
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 25. januára 2023 

Číslo: 1521-2023-KPSR 

 

Ústavnému súdu Slovenskej republiky 

Hlavná ul. 110 

K o š i c e  

 

N Á V R H  

na začatie konania o súlade právnych predpisov 

podľa ČI. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky 

 

Navrhovateľka:    Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 

 

Druhý účastník konania:   Národná rada Slovenskej republiky 

 

Napadnutý predpis:  § 363 až 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších predpisov  

 

Referenčné právne predpisy, 

s ktorými je napadnutý  

predpis v rozpore: (i) Čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48  

ods. 2, čl. 141 ods. 1, čl. 142 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 

149  Ústavy Slovenskej republiky a 

(ii) Čl. 3, 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd 

 

 

Prílohy:    Bez príloh 

 

 

 

Podané v štyroch rovnopisoch. 
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Vážený Ústavný súd Slovenskej republiky, 

 

ako oprávnená navrhovateľka podľa čl. 130 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky 

(ďalej aj „Ústava“) a § 74 písm. b) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej 

republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o ústavnom súde“) podávam podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy a § 74 písm. 

b) zákona o ústavnom súde návrh na začatie konania o súlade § 363 až 367 zákona č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „napadnuté 

ustanovenia“ a „Trestný poriadok“) s Ústavou pre nesúlad napadnutých ustanovení s  

i. čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 2, čl. 141 ods. 1, čl. 142 ods. 1, 

čl. 144 ods. 1 a čl. 149 Ústavy a  

ii. čl. 3, 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len 

„Dohovor“). 

 

Svoj návrh odôvodňujem nasledovne: 

 

I. 

Aktívna procesná legitimácia 

 

Moja aktívna legitimácia na podanie tohto návrhu vyplýva z čl. 130 ods. 1 písm. b)  Ústavy 

a § 74 písm. b) zákona o ústavnom súde. 

 

II. 

Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") konať a 

rozhodnúť o tomto návrhu vyplýva z čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy a § 42 ods. 2 

písm. a) a § 74 až 93 zákona o ústavnom súde. 

 

III. 

Znenie napadnutých ustanovení 

 

Podľa § 363 až 367 Trestného poriadku: 

§ 363 

(1) Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo 

policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol 

porušený zákon. 

(2) Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo 

skutkov, môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, 

ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov. 
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(3) Generálny prokurátor v konaní podľa odseku 1 rozhodne uznesením, proti 

ktorému nie je prípustný opravný prostriedok. 

§ 364 

(1) Návrh na postup podľa § 363 ods. 1 môžu podať do troch mesiacov od 

právoplatnosti napadnutého rozhodnutia 

a) obvinený vo svoj prospech, 

b) v prospech obvineného osoby, ktoré by mohli podať v jeho prospech odvolanie, 

c) poškodený v neprospech obvineného, 

d) zúčastnená osoba. 

(2) Generálny prokurátor môže rozhodnúť podľa § 363 ods. 1 aj bez návrhu podľa 

odseku 1, a to v prospech alebo v neprospech obvineného, pritom nie je viazaný 

návrhom podaným podľa odseku 1. 

(3) Generálny prokurátor môže zrušiť rozhodnutie podľa § 363 ods. 1 do šiestich 

mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. 

§ 365 

(1) Ak generálny prokurátor po preskúmaní veci na základe návrhu oprávnenej 

osoby uvedenej v § 364 ods. 1 nezistí dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia 

alebo ak uplynula lehota uvedená v § 364 ods. 1 alebo 3, upovedomí o tom osobu, 

ktorá návrh podala. 

(2) Ak návrh bol podaný neoprávnenou osobou, generálny prokurátor nie je povinný 

konať; o tom takú osobu upovedomí. 

§ 366 

(1) Ak generálny prokurátor zistí, že zákon bol porušený, vysloví uznesením, že 

napadnutým rozhodnutím alebo jeho časťou, alebo v konaní, ktoré rozhodnutiu 

predchádzalo, bol porušený zákon v prospech alebo v neprospech obvineného. 

