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Svedok v trestnom konaní v plynutí času1

A Witness in Criminal Proceedings 
in the Passage of Time

PETER POLÁK2

Abstrakt
S využitím výsluchu svedka ako dôkazného prostriedku sa môžeme v konaní o deliktoch 
stretnúť od najstarších čias ľudstva. Pravidlá upravujúce postavenie svedka v  takýchto 
konania sa postupne vyvíjali v  závislosti od  dobového charakteru a  potrieb ľudskej 
spoločnosti. Dôkazom toho je relevantný obsah procesno-právnych ale aj iných prameňov 
od staroveku až po súčasnosť, ktorých prehľad príspevok prináša.
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Abstract
Hearing of witness, as an evidence, can be seen in the proceeding of delicts since the 
oldest times of humanity. Rules adjusting the status of witness in this proceedings have 
gradually evolved, depending on the period character and needs of the human society. 
Proof of this is relevant content of process-legal and other sources from the anqtiquity to 
the present. This article brings brief overview of this sources.
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Úvod

Napriek tomu, že ide o zjednodušenie, možno povedať, že dejiny ľudstva sú dejinami sporov 
medzi ľuďmi. Ako náhle sa ľudská spoločnosť začala členiť a deliť na rôzne väčšinou voči 
sebe antagonistické skupiny, na vládnucich a ovládaných, na majetných a nemajetných, 
na kmene a národy, bolo treba vzťahy medzi týmito skupinami upraviť pravidlami. Aby 
boli tieto pravidlá dodržiavané bolo treba tých čo ich porušia sankcionovať. No, a aby 
mohla príslušná autorita o sankcii rozhodnúť, musel prebehnúť nejaký proces, úlohou 
ktorého bolo zistiť kto a  ako pravidlo porušil. Porušenie pravidla bolo treba odjakživa 
dokazovať. Už od týchto najstarších čias sa na dokazovanie používali výpovede svedkov. 

1 Inauguračná prednáška prednesená pred Vedeckou radou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 
v Bratislave, dňa 25.10.2017.

2 doc. JUDr. Peter Polák, PhD., vedúcí ústavu Verejného práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, e-mail: 
peter.polak@paneurouni.com.
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V  tejto súvislosti treba uviesť, že pravidlá upravujúce postavenie a  úlohy svedkov pri 
riešení porušovania pravidiel správania, teda deliktov, sa odvíjali od charakteru konania, 
v rámci ktorého boli svedecké výpovede ako dôkazy využívané. Zároveň treba zdôrazniť, 
že vo vývoji pravidiel upravujúcich postavenie svedka od najstarších čias až po dnešok sa 
odrážajú požiadavky a charakter doby, v ktorej tieto pravidlá vznikali. 

1  Vývoj pravidiel upravujúcich postavenia svedka 

podľa historických prameňov od najstarších čias 

po súčasnosť

S  prvými pravidlami upravujúcimi postavenie a  význam svedka sa môžeme stretnúť 
už v  starovekých právnych a  iných relevantných dochovaných prameňoch. Najstarším 
písomne dochovaným prameňom sú takzvané Urnamové zákony (autor sumerský vladár 
Uru, cca 2093 pred našim letopočtom),v ktorých sa v čl. 25 a 26 uvádza „Ak niekto vystúpil 
ako svedok a  bol usvedčený ako krivoprísažník zaplatí 15 šekelov striebra“. „Ak niekto 
vystúpil ako svedok, avšak odmietol svedčiť pod prísahou, odvedie zbožie, o koľko šlo 
v tomto procese“.3 

Podobné pravidlá možno nájsť aj v ustanoveniach Chammurapiho zákonníka (babylonský 
vladár, 1792 až 1750 p. n. l.) Konkrétne v jeho prvom až štvrtom článku možno nájsť takýto 
text: „Ak niekto vystúpil na súde s krivým svedectvom a výpoveď, ktorú urobil nepreukázal, 
ak ide o hrdelný spor bude potrestaný smrťou. Ak vystúpil so svedectvom v spore o obilie 
alebo o peniaze, dostane trest v hodnote sporu.“4 

V obidvoch prípadoch ide o pravidlá vzťahujúce sa na svedka trestného činu, z ktorých 
vyplýva, ako sa naložilo so svedkom, ktorý nehovoril pravdu. Inak treba upozorniť aj na to, 
že vlastne v texte Urnamových zákonov máme doloženú aj existenciu prísahy svedka.

