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Koncepcia postavenia poškodeného 
a obete trestného činu v Slovenskej republike1

Concept of the Injured Party and Victim 
of the Crime in the Slovak Republic

SERGEJ ROMŽA2

Abstrakt
Koncepcia postavenia poškodeného a obete trestného činu na národnej úrovni je integrálnou 
súčasťou a zároveň naplnením stratégie trestnej politiky, v oblasti ochrany obetí trestných 
činov a poškodených. Zároveň predmetná koncepcia musí refl ektovať na záväzky, ktoré pre 
národnú úpravu vyplývajú z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. Jednoducho z medzinárodných dokumentov vyplývajú pre národnú normatívnu 
úpravu, minimálne štandardy ochrany práv obetí trestných činov a poškodených. Kodifi kovaná 
normatívna úprava je základným predpokladom, pre naplnenie štandardov vyplývajúcich 
z medzinárodných dokumentov a zároveň pre ideovú konzistentnosť jednotlivých inštitútov, 
prostredníctvom ktorých dochádza k reálnemu poskytnutiu, ochrany obetiam trestných činov 
a poškodeným, pred dôsledkami spojenými so sekundárnou, či opakovanou viktimizáciou.
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Abstract
The concept of the injured party and the victim of a crime at national level is an integral part 
of, and at the same time fulfi lls, a criminal policy of the state, in the fi eld of protection of 
victims of crime and injured parties. At the same time, the concept in question must refl ect 
the commitments that the national regulation derives from the international documents 
to which the Slovak Republic is bound. Simply from international documents, national 
normative regulations, minimum standards for the protection of the rights of victims 
of crimes and injured parties arise. Codifi ed normative regulation is a  prerequisite for 
meeting standards based on international documents and also for ideological consistency 
of individual institutes, by which there is a real provision, protection of victims of crime 
and injured party from the impact associated with secondary or repeat victimization.
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Úvod

Koncepcia postavenia poškodeného a obete trestného činu bola v Slovenskej republike 
nanovo kreovaná prijatím zákona č. 274/2017 Z.z., o obetiach trestných činov a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZO OTČ“). Predmetný zákon reflektuje 
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 v časti Trestná 
politika a väzenstvo, ako aj Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 
2017.

Žiada sa poznamenať, že prijatie samostatného zákona o ochrane obetí trestných činov 
predstavuje akt kodifi kácie normatívnej úpravy doposiaľ obsiahnutej vo viacerých 
samostatných normatívnych prameňoch. V dôsledku uvedeného, kodifi kovaná úprava 
statusu obetí trestných činov predstavuje ideovo konzistentnú a komplexnú ochranu pre 
obete trestných činov. Predmetný zákon nepochybne posilňuje status obetí trestných 
činov, keď nanovo koncipuje viaceré tak procesné, ako aj mimoprocesné práva, jednoducho 
zvyšuje štandard poskytovanej starostlivosti. Prijatie zákona o ochrane obetí trestných 
činov je len logickým a prirodzeným vyústením politického akademického a legislatívneho 
záujmu v období posledných tridsiatich rokov, a to v súvislosti s uvedomením si potreby 
uplatňovania prvkov restoratívnej justície v trestnom práve3. Záujem o obeť trestného 
činu a poškodeného nemožno však vnímať zjednodušene, len cez prizmu restoratívnej 
justície. Naopak v historickom kontexte možno sledovať transformáciu trestnoprávneho 
vzťahu z pohľadu jeho subjektov. Dnes sa všeobecne uznáva, že subjektom tohto vzťahu 
je na strane jednej štát a na strane druhej páchateľ4. Nebolo tomu tak vždy. V minulosti 
to bol poškodený (obeť), ktorý stál na mieste štátu5. Postupne však štát celkom preberá 
úlohu, ktorá pôvodne prislúchala poškodenému. Záujmy obete sa podrobujú záujmom 
štátu a štát prestáva o obeť javiť záujem, s výnimkou prípadu, keď osoba obete poslúžila 
ako prameň dôkazu6. 