(2) Ak bol zákon porušený, generálny prokurátor súčasne s výrokom podľa odseku 1 

zruší napadnuté rozhodnutie alebo jeho časť, prípadne aj chybné konanie, ktoré mu 

predchádzalo. Ak je nezákonný len niektorý výrok rozhodnutia a ak ho možno oddeliť 

od ostatných, zruší len tento výrok. Zruší aj ďalšie rozhodnutia policajta a 

prokurátora, ktoré na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujú, ak vzhľadom na 

zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. 

§ 367 

(1) Po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo jeho časti generálny prokurátor 

a) rozhodne vo veci sám, alebo 
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b) prikáže orgánu, o ktorého rozhodnutie spravidla ide, aby o veci znovu konal a 

rozhodol. 

(2) Ak porušenie zákona spočíva len v tom, že v napadnutom rozhodnutí niektorý 

výrok chýba alebo je neúplný, môže generálny prokurátor bez toho, aby rozhodnutie 

zrušil, prikázať orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, aby o chýbajúcom výroku 

rozhodol alebo neúplný výrok doplnil. 

(3) Orgán, ktorému vec bola prikázaná, je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie 

generálny prokurátor nariadil, a je viazaný jeho právnym názorom, ktorý vo veci 

vyslovil, okrem ak sa zmenili skutkové alebo právne okolnosti, z ktorých právny názor 

generálneho prokurátora vychádzal. 

 

IV. 

Všeobecne k napadnutým ustanoveniam 

 

Jednou z foriem, ako sa štát prejavuje navonok voči svojim občanom, je jeho trestná 

politika. 

 

Nositelia moci poverujú skrz demokratické voľby svojich reprezentantov, aby vytvorili 

systém prevencie, odhaľovania a trestania najzávažnejšej protispoločenskej činnosti 

prostredníctvom nástrojov trestného práva hmotného a procesného. Zákonodarný zbor 

je povolaný nastaviť tento systém legislatívnou činnosťou a orgány výkonnej moci 

uvádzajú tieto normy do života. Kontrola dodržiavania nastavených pravidiel prináleží 

moci súdnej, ktorá bdie nad ústavnosťou a zákonnosťou uvádzania trestnej politiky štátu 

do praxe. 

 

Štát si odhaľovaním, stíhaním a spravodlivým trestaním útokov na záujmy a hodnoty 

spoločné našej civilizovanej a modernej spoločnosti plní pozitívny záväzok v oblasti 

ochrany života a zdravia ľudí, ich majetku alebo ochrany verejnej bezpečnosti. 

 

Aby však táto politika skutočne a z dlhodobého hľadiska napĺňala sledovaný cieľ a svoje 

funkcie, t. j. generálnej a individuálnej prevencie, ochrany spoločnosti a spravodlivej 

represie, nemalo by tak zavádzanie trestnej politiky štátu do praxe prostredníctvom 

zákonného stanovovania trestne postihovaných konaní a za ich páchanie ukladaných 

druhov a výšky trestov, ako ani činnosť orgánov činných v trestnom konaní v jednotlivých 

veciach podliehať aktuálnym premenlivým spoločenským a politickým náladám alebo ad 

hoc vzniknutým vypätým situáciám. 

 

Trestná politiku štátu by mala byť vnímaná ako nástroj presadzovania spravodlivosti nie 

vzhľadom na jednu udalosť alebo ako nástroj realizácie politického programu, ale ako 

nástroj presadzovania spravodlivosti vo všeobecnosti a bez ohľadu na politické alebo 

spoločenské nálady. 
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Na jednotlivé zákonné pravidlá vynucovania trestnej politiky štátu je potrebné hľadieť  

o. i. aj prizmou, podľa ktorej občania nepožívajú právo na potrestanie konkrétneho alebo 

domnelého páchateľa. Občania, ktorí sú v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavy zdrojom všetkej 

verejnej moci, majú však súčasne právo na kontrolu výkonu všetkej verejnej moci, vrátane 

moci vykonávanej orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň obeť kriminálneho činu 

a príbuzní obete majú právo na účinné vyšetrenie spáchaného trestného činu, ktorý sa 

dotýka v každom prípade ich súkromného života a potenciálne (a veľmi často) aj ďalších 

súkromných a zákonom chránených hodnôt a práv. 