Rozvinutý právny systém mal aj starý Egypt faraónov. Aj keď nie sú literárne právne 
pramene veľmi dochované a  sú skôr kusé, možno poukázať na  takzvané ponaučenia 
uvedené v „Náuke Amenemopovej“, čo je text na papyruse pochádzajúci z obdobia 16. 
až 14. storočia p. n. l., z ktorého vyplýva: „Nenavádzaj pisára na porušenie listiny. Je to 
ohavné Bohu. Nesvedč krivo. A neurážaj blížneho svojim jazykom“.5 Aj v tomto prípade 
ide o pravidlá smerujúce k potrebe zamedziť krivú svedeckú výpoveď. 

K  literárnym prameňom takéhoto charakteru môžeme zaradiť aj Bibliu – Písmo Sväté. 
V  knihe Exodus starého zákona sa môžeme nájsť znenie známeho Desatora Božích 
prikázaní, pričom v deviatom sa môžeme dočítať: „Nepreriekneš krivého svedectva proti 
blížnemu svojmu“.6 Tieto slová nepotrebujú komentár, pretože ich zmysel je jednoznačný. 

3 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Bratislava: 2006, s. 21 a 22.
4 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Bratislava: 2006, s. 36.
5 Tyldesley, J.: Jak soudili faraóni. Praha: Metafora s.r.o.. s. 13 až 18.
6 Sväté písmo. Starý zákon. I. zväzok. Cirkevné nakladateľstvo Bratislava, 1990, s. 240.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2018, ročník 3 B33

Pravidiel vzťahujúcich sa na  svedka možno v  textoch Starého a  Nového zákona nájsť 
pomerne veľa. Napríklad v starozákonnej knihe Deuteronomium sa vo verši 15 uvádza: 
„Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil, 
lež na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie.“ Ide o jednoznačné 
pravidlo, ktoré sa uplatňuje dodnes a môžeme ho vyjadriť ako základ takzvanej zákonnej 
dôkaznej teórie, respektíve pravidlo „Jeden svedok, žiaden svedok“.7 Známy je aj príbeh 
o  mladej peknej Zuzane a  dvoch starcoch zo starozákonnej knihy Danielovej, podľa 
ktorého dvaja starci obvinili Zuzanu, že ako vydatá žena mala pomer s milencom v záhrade 
svojho domu. Dôvodom ich krivého obvinenia bola skutočnosť, že Zuzana odmietla ich 
sexuálne návrhy. Prorok Daniel ako sudca však oddelene položil obidvom starcom tú 
istú otázku, a to „pod akým stromom sa Zuzana oddávala milencovi“. Jeden odpovedal 
„pod lentyškom“ a druhý „pod dubom“.8 Tým sa starci usvedčili z krivej výpovede. Tento 
procesný postup, teda postup oddeleného výsluchu sa pri výsluchu svedkov používa 
dodnes. Aj v  textoch Nového zákona sa možno stretnúť s  pravidlami vzťahujúcimi sa 
na svedka alebo svedectvo. Napríklad v prvom liste apoštola Pavla Timotejovi sa píše: 
„Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.“9 

Zmienky o pravidlách využitia svedkov v súdnom procese (civilnom aj trestnom) možno 
nájsť v klasickom prameni rímskeho práva v Zákone dvanástich tabúl ale najmä v známej 
poklasickej rímskej právnej zbierke Digesta, konkrétne v 22 knihe, v piatom titule, ktorý 
má názov O svedkoch (De testibus). V tomto prameni je celkom pregnantne vyjadrených 
dvadsaťpäť konkrétnych pravidiel vyjadrujúcich význam svedeckej výpovede, potrebu 
skúmania dôveryhodnosti svedkov, kto môže a  kto nemôže byť svedkom, a  sčasti aj 
pravidlá hodnotenia svedeckej výpovede.10 

V  jednej z  najstarších právnych literárnych pamiatok viažucich sa k  nášmu územie 
z  obdobia Veľkej Moravy, známej pod názvom Zákon sudnyj ľjudem (Súdny zákonník 
pre ľud), nájdeme aj takéto právne pravidlá: „Nad všetkými previnilcami má knieža 
a sudca pri každom spore so všetkou starostlivosťou a trpezlivosťou konať vyšetrovanie 
a neodsudzovať bez svedkov. Ani v jednom spore sa nemajú prijímať za svedkov tí, ktorých 
niekedy usvedčili, že klamú alebo prestupujú zákon Boží, alebo vedú zvrátený život, alebo 
ktorí sa ako nespôsobilí vylučujú z prísahy.“11 