V  každom prípade, de lege lata, novoprijatý zákon o  ochrane obetí trestných činov 
deklaruje ambíciu garantovať obetiam trestných činov ich dôstojný status (úlohu) 
v priebehu trestného konania a v konečnom dôsledku aj ambíciu poskytnúť im adekvátnu 
pomoc, pokiaľ túto pomoc potrebujú. V  neposlednom rade, ambíciou predmetného 
zákona je poskytnúť obetiam, resp. poškodeným dostatok relevantných informácií o ich 
právach a  o  ich prípade. Prezentovanú ambíciu možno reálne naplniť len vyváženou 
kombináciou procesných a mimoprocesných práv obetí.

3 DANKOVÁ, K. Obeť trestného činu a jej postavenie v trestnom konaní v komparatívnom kontexte. In: JELÍNEK, 
J., GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestného činu z trestněprávního a kriminologického 
pohledu. Praha: LEGES, 2012, s. 108.

4 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P.  a  kol. Trestní právo hmotné. I. obecná čast 6 přepracované 
vydání; Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 345.

5 STORCH, F. Řízení trestní rakouské. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 41.
6 GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolínum, 2005, s. 27.
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1  Ústavnoprávne a medzinárodné východiská 

(štandardy) úpravy ochrany obetí trestných činov

Ochrana obetí trestných činov predstavuje jednu z  hlavných priorít Európskej únie. 
Prostredníctvom Charty základných práv Európskej únie sú štáty vyzývané, aby aktívne 
ochraňovali obete trestných činov. Ochrana obetí v  jednotlivých členských štátoch 
Európskej únie je rôzna. Kým v niektorých štátoch je na vyššej úrovni (napr. Nemecko) 
v iných zaostáva7.

Na  základe záverov Rady v  Tampere bol v  roku 2000 predložený návrh Rámcového 
rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní. Na základe tohto návrhu bolo v roku 
2001 prijaté Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní8. 
Predmetné Rámcové rozhodnutie v čl. I defi novalo obeť ako fyzickú osobu, ktorá utrpela 
ujmu, vrátane fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utrpenia, ekonomickej 
straty, a to priamo spôsobenú konaním alebo nekonaním, ktoré je porušením trestného 
práva členských štátov. Vzhľadom na  to, že sa vyskytli problémy s  defi níciou obete 
v  zmysle predmetného Rámcového rozhodnutia, Súdny dvor na  prejudiciálnu otázku, 
či sa má vzťahovať v trestnom konaní vo všeobecnosti na akúkoľvek osobu postihnutú 
trestným činom, dal odpoveď, že pojem „obeť“ nezahŕňa právnické osoby9. Predmetné 
Rámcové rozhodnutie zároveň v čl. 2, stanovilo pre jednotlivé členské štáty povinnosť 
zabezpečiť, aby obete mali reálne a primerané postavenie v ich trestnoprávnom systéme. 
Z obsahu predmetného Rámcového rozhodnutia zároveň vyplýva pre jednotlivé členské 
štáty, zabezpečiť ich ochranu pred sekundárnou viktimizácou10. 

Najzásadnejším právnym predpisom, ktorý upravuje záruky Európskej únie v  oblasti 
ochrany obetí trestných činov, je smernica 2012/29/EÚ, o obetiach trestných činov. Účelom 
tejto smernice je zaistiť, aby obetiam trestných činov boli poskytnuté informácie, podpora 
a  ochrana a  im bolo umožnené zúčastniť sa na  trestnom konaní. Smernica vyžaduje, 
aby s  obeťami trestných činov bolo zaobchádzané s  rešpektom, citlivo individuálne, 
profesionálne a bez diskriminácie. V prípade, ak je obeťou trestného činu dieťa, hlavný 
ohľad má byť braný na najlepší záujem dieťaťa11. 

