorý vydal
napadnuté uznesenie

súd, ktorý vydal
trestný rozkaz

nadriadený
(druhostupňový) súd =
krajský súd a NS SR (DÚ)

nadriadený orgán (DÚ),
pokiaľ nebolo rozhodnuté
v rámci autoremedúry

samosudca, ktorý vydal
trestný rozkaz
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akými spôsobmi možno rozhodnúť
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bez skúmania zákonnosti a odôvodnenosti výrokov:
1. zamietne odvolanie
z formálnych dôvodov (§ 316 ods. 1)
2. zruší napadnutý
rozsudok a vec vráti
súdu prvého stupňa
na nové konanie a
rozhodnutie z dôvodov podľa § 316
ods. 3

1. sťažnosť zamietne (§ 193),
po preskúmaní zákonnosti a odôvodne- 2. zruší napadnuté rozhodnutie a rozhodne vo veci sám (AP) alebo uloží
nosti výrokov:
orgánu, o ktorého rozhodnutie išlo, aby
1. preruší trestné
vo veci znovu konal a rozhodol (KP),
stíhanie § 318
alebo
2. zamietne odvolanie 3. doplní napadnuté rozhodnutie sám
alebo uloží príslušnému orgánu doplniť
pre nedôvodnosť
napadnuté rozhodnutie (§ 194)
(§ 319)

3. zruší rozsudok a
vydá uznesenie,
ktoré mal vydať
súd prvého stupňa
(§ 320)
4. zruší rozsudok
z taxatívne vymedzených dôvodov
(§ 321) a:
–– vydá nový rozsudok sám (AP),
–– vec vráti na
nové konanie
a rozhodnutie
prvostupňovému
súdu podľa § 322
(KP), alebo
–– vec vráti prokurátorovi podľa
§ 323

23

1. buď odmietne odpor,
ak
–– podala ho neoprávnená osoba, alebo
–– bol podaný oneskorene
alebo
2. nariadi hlavné
pojednávanie

zásady opravného konania
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»» obmedzený revízny princíp § 317 ods. 1
»» kasačný princíp (KP)
»» apelačný princíp (AP)
»» devolutívny účinok § 315 (DÚ)
»» suspenzívny účinok
»» reformatio in peius § 322 ods. 3
»» beneficium cohaesionis § 324

»» obmedzený revízny princíp § 192 ods.1
»» kasačný princíp
»» apelačný princíp
»» devolutívny účinok § 190 a § 191
»» suspenzívny účinok
(len ak to ustanovuje zákon)

»» reformatio in peius § 195 ods. 1
»» beneficium cohaesionis § 195 ods. 2
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»» špecifikum odporu =

zrušenie napadnutého
trestného rozkazu
ex lege za splnenia
zákonných podmienok:
–– odpor podala
oprávnená osoba,
–– odpor bol podaný
v zákonnej lehote,
–– nebol vzatý späť, a
–– prokurátor prednesie obžalobu na HP
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9

MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY – POROVNANIE

Zrušenie právoplatných
rozhodnutí v prípravnom konaní

»» obvinený
»» osoby, ktoré by mohli podať

Oprávnené osoby

v prospech obvineného odvolanie
»» poškodený
»» zúčastnená osoba

Dovolanie

»» Minister spravodlivosti SR
»» Generálny prokurátor SR
»» obvinený
»» príbuzní obvineného v priamom rade,
súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh

↓ dovolanie podávajú:
––
––
––

vo svojom vlastnom mene,
iba v prospech obvineného a
iba s jeho výslovným písomným
súhlasom

»» zákonný zástupca a obhajca (aj proti
vôli obvineného), ak:
–– je obvinený mladistvý, alebo
–– je obmedzený v spôsobilosti na
právne úkony, alebo
–– je pozbavený spôsobilosti na
právne úkony
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Obnova konania

»» prokurátor (v prospech aj neprospech obvineného)

»» obvinený, resp. jeho zákonný
zástupca

»» obhajca obvineného
»» osoby, ktoré by mohli podať v prospech obvineného odvolanie

predmet opravného prostriedku
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Týmto opravným prostriedkom
možno napadnúť:
–– právoplatné rozhodnutie
prokurátora, a
–– právoplatné rozhodnutie
policajta.

Týmto opravným prostriedkom možno
napadnúť:
–– rozsudok,
–– trestný rozkaz,
–– uznesenie o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
o podmienečnom zastavení trestného
stíhania spolupracujúceho obvineného, o schválení zmieru,
–– rozhodnutie o uložení ochranného
opatrenia,
–– rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý
riadny opravný prostriedok podaný
proti predchádzajúcim rozhodnutiam,
–– rozhodnutie, ktorým odvolací súd na
základe riadneho opravného prostriedku vo veci sám rozhodol.
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Obnova konania môže smerovať iba
proti týmto rozhodnutiam:
a) rozsudok
b) trestný rozkaz
c) uznesenie o zastavení trestného
stíhania
d) uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania
e) uznesenie o podmienečnom
zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.
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podmienky

Právoplatné rozhodnutie môže byť
zrušené, ak:
–– rozhodnutie je právoplatné,
–– od právoplatnosti rozhodnutia
neuplynuli viac ako 3 mesiace, a
–– rozhodnutím alebo konaním,
ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon.