Medzi najvýznamnejšie stredoveké právne pramene patrí zaiste „Magna charta libertatum“ 
prijatá anglickým kráľom Jánom Bezzemkom na  nátlak šľachty v  roku 1215. V  nej je 
okrem iných zakotvená aj zásada, že „ žiadny trest nebude uložený inakšie ako na základe 
prísažných svedectiev čestných ľudí spomedzi žalobcov.“12 

7 Sväté písmo. Starý zákon. I. zväzok. Cirkevné nakladateľstvo Bratislava, 1990, s. 521 až 525.
8 Sväté písmo. Starý zákon. III. zväzok. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1990, s. 837.
9 Sväté písmo. Nový zákon. Cirkevné nakladateľstvo Bratislava, s. 574.
10 Pozri Blaho, P., Vaňková, J.: Corpus iuris civilis. Digesta. Tomus I. Žilina: Eurokódex, 2008, s. 481 až 489.
11 Kolárik, J.: Právne dejiny Slovenska. Žilina: Poradca podnikateľa , s.r.o., 2008, s. 9 a 10.
12 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Práv.F UK v Bratislave., 

2007, s. 130.
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Ďalšou právnou pamiatkou, ktorá inšpirujúco pôsobí až podnes patrí „Corpus iuris 
canonici“, teda zbierka kanonického (cirkevného) práva, ktorá postupne vznikala 
v dvanástom až pätnástom storočí. Súčasťou tejto zbierky je aj takzvaný Gratiánov spis, 
v  ktorom sa nachádzajú aj nasledovné slová: „Sudca rozhodujúci trestnú záležitosť, 
nech nevynesie rozsudok skôr, ako sa žalovaný buď prizná sám, alebo bude usvedčený 
nezávadnými svedkami. Nikto nemôže byť súčasne žalobcom, svedkom alebo sudcom.“ 
Na  inom mieste možno v Gratiánovom spise nájsť aj takéto slová: „Kacír môže žalovať 
kacíra a proti nemu svedčiť“. Ak by sme toto pravidlo parafrázovali v reči našej súčasnosti, 
tak by mohli znieť aj takto:“Obvinený môže svedčiť proti inému obvinenému.“13  

Zaujímavé právne pravidlá vzťahujúce sa na  svedka obsahuje známe Werböczyho 
Tripartitum, čo je vlastne zbierka obyčajového uhorského práva vytvorená začiatkom 
šestnásteho storočia, ktorá nemala charakter zákona, ale bola súdnymi orgánmi 
rešpektovaná. Aj keď Tripartitum prevažne upravuje majetkové (vlastnícke a záväzkové) 
práva, postavenie jednotlivých subjektov práva a  predovšetkým postupy riešenia 
sporov, viaceré jej procesné ustanovenia uplatňovalo aj trestné súdnictvo. Konkrétne 
čl. 27 upravuje takzvaný „spoločný výsluch svedkov“, pod ktorým sa rozumie „vysvetlenie 
pochybností vyplývajúcich z  výrokov účastníkov konania učinených pred sudcom 
na  základe svedeckých výpovedí“. Z  ďalších časti ustanovenia čl. 27 vyplýva, že 
predpokladom správneho a zákonného uskutočnenia spoločného výsluchu svedkov je 
naplnenie nasledovných piatich kritérií:

- Každý svedok má podávať svedectvo slobodne, dobrovoľne, bez strachu 
a násilného donútenia.

- Každý svedok má byť takého veku, aby mu umožňoval veci vnímať a spomínať si 
na tie minulé veci, ohľadom ktorých je vypočúvaný. 

- Každý svedok by mal o  veci, na  ktorú sú zamerané otázky, vypovedať jasne 
a jednoznačne. 

- Pri posudzovaní významu výpovede treba mať na zreteli aj osobný stav svedkov, 
teda či o nejakej skutočnosti podáva svedectvo šľachtic alebo roľník. Svedectvo 
roľníka proti šľachticovi nemá žiaden význam.