Predmetná Smernica, v porovnaní s Rozhodnutím Rady EÚ 2001/220/SVV, precizuje pojem 
obete trestného činu, keď za obeť je považovaná:

• nielen fyzická osoba, ktorej bola v dôsledku spáchaného trestného činu spôsobená 
ujma, vrátane fyzickej, mentálnej, či emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody,

• ale rovnako tak aj rodinný príslušníci osoby, ktorá v priamom dôsledku trestného 
činu zomrela, ktorým bola v dôsledku smrti danej osoby spôsobená ujma.

7 KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 149.
8 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní. Ú. v., L. 

82/1, 22.3.2001.
9 IVOR, J., KLIMEK, L., ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej 

republiky. Žilina: EUROKÓDEX, 2013, s. 475.
10 TOMÁŠEK, M. Europeizace trestního práva. Praha: LINDE, 2008, s. 359.
11 c.d. v poznámke č. 6, s. 150.
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Podľa predmetnej Smernice je osoba považovaná za obeť bez ohľadu na skutočnosť, či 
bol páchateľ zistený, zaistený, stíhaný alebo odsúdený, ako aj bez ohľadu na rodinný vzťah 
medzi nimi. Predmetná Smernica zaručuje obeti nasledovné právo:

• právo byť vypočutý,
• právo na ochranu počas vyšetrovania trestného činu,
• právo na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom,
• právo na právnu pomoc,
• právo na prístup k službám na podporu obetí,
• právo na informácie o svojom prípade,
• právo na tlmočenie a preklad,
• právo na náhradu škody,
• právo na  náhradu výdavkov, ktoré obeti vznikli v  dôsledku aktívnej účasti 

na trestnom konaní.

2  Niekoľko poznámok k fi lozofi i a štruktúre zákona

Zákonodarca deklarované ciele pri ochrane obetí a poškodených vtelil aj do samotnej 
štruktúry – systematicky predmetného zákona na  ochranu obetí trestných činov, keď 
tento člení na 5 nasledovných častí, medzi ktorými existuje ideová – vecná konzistentnosť:

1. časť, marginálne označená ako „všeobecné ustanovenia“, pod ktorú zákonodarca 
subsumoval predovšetkým predmet úpravy (§ 1), ale predovšetkým rozsiahly pojmový 
aparát, ktorý je súčasťou obsahu predmetného zákona, pričom v  tejto súvislosti 
prezentuje legálne defi nície týchto pojmov, a  to z  dôvodu právnej istoty (porov. § 2 
ZO OTČ). Nemožno v tejto súvislosti opomenúť, že integrálnou súčasťou tejto časti ZO 
OTČ, je explicitná enumerácia základných zásad, na ktorých je ochrana a podpora obetí, 
konštrukčne vystavaná (porov. § 3 ZO OTČ).

2. časť, marginálne označená ako „práva obetí“, v  ktorej zákonodarca prezentuje 
pomerne rozsiahly katalóg jednotlivých práv, ktoré priznáva obetiam trestných činov, 
pričom priznané práva nielen obsahovo profi luje, ale rovnako tak obsahovo vymedzuje 
podmienky ich nárokovateľnosti, a zároveň nepriamo identifi kuje aj jednotlivé dotknuté 
pojmové subjekty, teda subjekty, ktoré sú kompetentné a povinné prezentovať a reálne 
zabezpečiť – poskytnúť obetiam zákonom priznané práva.