 

Mnou vyššie popísaný systém napĺňania trestnej politiky štátu v praxi čelí v poslednej 

dobe odbornej i spoločenskej diskusii pre častú aplikáciu napadnutých ustanovení (§ 363 

a nasl. Trestného poriadku) generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (ďalej len 

„generálny prokurátor“).  

 

Moc generálneho prokurátora v rámci riadenia prokuratúry dovnútra a navonok voči 

tretím osobám v rámci trestného konania je veľká a de facto neobmedzená. Táto vychádza 

zo zákonného postavenia prokuratúry v našom právnom systéme, ale aj z právnej úpravy 

postavenia samotného generálneho prokurátora v štruktúre prokuratúry. 

 

Prokuratúra ako štátny orgán je monokratická a prísne hierarchicky usporiadaná 

inštitúcia. Právna úprava prokuratúry a Trestný poriadok umožňujú aj v konkrétnom 

konaní negovať predchádzajúci postup iných zložiek prokuratúry alebo orgánov činných 

v trestnom konaní rozhodnutím jedného človeka – generálneho prokurátora, ktorého 

rozhodnutia nepodliehajú žiadnej objektívnej kontrole.  

 

Ako prezidentka republiky nie som arbitrom individuálnych trestných vecí ocitajúcich sa 

na stole generálneho prokurátora podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku, ani nie som 

hlasom odbornej alebo laickej verejnosti. Mojou úlohou aj pred ústavným súdom v konaní 

o súlade právnych predpisov je chrániť ústavné piliere mnou opísaného systému 

trestného práva, a to predovšetkým chrániť nezávislosť súdov a základné práva a slobody 

občanov.  

 

Po rozhovoroch s predstaviteľmi justície, po oboznámení sa s judikatúrou predovšetkým 

ústavného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcou sa aplikácie § 363 

a nasl. Trestného poriadku a prihliadajúc na výklad a aplikáciu napadnutých ustanovení 

ktorýmkoľvek generálnym prokurátorom v rokoch minulých, som dospela k záveru, že 

vágnosť, nejednoznačnosť, nelimitovanosť a nekontrolovateľnosť  aplikácie napadnutých 

ustanovení narážajú na ústavné princípy a ústavou chránené hodnoty pretavené do 

jednotlivých ústavných článkov.  

 

Protiústavnosť napadnutých ustanovení som vzhliadla v nasledovných aspektoch: 
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1. Napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi zasiahnuť do 

nezávislosti súdu v prípadoch, kde súd v určitom štádiu trestného konania 

rozhodol v prospech obvineného (napr. nevzal obvineného do väzby, nedal súhlas 

na použitie informačno-technických prostriedkov, konštatoval nezákonnosť 

trestného stíhania a pod.) a ochránil tak práva obvineného, na základe čoho 

príslušný prokurátor zastavil trestné stíhanie alebo zrušil obvinenie, pričom 

generálny prokurátor je oprávnený na podklade § 363 a nasl. Trestného poriadku 

zrušiť toto rozhodnutie v neprospech tohto obvineného. Uvedené platí aj naopak, 

keď súd v určitom štádiu rozhodol v neprospech obvineného (napr. v rámci 

rozhodovania o väzbe potvrdil zákonnosť a dôvodnosť vedeného trestného 

stíhania a vzneseného obvinenia), pričom generálny prokurátor je v takýchto 

prípadoch na podklade § 363 a nasl. Trestného poriadku oprávnený zrušiť pre 

nezákonnosť takéto obvinenie, ktoré predtým súdy právoplatne potvrdili ako 

zákonné a dôvodné. Zároveň vo všeobecnosti napadnuté ustanovenia umožňujú 

svojim rozhodnutím zrušiť akékoľvek rozhodnutie prokurátora alebo policajta, 

ktoré sa opiera o rozhodnutie súdu vydané v tejto konkrétnej veci, čím generálny 

prokurátor môže negovať rozhodovanie nezávislého súdu ako takého. Tým sa 

podľa môjho názoru napadnuté ustanovenia dostávajú do nesúladu s čl. 1 ods. 1 čl. 