- K spoločnému výsluchu svedkov sa požaduje aj zloženie prísahy.14 

Medzi najzaujímavejšie stredoveké právne pamiatky patrí „Constitutio criminalis Carolina“ 
(prijatá cisárom Karolom V. v roku 1534), známa aj pod skratkou „Carolina“. Išlo o súhrn 
trestnoprávnych pravidiel, hmotnoprávneho a  aj procesného charakteru. „Carolina“ 
zaviedla takzvanú zákonnú dôkaznú teóriu (napr. svedectvo muža má prednosť pred 
svedectvom ženy, svedectvo šľachtica pred svedectvom roľníka, preukázanie určitej 
skutočnosti vyžaduje stanovený počet svedkov, a pod.) a zaviedla aj pojem dôkaz. A aj 
keď je stále za  „corona probationem“ (najvýznamnejší dôkaz) považované priznanie 
obvineného, vrátane priznania dosiahnutého použitím tortúry, je už v „Caroline“ uvedené 
nasledovné pravidlo: „Aby udanie bolo uznané za  dostatočné pre použitie výsluchu 
s útrpným právom, musí byť dokázané dvomi dobrými svedkami.“ 

13 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Práv.F UK v Bratislave., 
2007, s. 198 až 200.

14 Štenpien, E.: Tripartitum. Žilina: Eurokódex s.r.o., 2008, s. 204 a 207.
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Na inom mieste možno nájsť v texte „Caroliny“ pravidlá upravujúce podmienky vzťahujúce 
sa na osobu svedka, ako aj upravujúce spôsob a kritériá hodnotenia svedeckých výpovedí, 
a ktoré majú nasledovný obsah: „Svedkovia majú poskytovať údaje na základe osobného 
poznania pravdy, uvádzajúc zdôvodnené dôkazy svojho poznania. Náležitými svedkami sú 
tí, ktorí nie sú znevážení a nepodliehajú odmietnutiu na žiadnom právnom základe. Ak je 
nejaký trestný čin preukázaný prinajmenšom dvomi alebo tromi hodnovernými svedkami, 
ktorí poskytujú údaje na základe poznania pravdy, vtedy má byť trestné konanie zavŕšené 
vynesením náležitého rozsudku. Svedkovia, ktorých usvedčia a  odhalia v  tom, že oni 
cestou lživých a zlomyseľných svedeckých výpovedí priviedli alebo sa pokúšali priviesť 
nevinného na  trestnoprávny postih, majú byť podrobení tomu trestu, ktorí oni chceli 
navliecť svojimi výpoveďami na nevinného.“15  

Trestné konanie a dokazovanie, vrátane postavenia svedkov v dokazovaní, sa začalo v našich 
územných podmienkach v priebehu 18. a prvej polovice 19. storočia pomaly meniť tým 
smerom, ako tieto inštitúty chápeme dnes. Pôvodný akuzačný proces sa postupne menil 
na  proces inkvizičný, respektíve na  kombinovaný inkvizično-akuzačný proces. Vyplýva 
to z ustanovení Constitutio Criminalis Theresiana z roku 1768, zo Všeobecného zákona 
o zločinoch a  ich trestaní Jozefa II. z roku 1788, ako aj z Trestného zákonníka Františka 
II. z roku 1803, ktorý obsahoval tak hmotnoprávne ako aj procesné normy. Okrem toho, 
že v priebehu trestného konania začali prevládať prvky inkvizično-akuzačného procesu, 
zmeny nastali aj v  samotnom chápaní dokazovania, keď sa odstránila z  vykonávania 
výsluchov tortúra a  väčší dôraz sa začal klásť na  dokazovanie inými dôkazmi, ako len 
samotným priznaním obvineného. Posilnil sa tak význam dôkazov v podobe výpovede 
svedkov. Skutočné zmeny v úprave postavenia svedkov v trestnom konaní však nastali až 
prijatím moderných a pomerne pokrokových procesných kódexov v obidvoch častiach už 
rozdelenej Rakúsko-Uhorskej monarchie v druhej polovici 19. storočia.16  

V rakúskej časti monarchie bol v roku 1873 prijatý Trestný poriadok – zákon č. 119 Ríšskeho 
zákonníka, ktorý v  § 150 až 172 upravoval základné ustanovenia týkajúce sa svedka 
a v ustanoveniach § 246 až 254 upravoval výsluch svedka na hlavnom pojednávaní. Táto 
úprava obsahovala nasledovné ustanovenia: 

- Kto je to svedok – osoba, ktorá má pred súdom na základe jeho výzvy vypovedať 
o skutkových okolnostiach predmetu vyšetrovania, o ktorých nadobudla vedomosti 
vlastným vnímaním.