3. časť, marginálne označená ako „odškodňovanie obetí trestných činov“, komplexne preberá 
– implementuje do obsahu tohto zákona, koncepciu odškodňovania obetí trestných činov 
do prijatia ZO OTČ, obsiahnutú v osobitnom zákone č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb 
poškodených násilnými trestnými činmi. Predmetná časť ZO OTČ len demonštruje snahu 
zákonodarcu prijatím ZO OTČ, kodifi kovať – komplexne upraviť problematiku ochrany 
obetí trestných činov, resp, poškodených, do jedného zákona.
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4. časť, marginálne označená, ako „podpora subjektov poskytujúcich pomoc obetiam“, 
demonštruje snahu zákonodarcu vytvoriť formálne podmienky, na reálne zabezpečenie 
práv priznaných obetiam trestných činov, keď adresne kreuje inštitucionálnu štruktúru 
a podmienky jej fungovania.

5. časť, marginálne označená, ako „spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“, obsahuje 
derogačnú klauzulu, prostredníctvom ktorej zákonodarca realizuje priamo novelizáciu 
trestnoprávnych kódexov, a to tak Trestného zákona, ako aj Trestného poriadku.

Prezentovanú systematiku, ktorú zákonodarca zvolil pri normatívnom kreovaní ZO 
OTČ, ilustratívne dokumentuje celkovú koncepciu ochrany práv obetí trestných činov. 
Jednoducho koncepcia ochrany obetí trestných činov, reprezentovaná predmetným ZO 
OTČ, predstavuje kombináciu – kompilát procesných a mimoprocesných prostriedkov, 
postupov a opatrení, s významným presahom vlastného ZO OTČ.

Pod mimoprocesnými opatreniami zameranými na ochranu obetí trestných činov treba 
rozumieť predovšetkým súbor obetí kriminologických a  viktimologických opatrení, 
ktoré sú podporené opatreniami organizačno-technického charakteru. Filozofi cky je 
predmetný ZO OTČ vystavený na  súbore základných zásad, normatívne vyjadrených 
v  ust. § 2 ZO OTČ, ktoré sa sekundárne premietli do  obsahu celého radu inštitútov 
upravených v predmetnom zákone. Predmetné základné zásady predstavujú významné 
interpretačné a aplikačné pravidlá práve v situáciách, kedy explicitná normatívna úpravy 
nie je jednoznačná, teda do úvahy prichádzajú viaceré reálne interpretácie jej obsahu. 
V  takomto prípade je namieste uplatniť výklad, ktorý je pre obeť, resp. poškodeného 
najpriaznivejší, čo v konečnom dôsledku aj nepriamo vyplýva z dikcie ust. § 3 ods. 1 ZO 
OTČ, kde zákonodarca, zakotvil vyvrátiteľnú právnu domnienku, že „každá osoba, ktorá 
tvrdí, že sa stala obeťou trestného činu, sa považuje za obeť, pokiaľ sa nepreukáže opak“, t.j. 
zistia sa skutočnosti, ktoré status obete spochybnia a vyvrátia. Avšak do tohto momentu 
je potrebné takúto osobu považovať za obeť a poskytnúť jej možnosť na uplatnenie práv, 
ktoré jej tento zákon priznáva. Ak vznikne len pochybnosť o statuse obete, je potrebné sa 
prikloniť k záveru, že táto osoba je obeťou trestného činu12.

3 Viktimologické aspekty ochrany obetí 

trestných činov 

Pozitívne sa žiada zhodnotiť predovšetkým snahu zákonodarcu defi nične vymedzil kľúčový 
pojmový aparát predmetného ZO OTČ. Osobitne uvedené platí, pokiaľ ide o vymedzenie 

12 Dôvodná správa k § 3 ods. 1 č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov.
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pojmu obeť13, obzvlášť zraniteľnú obeť14, ale rovnako tak defi ničné vymedzenie pojmu 
druhotná15 a opakovaná viktimizácia16. 