!Rozlišujeme medzi
DÔVODMI a PODMIENKAMI!
Dôvody (tzv. dovolacie dôvody):

»» 14 základných dovolacích dôvodov

(ide o dôvody, ktoré môžu v dovolaní
uplatniť všetky oprávnené osoby, § 371
ods. 1),
»» 3 dodatočné dovolacie dôvody (ide
o dôvody, ktoré môže v dovolaní uplatniť iba minister spravodlivosti, § 371
ods. 2 a 3).
Podmienky na podanie dovolania:
1. prišlo k využitiu práva na podanie
riadneho opravného prostriedku, a
2. bolo o ňom rozhodnuté

↓ výnimka
podmienky nemusia byť splnené, ak dovolanie podáva minister spravodlivosti.
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Podmienky povolenia obnovy konania vymedzuje TP v § 394 ods. 1, 2
a 3 – zjednodušene povedané v konkrétnej trestnej veci vyšli najavo
nové skutočnosti, ktoré by odôvodnili prijatie iného rozhodnutia, aké
bolo v danej trestnej veci pôvodne
vydané).

komu sa podáva

lehota na podanie opravného prostriedku
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V prípade tohto opravného prostriedku rozlišujeme dve odlišné
lehoty:
1. lehota na podanie návrhu určená
pre oprávnené osoby

↓
3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia,

Rozlišujeme dve lehoty na podanie dovolania, ktoré plynú od doručenia rozhodnutia:
»» 6 mesiacov, ak sa dovolanie podáva
v neprospech obvineného
»» 3 roky, ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného.

S ohľadom na časové obmedzenie
podania návrhu na obnovu konania
rozlišujeme dve situácie, ktoré sa odvíjajú od toho, či návrh bol podaný:
»» v prospech obvineného – podanie
návrhu je bez časového obmedzenia, alebo
»» v neprospech obvineného - obnova
konania je vylúčená, ak obvinený
zomrel, zanikla trestnosť činu, na
trest sa vzťahuje amnestia.

súd, ktorý rozhodol
v prvom stupni

orgán, ktorý vydal
pôvodné rozhodnutie

↓
2. lehota na rozhodnutie určená
pre Generálneho prokurátora

↙

alebo

↘

3 mesiace
6 mesiacov
(ak koná
(ak koná na
ex offo)    
podklade
         návrhu)
Generálny prokurátor SR
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Najvyšší súd SR

»» súd, ktorý by bol príslušný konať

1. Generálny prokurátor zistí
porušenie zákona, vysloví
porušenie zákona a:
»» zruší napadnuté rozhodnutie
a následne:
–– rozhodne sám (AP), alebo
–– prikáže pôvodnému orgánu
rozhodnúť nanovo (KP)
»» zruší iba niektorý výrok rozhodnutia a následný postup je
obdobný,
»» prikáže orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, aby doplnil chýbajúci výrok (ak porušenie zákona
spočíva v chýbajúcom výroku).

A Bez preskúmavania zákonnosti a odôvodnenosti napadnutých výrokov:
1. odmietne dovolanie z formálnych
dôvodov (§ 382).

Príslušný súd:
1. odmietne návrh na povolenie
obnovy (z formálnych dôvodov),
alebo
2. zamietne návrh na povolenie
obnovy (nesplnenie podmienok
obnovy),
3. vyhovie návrhu a zruší napadnuté
rozhodnutie a:
a) pokračuje sa v prípravnom konaní – ak sa pôvodné konanie
skončilo právoplatným uznesením prokurátora, teda keď
sa pôvodné konanie skončilo
v prípravnom konaní, alebo
b) pokračuje v konaní na podklade pôvodnej obžaloby –
platí pre ostatné prípady skončenia pôvodného konania (keď
sa pôvodné konanie skončilo
v konaní pred súdom).

akými spôsobmi možno rozhodnúť

rozhoduje

Generálny prokurátor SR

2. generálny prokurátor nezistí
porušenie zákona:
»» upovedomí o tom osobu, ktorá
podala návrh na zrušenie rozhodnutia.

B Po preskúmaní zákonnosti a odôvodnenosti napadnutých výrokov:
1. vydá uznesenie o prikázaní veci
súdu, aby o chýbajúcom výroku
rozhodol alebo aby doplnil neúplný výrok, alebo
2. rozhodne o zamietnutí dovolania
(dôvody dovolania nie sú preukázané, § 392), alebo
3. vydá rozsudok o porušení zákona
a zrušení napadnutého rozhodnutia, príp. aj rozhodnutia súdu
1. stupňa, príp. aj obsahovo nadväzujúcich rozhodnutí – a potom:
a) uplatní sa kasačný princíp,
alebo
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o obžalobe – ak sa pôvodné konanie skončilo právoplatným uznesením prokurátora
»» iný samosudca alebo senát toho istého súdu – ak sa pôvodné konanie
skončilo právoplatným rozhodnutím súdu
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zásady opravného konania

b) vráti vec do prípravného konania na žiadosť generálneho
prokurátora, alebo
c) nepristúpi k žiadnej z predošlých možností, pretože na
nápravu protizákonného stavu
postačuje zrušenie chybného
(nezákonného) rozhodnutia
(napr. v prípade, keď súd zistí,
že v pôvodnom konaní nebol
daný súhlas poškodeného).