- O  osobách, ktoré bolo zakázané vypočúvať ako svedkov (duchovných, štátni 
úradníci o štát. tajomstve, osoby vzhľadom na vek a duševnú poruchu nespôsobilé 
vypovedať).

- O práve svedka nevypovedať, ak bol k obvinenému v príbuzenskom pomere.
- O práve svedka nevypovedať, ak by svojou výpoveďou spôsobil sebe majetkovú 

ujmu, alebo ak by výpoveď narušila jeho dobré meno alebo dobré meno 
príbuzných.

- O priebehu výsluchu, o zákaze kladenia sugestívnych otázok.

15 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Práv.F UK v Bratislave, 
2007, s. 399.

16 Porovnaj Polák, P.: Svedok v trestnom konaní. Bratislava: Eurokódex, 2011 , s. 41 až 46.
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- O  priebehu výsluchu svedka na  hlavnom pojednávaní (prísaha pred alebo 
po  výsluchu, o  jednotlivom a  postupnom výsluchu v  prítomnosti obvineného, 
o  možnosti klásť svedkovi otázky stranami, o  možnosti odmietnuť položenú 
otázku, o pravidle, aby svedok nebol vypočúvaný v prítomnosti ešte nevypočutého 
svedka, o podmienkach možnosti čítať výpoveď svedka, ktorú urobil pri výsluchu 
v prípravnom konaní).17 

V uhorskej časti monarchie bol pokrokový Trestný poriadok prijatý až v roku 1896, ako 
zákon o  trestnom konaní – zákonný článok XXXIII. V  porovnaní s  rakúskym Trestným 
poriadkom bol uhorský Trestný poriadok modernejší a  pokrokovejší. Aj tento predpis 
ucelene upravoval práva a povinnosti svedka, ako aj postup pri jeho výsluchu (§ 192 až 
224). Osobitná úprava sa vzťahovala na priebeh výsluchu svedka na súde (§ 306 až 313). 
Táto úprava obsahovala nasledovné ustanovenia: 

- O povinnosti dostaviť sa k výsluchu na základe predvolania a poskytnúť svedectvo 
o  skutočnosti dôležitej pre trestné konanie, ktorú svedok priamo vnímal (ak sa 
svedok bez riadneho ospravedlnenia nedostavil, mohla mu byť uložená poriadková 
pokuta, uložená náhrada nákladov spôsobených nedostavením sa, alebo mohol 
byť zatknutý, ba dokonca vzatý do väzby).

- O dvoch výnimkách z povinnosti svedčiť:
a) zákaz výsluchu duchovných, obhajcov a osôb vykonávajúcich verejnú službu 

– úradné alebo služobné tajomstvo
b) právo svedka odoprieť výpoveď – príbuzní obvineného, ale aj advokát, lekár, 

ránhojič, lekárnik, pôrodná baba o  tom, čo im bolo zverené po  uznávanou 
povinnosťou mlčanlivosti v súvislosti s ich povolaním.

- O dodržiavaní pravidla vypočúvať svedkov oddelene.
- O  priebehu výsluchu svedka – poučenie svedka o  predmete výsluchu a  o  jeho 

právach a  povinnostiach, najprv monológ a  potom dialóg, prísaha svedka 
náboženská alebo občianska po  ukončení výsluchu (taxatívne vymedzené 
skutočnosti kedy nesmel byť svedok vzatý do prísahy), svedok mohol odoprieť 

výpoveď, alebo odpovedať na  otázky, ak by výpoveďou spôsobil značnú 

škodu sebe alebo príbuzným, alebo ujmu na cti (príčina odopretia mohla byť 
preverená).

- O priebehu výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní (výsluch vykonával sudca, 
otázky mohli klásť aj strany, sudca mohol nepovoliť otázku, vykonanie konfrontácie 
– ak sa výpovede svedkov medzi sebou, alebo svedka a obžalovaného rozchádzali, 
mohla byť vykonaná konfrontácia, o  podmienkach, kedy mohla byť na  súde 
prečítaná zápisnica o skoršom výsluchu svedka, o zákaze kladenia navádzacích 
a úskočných otázok.

- O možnosti vykonať na súde krížový výsluch svedka, kedy svedka nevypočúval 

súd, ale prokurátor a obhajca (prípadne aj obžalovaný ak nemal obhajcu), 
sudca však mohol do výsluchu vstúpiť, prípadne zastaviť výsluch, ak strany viedli 
výsluch v rozpore s právnou úpravou.