46 ods. 1 a 2, čl. 141 ods. 1, čl. 142 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy; 

2. Napadnuté ustanovenia tým, že umožňujú generálnemu prokurátorovi stojacemu 

mimo trojdelenia štátnej moci ignorovať alebo negovať rozhodnutie nezávislého 

súdu v danej veci a zároveň, že toto rozhodnutie generálneho prokurátora vydané 

podľa napadnutých ustanovení nie je preskúmateľné súdom, nabúravajú systém 

deľby moci, ako aj princíp nezávislosti a nestrannosti súdnej moci. Generálny 

prokurátor a prokuratúra ako taká nepožívajú priamo z Ústavy nezávislosť, 

prokuratúra je povolaná chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a 

právnických osôb a štátu, avšak nesmie byť jej rozhodovacia činnosť nadradená 

nad činnosť nezávislého súdnictva, ku ktorému nevykonáva kontrolnú ani inú 

vyvažovaciu činnosť v systéme bŕzd a protiváh. Napadnuté ustanovenia tak nie sú 

v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 149 Ústavy; 

3. Napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi fakticky zastaviť 

trestné konanie vedené tak proti obvinenému, ako aj vo veci bez obvineného (toto 

síce Trestný poriadok expressis verbis nepripúšťa, ale je verejne známy minimálne 

jeden prípad, v ktorom došlo k zrušeniu uznesenia o začatí trestného stíhania vo 

veci, v ktorej nebol nikto obvinený, čím generálny prokurátor konal ultra vires 

prekročil svoju právomoc podľa napadnutých ustanovení), proti ktorému nie je 

žiaden opravný prostriedok. Obete trestného činu ako aj príbuzní (a napr. 

pozostalí)  obete môžu mať aplikáciou napadnutých ustanovení odopreté právo na 

účinné vyšetrenie trestného činu, ktorý zasiahol (a vždy zasahuje) predovšetkým 

do ich súkromného života, a proti tomuto zásahu sa nemôžu brániť účinným 

právnym prostriedkom nápravy. Podľa mojej mienky tak napadnuté ustanovenia 
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sú v nesúlade s čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2, čl. 3 a čl. 8 

a čl. 13 Dohovoru. 

 

V. 

K nesúladu napadnutých ustanovení  

s čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 142 ods. 1 Ústavy 

(zasahovanie do nezávislosti súdu a do práva na preskúmanie rozhodnutia 

týkajúceho sa základných práv a slobôd súdom) 

 

Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. 

Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. 

 

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom 

svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na 

inom orgáne Slovenskej republiky. 

 

Podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím 

orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto 

rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené 

preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. 

 

Podľa čl. 141 ods. 1 Ústavy v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a 

nestranné súdy. 

 

Podľa čl. 142 ods. 1 Ústavy súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych 

veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a 

zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak 

ustanoví zákon. 

 

Pokiaľ ide o súdy, čl. 141 ods. 1 Ústavy ustanovuje, že v Slovenskej republike vykonávajú 

súdnictvo nezávislé súdy. Zatiaľ čo rešpektovaniu ústavnej zásady reálnej deľby moci 

zodpovedá vylúčenie rozhodovacej činnosti akéhokoľvek iného štátneho orgánu 

(odlišného od súdu) pri výkone súdnictva, pri rešpektovaní rovnosti všetkých zložiek 

štátnej moci ide o to, aby sudcovia v konaní a rozhodovaní neboli podriadení akejkoľvek 

inej zložke štátnej moci, pretože podľa Ústavy sú „nezávislí a viazaní len Ústavou, 

ústavným zákonom a zákonom“ (čl. 144 ods. 1 Ústavy), prípadne medzinárodnou 

zmluvou (čl. 144 ods. 2 Ústavy). Ústava pri súdoch a sudcoch nehovorí výslovne o ich 

rovnosti s ostatnými zložkami štátnej moci, ale uplatnením ústavnej zásady nezávislosti 

súdov a sudcov a ich viazanosti len Ústavou, ústavným zákonom a zákonom a 

medzinárodnou zmluvou akúkoľvek podriadenosť iným zložkám štátnej moci Slovenskej 

republiky vylučuje (porov. PL. ÚS 14/94). 
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Súdnu nezávislosť a sudcovskú nezávislosť (ako ústavné zásady) nie je však možné 

posudzovať bez systému ich faktických a právnych záruk. 