V  kontexte avizovaného pojmového aparátu sa žiada osobitnú pozornosť venovať 
k  pojmu „obzvlášť zraniteľnej obete“. Cit. zákon pojem „obzvlášť zraniteľnej obete“ 
objasňuje prostredníctvom rôznych signifi kantných znakov, ktoré sú naviazané na vek 
osoby (či už ide o  dieťa – osoba mladšia ako 18 rokov, alebo ide o  osobu staršiu ako 
75 rokov), na  zdravotný stav osoby, na  určité kategórie trestných činov, či spôsob 
spáchania trestného činu z dôvodu príslušnosti obete k určitej marginalizovanej skupine. 
V konečnom dôsledku ide aj o signifi kantné znaky, ktoré sú naviazané na obeť trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie. Aby sme boli adresný, 
ide o kritérium, ktoré zákonodarca vtelil do ust. § 2 ods. 1 písm. c) bod 6 cit. zákona. 

Zákonodarca v súvislosti s identifi káciou „obete, iného trestného činu, ktorá je vystavená 
vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie“, poskytuje v cit. ust. určitý manuál kompetentným 
orgánom prostredníctvom signifikantných referenčných znakov. Medzi referenčné znaky 
patrí:

• individuálne posúdenie obete a jej osobných vlastností,
• vzťah obete k páchateľovi alebo jej závislosť od páchateľa,
• ako aj druh, povaha a okolnosti spáchaného trestného činu.

Sme toho názoru, že jednotlivé referenčné kritériá, určené na identifi káciu obete, u ktorej 
hrozí riziko opakovanej viktimizácie sú príliš štruktúrované a abstraktné, čo vo svojich 
dôsledkoch zakladá reálne riziko širokej subjektívnej úvahy kompetentných orgánov. 

13 Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov: „obeťou je fyzická osoba, 
ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škody, morálna alebo 
iná škody alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody“.

14 Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov „obzvlášť zraniteľnou 

obeťou je 1. dieťa. Dieťaťom sa rozumie osoba, mladšia ako osemnásť rokov a ak nie je vek osoby známy 
a existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, považuje sa za dieťa, až kým sa nepreukáže opak; 2. osoba 
staršia ako 75 rokov; 3. osoba so zdravotným postihnutím; 4. obeť trestného činu obchodovania s  ľuďmi; 
trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, 
niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného 
činu domáceho násilia; 5. obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z  dôvodu jej 
pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania 
alebo viery; 6. obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistené 
na základe individuálneho posúdenia obete a jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti 
od páchateľa, druhu alebo povahy a okolnosti spáchaného trestného činu“.

15 Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f ) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov „druhotnou viktimizáciou je 
ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej moci, subjektu poskytujúceho 
pomoc obetiam, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, znalca, tlmočníka, obhajcu alebo oznamovacích 
prostriedkov“.

16 Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 274/2017/ Z.z. o obetiach trestných činov „opakovanou viktimizáciou 
je ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť 
vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním moci nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou 
s cieľom pôsobiť na fyzickú integritu obete alebo psychickú integritu obete“.
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Avizované riziko je o to závažnejšie, že na priznaný status „obzvlášť zraniteľnej obete“ 
sú naviazané procesné práva, ktoré tejto obeti priznáva Trestný poriadok, nevyhnutným 
dôsledkom čoho je kolízia – konkurencia medzi procesnými právami obete a  právom 
obvineného na obhajobu.

V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že obmedzenie práva na obhajobu obvineného, 
ktoré je integrálnou súčasťou práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, ods. 3 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, je možné len v nevyhnutnom 
rozsahu a predvídateľným spôsobom. K uvedenému Európsky súd pre ľudské práva, ako 
aj Ústavné súdy konštantne judikujú, že „vzhľadom k dôležitému postaveniu, aké zaujíma 
v demokratickej spoločnosti právo na riadny chod spravodlivosti, môže byť akékoľvek opatrenie 
obmedzujúce práva obhajoby prijaté len vtedy, ak je absolútne nevyhnuté. Ak postačuje 
za  daných okolností menšie obmedzenie, je potrebné ho použiť. Zásada spravodlivého 
konania totiž vyžaduje, aby bola nájdená rovnováha medzi záujmami poškodených a ďalších 
osôb a obhajoby17“. 