Uplatňuje sa:
úplný revízny
princíp
kasačný
princíp
apelačný
princíp

Neuplatňuje sa:
zásada
dispozitívnosti
reformatio
in peius
beneficium
cohaesionis

Uplatňuje sa: fakultatívny suspenzívny účinok
reformatio
in peius
obmedzený
revízny princíp
kasačný princíp

30

Neuplatňuje sa:
devolutívny účinok
beneficium
cohaesionis
apelačný princíp

↓

Jedna výnimka: nepokračuje sa na
podklade obžaloby, ale vec sa vráti
do PK, pretože je to potrebné pre
objasnenie veci (je potrebné doplniť
dokazovanie v PK).
POZOR: pri obnove konania treba
rozlišovať 2 štádiá:
1. konanie o návrhu – iudicium
rescindens
2. obnovené konanie – iudicium
rescisorium (ide o situáciu, keď
súd dospeje k tretiemu vyššie uvedenému rozhodnutiu).
Uplatňuje sa:
beneficium
cohaesionis
fakultatívny
suspenzívny
účinok
reformatio
in peius

Neuplatňuje sa:
devolutívny
účinok
revízny princíp
apelačný princíp
kasačný princíp
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10

KONANIE O DOVOLANÍ – PRIEBEH

Konanie o podanom dovolaní možno rozdeliť na nasledovné etapy:
1. konanie na súde prvého stupňa (§ 376) – jeho primárnou obsahovou náplňou je zaslanie rovnopisu dovolania dotknutým subjektom so žiadosťou
o poskytnutie vyjadrenia
2. konanie na dovolacom súde (NS SR) – pozostáva z nasledovných krokov:
a) predbežné preskúmanie dovolania (§ 378)
b) neverejné zasadnutie, na ktorom sa podáva správa o stave veci (§ 381)
c) samotná rozhodovacia činnosť dovolacieho súdu – táto môže mať dve
podoby:
rozhodovanie bez preskúmania
napadnutých výrokov (NZ)

rozhodovanie po preskúmí
napadnutých výrokov (VZ)

Základné pravidlo: na tomto type
súdneho konania súd pristupuje k
rozhodnutiu o odmietnutí dovolania (§ 382).

Na tomto type súdneho konania môže súd prijať niektoré z nasledovných rozhodnutí:
1. vydá uznesenie o prikázaní veci súdu, aby
o chýbajúcom výroku rozhodol alebo aby
doplnil neúplný výrok (§ 387), alebo
2. rozhodne o zamietnutí dovolania (§ 392),
3. vydá rozsudok o porušení zákona a zrušení
napadnutého rozhodnutia, príp. aj rozhodnutia súdu 1. stupňa, príp. aj obsahovo nadväzujúcich rozhodnutí – a potom:
»» uplatní sa kasačný princíp (t.j. vráti to
pôvodnému súdu na nové konanie a rozhodnutie)
»» vráti vec do prípravného konania na žiadosť generálneho prokurátora
»» neurobí žiadnu z predošlých možností,
pretože na nápravu protizákonného
stavu postačuje zrušenie chybného
(nezákonného) rozhodnutia (napr.
v prípade, keď súd zistí, že nebol daný
v pôvodnom konaní súhlas poškodeného
alebo, že bola odsúdená osoba, ktorá má
procesnú exempciu).

↓

↓↓

z tohto pravidla existuje výnimka
§ 382a = súd môže prijať rozsudok o porušení zákona, ale len
za kumulatívneho splnenia troch
nasledovných podmienok:
i.

dovolanie bolo podané v prospech obvineného,
ii. dôvody dovolania sú preukázané, a
iii. je zrejmé, že je možné okamžite rozhodnúť rozsudkom
o porušení zákona a zrušení
napadnutého rozhodnutia.

↓

[POZOR: dovolací súd nemôže po zrušení
napadnutého rozhodnutia rozhodnúť sám tak,
ako je tomu pri odvolaní = neuplatňuje sa tu
apelačný princíp]

31

Eva Szabová

TRESTNÉ
PRÁVO
METODICKÁ POMÔCKA
PRE ŠTUDENTOV
Zodpovedný redaktor: PhDr. Erich Rabel
Sadzba a obálka: Tomáš Lisý, info@toMY.graphics
Prvé vydanie
Vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer s r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
e-mail: office@wolterskluwer.sk
internet: www.wolterskluwer.sk
v roku 2016.

ISBN 978-80-8168-558-3 (online – pdf)