17 Porovnaj Vlček, E.: Dějiny trestního práva v  českých zemích a  v  Československu. Brno: Právnická fakulty 
Masarykovi univerzity, 2004, s. 56 a 57.
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Táto posledná úprava bola vlastne prejavom čiastočnej akceptácie inštitútu sporového 
konania, a to napriek tomu, že trestné konanie podľa uhorského Trestného poriadku bolo 
typicky akuzačno-inkvizičné.18 

Okrem toho možno úpravu postavenia svedka podľa obidvoch procesných 

predpisov hodnotiť v podstate ako zodpovedajúcu vyváženému postaveniu svedka 

v trestnom konaní, rešpektujúcu jeho práva a povinnosti v rovine porovnateľnej so 

súčasnými uplatňovanými kritériami. Obidva tieto procesné predpisy platili na území 
Československej republiky s určitými modifi káciami od jej vzniku v roku 1918 v podstate 
až do prijatia Trestného poriadku z roku 1950. Tým aj postavenie svedkov sa dochovalo 
v podstate v tej podobe, ako boli týmito predpismi pôvodne upravené. 

Trestný poriadok z roku 1950 (zákon č. 87/1950 Zb.) bol objektívne poplatný dobe, v ktorej 
bol prijatý, ale napriek tomu ustanovenia upravujúce postavenie svedka v  trestnom 
konaní možno považovať za vhodné aj podľa dnešných kritérií. Táto úprava obsahovala 
nasledovné ustanovenia (§§ 109 až 114): 

- O  všeobecnej svedeckej povinnosti, ktorá spočívala v  povinnosti dostaviť sa 
na predvolanie a v povinnosti vypovedať ako svedok.

- O vyňatí osôb podliehajúcich právu exteritoriality alebo osobnému oslobodeniu 
z povinnosti svedčiť.

- O výnimke na povinnosť svedčiť, ktorá sa vzťahovala aj na osoby: 
a) na ktoré sa vzťahoval zákaz výsluchu – verejný činiteľ nesmel byť vypočúvaný 

na o skutočnostiach, ktoré bol povinný zachovať v tajnosti,
b) ktoré mali právo odoprieť výpoveď – osoby v blízkom vzťahu s obvineným 

a  osoby, ktoré by výpoveďou porušili uloženú alebo uznanú povinnosť 
mlčanlivosti, ale aj poslanci Národ. zhromaždenia a SNR o veciach, ktoré im 
boli zverené pri výkone mandátu.

- O priebehu výsluchu svedka v prípravnom konaní, ktorý bol zverený prokurátorovi, 
pričom tento mal povinnosť pred výsluchom svedka poučiť o  jeho právach 
a povinnostiach (napr. vypovedať pravdu). 

- O možnosti nariadenia vyšetrenia duševného stavu svedka v prípade pochybnosti 
o  jeho duševnom stave (schopnosť správne vnímať alebo vypovedať) znalcom 
psychiatrom.

- O zrušenie prísahy svedka.

Ďalší predel v úprave postavenia svedka je spojený s Trestným poriadkom z roku 1956 

(zákon o trestnom konaní súdnom č. 64/1956 Zb.), ktorý v ustanoveniach §§ 106 až 111 
upravil postavenie svedka podobne, ale s  niektorými zmenami. Konkrétne išlo o  tieto 
zmeny: 

- Rozšíril sa okruh osôb na  ktoré sa vzťahoval zákaz výsluchu, tak, že okrem 

verejných činiteľov sa zákaz vzťahoval aj osoby, ktoré by výpoveďou porušili 
povinnosť zachovať štátne alebo hospodárske tajomstvo, ako aj osoby ktoré by 
svojou výpoveďou porušili štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti 
(predtým mali právo odmietnuť výpoveď).

18 Pozri Kačík, E.: Dokazovanie vo vývoji trestného zákonodarstva. Bratislava: Akadémia PZ, s. 38.
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- Odmietnuť výpoveď mohol nielen svedok, ktorý bol v blízkom (príbuzenskom) 

vzťahu s  obvineným, ale aj osoba, ktorá by svojou výpoveďou spôsobila 

možnosť trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

- V prípade pochybností o spôsobilosti svedka správne vnímať skutočnosti alebo 
vypovedať o nich, musel byť vyšetrený jeho duševný stav.