Predmetný zákon priznáva obetiam trestných činov, okrem iného, aj pomerne rozsiahly 
katalóg práv a  medzi inými aj právo na  ochranu pred druhotnou alebo opakovanou 
viktimizáciou, ktoré je normatívne ukotvené v  § 8 ods. 1 – 4. V  tejto súvislosti, ako 
pozitívum predmetného zákona je potrebné hodnotiť skutočnosť, že priznanému právu 
obetí koreluje povinnosť OČTK a súdov a iných subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, 
postupovať tak, aby ich činnosť nespôsobovala obetiam druhotnú viktimizáciu, a za tým 
účelom sú povinné prijímať účinné opatrenia, ktoré majú zabrániť opakovanej viktimizácii.

Na tento účel (za účelom zabezpečenia prevencie pred opakovanou viktimizáciou), zákon 
o obetiach trestných činov, v ust. § 8 ods. 2, ukladá povinnosť OČTK a súdom „používať 
vhodne prispôsobené úradné miestnosti, ak to ich priestorové možnosti umožňujú“.

V  tejto súvislosti sme toho názoru, že prijatie účinných opatrení, ktoré majú reálne 
zabrániť riziku opakovanej viktimizácie obetí, nemožno podmieňovať (nemôže závisieť) 
existujúcimi technickými podmienkami povinných subjektov, nakoľko je vecou – 
povinnosťou – kompetentných OČTK a súdov prijať také technicko-organizačné opatrenia, 
ktoré by viedli k  naplneniu priznaného práva obetiam trestných činov. V  opačnom 
prípade takéto ustanovenie nadobúda obsolentný charakter. Naopak sme toho názoru, 
že predmetný zákon, by mal byť adresnejší a  explicitne ustanoviť aspoň základné 
organizačno-technické požiadavky – parametre, na takéto priestory, ktoré by garantovali 
možnosť reálneho naplnenia priznaného práva obetiam. Prípadné organizačno-technické 
nedostatky – obmedzenia u  povinných subjektov bolo možné riešiť z  legislatívno-
technického hľadiska derogačnou klauzulou, ktorá by takýmto subjektom poskytla krátke 
prechodné obdobie na prijatie adekvátnych organizačno-technických opatrení.

Sme toto názoru, že je elementárnou povinnosťou kompetentných OČTK a  súdov 
eliminovať nežiaduci kontakt medzi páchateľmi trestných činov a  ich obeťami, nielen 

17 Nález Ústavného súdu ČR, zo dňa 12.10.1994, sp. zn.: P2. ÚS 4/94; Rozsudok ESĽP vo veci KOSTOVSKI, z roku 
1989; A – 166; vo veci DELCOURT z roku 1970;A-11; vo veci DELTA z roku 1990; A – 1991 a vo veci SAIDI; z roku 
1993, A – 261 – C.
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počas realizovaných procesných úkonov v úradných miestnostiach, ale aj bezprostredne 
pred realizáciou procesných úkonov, v priestoroch ktoré tvoria ich súčasť, či príslušenstvo.

4 Trestnoprávne aspekty ochrany obetí trestných činov

Predmetný ZO OTČ, prostredníctvom dikcie čl. II a  III priamo novelizoval trestnoprávne 
kódexy, teda tak Trestný zákon (z. č. 300/2005 Z.z.), ako aj Trestný poriadok (z. č. 301/2005 
Z.z.) aj keď nie v rovnakom rozsahu.

Hmotnoprávne aspekty ochrany obetí trestných činov

ZO OTČ, prostredníctvom dikcie čl. II bod 1, novelizoval ust. § 87 ods. 5 Tr. zák. Cieľom 
navrhovanej úpravy je predĺžiť dobu, v ktorej sa premlčuje trestné stíhanie vybraných 
trestných činov uvedených v § 87 ods. 5 z 3 rokov na 15 rokov, pričom zároveň dochádza 
k rozšíreniu katalógu týchto trestných činov aj na trestný čin sexuálneho zneužívania podľa 
§ 200 Tr. zák. Objektom týchto trestných činov je často dieťa. Aplikačná prax poukázala 
na skutočnosť, že obete týchto trestných činov sa často odhodlajú k nahláseniu takýchto 
trestných činov až po  uplynutí terajšej premlčacej doby. Preto veľa obetí zostáva bez 
akéhokoľvek zadosťučinenia a páchatelia zostávajú nepotrestaní a pokračujú v páchaní 
trestnej činnosti18.

Pozitívne sa žiada zhodnotiť predovšetkým snahu zákonodarcu pomerne presvedčivým 
spôsobom sa vysporiadať so vzťahom medzi viktimologickým pojmom obeť trestného 
činu a jej trestnoprocesným statusom, keď v ust. § 3 ods. 6 ZO OTČ, explicitne deklaruje, 
že „obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo 
svedka a patria jej práva a povinnosti upravené v Trestnom poriadku súvisiace s uvedeným 
postavením“.

Vymedzenie vzájomného vzťahu medzi obeťou trestného činu a poškodeným možno 
nepriamo dedukovať aj z dikcie ust. § 2 ods. 1 písm. b), keď stanovuje, že obeťou trestného 
činu môže byť výlučne fyzická osoba a zároveň deklaruje, že obeťou je aj ďalší okruh 
subjektov, ktoré sú vo vzťahu k osobe, ktorej bola spôsobená smrť príbuznými v priamom 
rade, resp. im svedčí iný zákonom predpokladaný osobný vzťah k  osobe, ktorej bola 
trestným činom spôsobená smrť.

Z uvedeného teda vyplýva, že pojem poškodený je vo vzťahu k pojmu obeť užší v tom 
smere, že nezahŕňa právnické osoby, a naopak širší vtom smere, že za obeť sa považujú 
aj niektorí pozostalí po obeti. Z uvedeného teda vyplýva, že neexistuje prísna hranica 
medzi pojmom poškodený a obeť. Ide o rôzne pohľady. Ak sa hovorí o poškodenom, má 
sa na mysli predovšetkým subjekt trestného konania, so všetkými procesnými právami, 
ktoré mu trestný poriadok priznáva za účelom dosiahnutia účelu trestného konania. Ak 

18 Dôvodová správa k čl. II. bod 1 z. č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov.
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sa hovorí o obeti, zdôrazňuje sa fakt, že v dôsledku trestného činu (činu inak trestného) 
vznikla fyzickej osobe ujma, a preto by trestným činom postihnutá osoba mala mať také 
práva, ktoré zaistia, že sa s ňou bude zaobchádzať s ohľadom na spôsobenú ujmu, zo 
strany štátu19.

V  snahe posilniť status obete, resp. poškodeného v  trestnom konaní, zákonodarca 
kodifi koval, v  ust. § 2 ods. 21 Tr. por., novú zásadu ochrany práv poškodeného, keď 
stanovuje, že „orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v priebehu celého trestného 
konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých ho treba riadne, vhodným 
spôsobom a zrozumiteľne poučiť. Trestné konanie sa musí viesť s potrebnou ohľaduplnosťou 
k  poškodenému. Treba zohľadniť jeho osobnú situáciu a  okamžité potreby, vek, pohlavie, 
prípadné zdravotné postihnutie a  jeho vyspelosť a  zároveň plne rešpektovať jeho fyzickú, 
mentálnu a  morálnu integritu. Ustanovenia osobitného zákona o  právach obetí trestných 
činov, tým nie sú dotknuté“.