Spomínané oprávnenie svedka odmietnuť výpoveď v prípade, ak by svojou výpoveďou 
spôsobil možnosť trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe, sa v takejto podobe dostalo 
do právneho poriadku po prvý krát. 

Ako podstatná sa pre vývoj úpravy postavenia svedka do súčasnej podoby javí úprava 
Trestného poriadku podľa zákona č. 141/1961 Zb. Vzhľadom na zásadné spoločensko-
politické zmeny, ktoré sa udiali počas účinnosti tohto Trestného poriadku, došlo objektívne 
postupne aj k  zásadným zmenám v  úprave práv a  povinností svedka. Ustanovenia 
týkajúce sa úpravy postavenia svedka boli pri začatí jeho účinnosti v podstate totožné 
s ustanoveniami predchádzajúceho Trestného poriadku. V porovnaní s predchádzajúcou 
úpravou však Trestný poriadok z roku 1961 na viac upravoval v § 102 inštitút osobitného 
postupu pri výsluchu svedka mladšieho ako pätnásť rokov (ohľaduplnosť, zásada 
neopakovania výsluchu, priberanie l pedagóga alebo osoby majúcej skúsenosti s výchovou 
mládeže).

Po  roku 1990 došlo u  nás nielen k  zásadným spoločensko-politickým zmenám ale aj 
k súvisiacim zmenám v charaktere kriminality (napr. organizovaná kriminalita, cezhraničná 
kriminalita), čo si vzhľadom na potreby aplikačnej praxe postupne vyžiadalo zavedenie 
nových inštitútov súvisiacich so svedkom. Tieto procesné inštitúty však už boli prijímané 
v nových štátoprávnych podmienkach, keďže pôvodné Československo nahradili dňom 
1. 1. 1993 dva samostatné štáty – Slovenská republika a Česká republika. Konkrétne išlo 
o tieto procesné inštitúty: 

- Agent v postavení svedka – svedok-agent mohol pri výsluchu použiť krycie údaje 
(z. č. 247/1994 Z.z.). 

- Ochrana svedka – namiesto bydliska mohol svedok uviesť pracovisko, v prípade 
väčšieho ohrozenia neboli uvedené v  protokole žiadne identifi kačné údaje 
(utajený svedok) a pri výsluchu takéhoto svedka na súde bola vylúčená verejnosť 
(z. č. 247/1994 Z.z.).

- Svedok, ktorého údaje totožnosti sa neuvádzali mohol byť vypočúvaný pomocou 
technického zariadenia na prenos obrazu a zvuku (z. č. 173/2000 Z.z.).

- Svedok mal právo na  informáciu, že obvinený bol prepustený z  väzby, alebo 
prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, alebo že ušiel (z. č. 403/2004 Z.z.) – 
(informovaný svedok).

- Ochrana svedka aj na  základe osobitného zákona – zákon o  ochrane svedka 
č. 256/1998 Z.z.) – (chránený svedok). 
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2  Pravidlá upravujúce postavenia svedka podľa 

platných právnych prameňov a súvisiace teoreticko-

aplikačné problémy

V roku 2005 bol s účinnosťou od 1.1.2006 prijatý Trestný poriadok zákon č. 301/2005 

Z.z. Čo sa týka právnej úpravy postavenia svedka do  tohto Trestného poriadku bola 
prevzatá úprava z predchádzajúceho Trestného poriadku v znení ku dňu ukončenia jeho 
účinnosti (31.12.2005). Do  platného Trestného poriadku boli na  viac začlenené nové 
ustanovenia o inštitúte prísahy svedka na hlavnom pojednávaní (§ 265 až 267) a o inštitúte 
zabezpečenia svedka (§ 88). V tejto súvislosti možno urobiť jednoznačný záver, že platná 
úprava postavenia svedka je výsledkom vývoja legislatívnych úprav od  staroveku až 
po súčasnosť. Konkrétne to možno demonštrovať na ustanoveniach §§ 127 až 140, ako aj 
§§ 261 až 267 platného Trestného poriadku Jej súčasťou sú: 

- ustanovenia upravujúce povinnosť svedka dostaviť sa na predvolanie a svedčiť,
- ustanovenia o  zákaze výsluchu svedka (o  okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú 

skutočnosť, ak by svedok porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú 
alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti),

- ustanovenie o práve svedka odoprieť výpoveď (príbuzný obvineného, alebo ak by 
svedok spôsobil možnosť trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe, ako aj ak by 
svedok porušil spovedné tajomstvo alebo povinnosť mlčanlivosti o ústne zverenej 
informácii ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou),

- ustanovenia o postupe a priebehu výsluchu svedka, 
- ustanovenia o priebehu výsluchu svedka, mladšieho ako osemnásť rokov, 
- ustanovenia o  možnostiach zabezpečenia anonymity svedka (neuvádzanie 

bydliska, neuvádzanie identifi kačných údajov, zmena vzhľadu a  hlasu svedka, 
výsluch pomocou technického zariadenia na  prenos obrazu a  zvuku, použitie 
legendy u svedka),

- ustanovenia o práve svedka na informácie o pobyte obvineného alebo odsúdeného 
na slobode,

- ustanovenia o svedočnom, 
- ustanovenia o priebehu výsluchu na hlavnom pojednávaní (§ 261 TP),
- ustanovenie o osobitnom postupe pri zabezpečení anonymity svedka na hlavnom 

pojednávaní (§ 262 TP),
- ustanovenie o možnosti čítať zápisnicu o výsluchu svedka z prípravného konania 

(§ 263 a 264),
- ustanovenia o zložení prísahy svedkom (§ 265 až 267),
- ustanovenia o zabezpečení svedka (§ 88 TP). 

Aj keď zákonodarca prejavil veľkú snahu, aby súčasná úprava postavenia svedka v trestnom 
konaní zodpovedala požiadavkám na zabezpečenie spravodlivého a efektívneho trestného 
konania, predsa možno hovoriť v  tejto súvislosti o  viacerých teoreticko-aplikačných 
problémoch. Spomenúť možno najmä tieto parciálne problémy: 

- teoretický problém, kto je to vlastne svedok,
- problém možnosti použitia dôkazov získaných výsluchom svedka v prípravnom 

konaní v konaní na súde, najmä pokiaľ ide o dôkazy získané výsluchom svedka pred 
vznesením obvinenia, alebo ktoré neboli vykonané kontradiktórnym spôsobom, 
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- problém využitia dôkazov získaných výsluchom anonymného svedka v trestnom 
konaní,

- problém, ako sa pravidlo „ešte nevypočutý svedok nemá byť prítomný pri výsluchu 
obžalovaného a iných svedkov“ sa vzťahuje na poškodeného-svedka,

- problém súvisiaci s  vysvetlením dôvodu uplatnenia práva svedka odmietnuť 
výpoveď, ak by ňou spôsobil možnosť trestného stíhania sebe alebo blízkym 
osobám,

- problém či má orgán činný v trestnom konaní vo vyrozumení obhajcu o výsluchu 
svedka uvádzať aj meno vypočúvaného svedka,

- problém, ako postupovať ak svedok na  hlavnom pojednávaní odmietne zložiť 
prísahu. 

Záver

Vývoj pravidiel upravujúcich postavenie svedka v konaniach, v ktorých sa rozhodovalo 
o  trestných deliktoch, od  najstarších čias ľudstva až po  súčasnosť nasvedčuje tomu, 
že tieto boli a sú podmienené charakterom procesného postupu, v rámci ktorého boli 
svedecké výpovede ako dôkazy využívané. Zároveň treba zdôrazniť, že vo vývoji pravidiel 
upravujúcich postavenie svedka sa taktiež odrážali požiadavky a charakter doby, v ktorej 
tieto pravidlá vznikali. Na základe charakteru týchto pravidiel, tak ako sa v plynutí času 
vyvíjali, možno taktiež tvrdiť, že sa nemení podstata človeka v roli svedka, menili sa a menia 
sa len podmienky, v ktorých človek ako svedok funguje. Pokiaľ ide o súčasnosť ľudstva, táto 
je v legislatívnej oblasti spojená s vyspelou právnou kultúrou a moderným legislatívnym 
procesom. No aj tak sú prijímané právne úpravy často nedokonalé a  prinášajú tak 
teoretické ako aj aplikačné problémy. Príkladom toho sú aj naznačené problémy týkajúce 
sa svedka v trestnom konaní. Napriek týmto problémom možno konštatovať, že súčasná 
úprava vytvára predpoklady pre efektívne a zákonné využívanie dôkazného prostriedku 
výsluchu svedka v trestnom konaní. 
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