Voči citovanému zneniu predmetnej zásady ochrany poškodeného, možno namietať 
predovšetkým jej prílišnú štruktúrovanosť a  opisný charakter. Z  dôvodu absencie 
nevyhnutnej miery abstraktnosti, ktorá sa z legislatívno-technického hľadiska predpokladá 
a  vyžaduje pri koncipovaní základných zásad trestného konania, jej interpretačná 
a aplikačná využiteľnosť je tým objektívne limitovaná. Zákonodarca motivovaný snahou 
vyriešiť aplikačné problémy súvisiace s právom psychológa ako odborníka na náhradu 
nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, rozšíril okruh pomocných osôb, aj o psychológa, 
ktorého osobná účasť pri realizácii vymedzených procesných úkonov, zákonodarca 
obligatórne predpisuje (porov. § 30a Tr. por.).

Zákonodarca v snahe posilniť status poškodeného v trestnom konaní, rozšíril aj katalóg 
procesných práv poškodeného o práva, ktoré vecne súvisia s ohrozením poškodeného 
pred opakovanou viktimizáciou (porov. § 46 ods. 8, 9 Tr. por.). Osobitnú pozornosť 
si zasluhuje rozšírenie dôvodov výluky vykonania konfrontácie aj na  osobu svedka 
mladšieho ako 18 rokov (§ 125 ods. 4 Tr. por.), ako aj na osobu svedka (bez ohľadu na jeho 
vek), na ktorom boli spáchané taxatívne vymedzené trestné činy, ak u takéhoto svedka 
hrozí nebezpečenstvo opakovanej alebo sekundárnej viktimizácie (§ 125 ods.5 Tr. por.).

Nazdávame sa, že takéto možno až príliš rigorózne obmedzenie možnosti realizovať 
konfrontáciu s  uvedenými osobami sa môže v  konečnom dôsledku javiť ako 
kontraproduktívne. Osobitne v  procesnej situácii, keď konfrontácia je jediným, či 
rozhodujúcim dôkazným prostriedkom objektívne spôsobilým objektivizovať určitú 
skutkovú okolnosť, pričom svedok, na  ochranu ktorého slúži predmetné ustanovenie, 
s  vykonaním konfrontácie súhlasí a  námietky proti jej realizácii nemá ani psychológ. 
Kriticky možno zhodnotiť konštrukciu novelizovaného ust. § 135 ods. 3 Tr. por., keď 
zákonodarca možnosť ďalšieho výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je obzvlášť 
zraniteľnou obeťou, v prípravnom konaní podmieňuje súhlasom jej zákonný zástupca. 

19 GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu 
z trestněprávního a kriminologického hlediska. Praha: LEGES; 2012; s. 24 a násl.
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Nazdávame sa, že naviazanie možnosti opätovného výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov 
na súhlas jej zákonného zástupcu, robí možnosť takéhoto výsluchu, nereálnou, nakoľko 
žiaden zákonný zástupca, v dôsledku existencie osobných – citových väzieb na takúto 
osobu, nie je objektívne spôsobilý vyhodnotiť mieru potenciálneho, či reálneho rizika – 
hrozby, sekundárnej viktimizácie, z dôvodu jej opätovného výsluchu. Sme toho názoru, 
že konštruktívnejším riešením popisovanej procesnej situácie, je naviazať možnosť 
opätovného výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov v prípravnom konaní podľa ust. § 135 
ods. 3 Tr por. na súhlas dozorového prokurátora, ako je tomu v prípade podľa ust. § 135 
ods. 1, 2 Tr. por.

Záver

Predmetný zákon napriek mnohým nesporným pozitívam obsahuje viaceré parciálne, ale 
aj systémové nedostatky, ktoré je potrebné, de lege ferenda, odstrániť, a tým poskytnúť 
obetiam trestných činov a  poškodeným vyššiu úroveň ochrany. Zároveň je potrebné 
zmapovať empirickým výskumom aj prípadné ďalšie (neavizované) interpretačné 
a aplikačné diskrepancie, pri aplikačnom uplatňovaní predmetného ZO OTČ.
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