 

Pod zárukami, resp. systémom záruk sudcovskej a súdnej nezávislosti je potom možné 

v zmysle judikatúry ústavného súdu rozumieť „súhrn faktických a právnych prostriedkov 

pôsobiacich v smere ich presadenia, zabezpečenia a rešpektovania, pričom hlavný význam 

má ich celkový rozsah a úroveň, ako aj stupeň ich praktickej vynútiteľnosti“ (PL. ÚS 55/99). 

 

Reálnosť garancií nezávislosti súdnej moci v smere jej inštitucionálnej nezávislosti, ako aj 

nezávislosti pri nastoľovaní spravodlivosti cez rozhodovaciu činnosť, je preto potrebné 

úzkostlivo strážiť, a to jednak pred bezprostrednými zásahmi, jednak pred zásahmi 

nepriamymi (porov. I. ÚS 54/01).  

 

Slovami bývalých sudcov ústavného súdu Juraja Babjaka a Daniela Švábyho: „Súdna moc 

je inštitucionálne a mocensky najobnaženejšou a najzraniteľnejšou z tradičných zložiek 

štátnej moci.“ (pozri odlišné stanovisko sudcov Juraja Babjaka a Daniela Švábyho k 

rozhodnutiu pléna ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 7/02). Oslabenie hlasu súdov 

rozhodujúcich v konkrétnych veciach tým, že iný orgán verejnej moci stojaci mimo súdnu 

zložku moci je oprávnený svojimi rozhodnutiami relativizovať alebo dokonca popierať 

význam rozhodovania súdov bez možnosti prieskumu týchto rozhodnutí, má 

nezanedbateľný vplyv na kvalitu právneho štátu a ochranu práv a právnom chránených 

záujmov adresátov práva. Pričom v tak na ochranu ľudských práv a slobôd citlivej oblasti, 

akou je trestné právo, musia byť aj zákonné dôvody možnej relativizácie rozhodovacej 

činnosti súdov pregnantné, reštriktívne a jasné a vyvážené (proporcionálne). 

 

Napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi zasiahnuť nepriamo do 

nezávislosti súdu v prípadoch, kde súd v určitom štádiu trestného konania rozhodol v 

prospech obvineného (napr. nevzal obvineného do väzby, nedal súhlas na použitie 

informačno-technických prostriedkov, konštatoval nezákonnosť trestného stíhania 

a pod.) a ochránil tak práva obvineného, na základe čoho príslušný prokurátor zastavil 

trestné stíhanie alebo zrušil obvinenie, pričom generálny prokurátor je oprávnený na 

podklade § 363 a nasl. Trestného poriadku zrušiť toto rozhodnutie v neprospech tohto 

obvineného. Uvedené platí aj naopak, keď súd v určitom štádiu rozhodol v neprospech 

obvineného (napr. v rámci rozhodovania o väzbe potvrdil zákonnosť a dôvodnosť 

vedeného trestného stíhania a vzneseného obvinenia), pričom generálny prokurátor je 

v takýchto prípadoch na podklade § 363 a nasl. Trestného poriadku oprávnený zrušiť pre 

nezákonnosť takéto obvinenie, ktoré predtým súdy právoplatne potvrdili ako zákonné 

a dôvodné. Inak povedané, nezávislý súd už podľa čl. 142 ods. 1 Ústavy preskúmal 

zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej moci a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo 

iných zásahov orgánov verejnej moci vydaných vo veci obvineného v prípravnom konaní, 

avšak generálny prokurátor je oprávnený na podklade napadnutých ustanovení toto 

preskúmanie negovať. Napadnuté ustanovenia tak umenšujú čl. 142 ods. 1 Ústavy pred 

touto zákonnou normou (§ 363 a nasl. Trestného poriadku). 
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Zároveň vo všeobecnosti napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi 

svojim rozhodnutím zrušiť akékoľvek rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ktoré sa 

môže opierať práve o rozhodnutie súdu vydané v tejto konkrétnej veci, čím generálny 

prokurátor môže negovať rozhodovanie nezávislého súdu ako takého. Aj tu teda platí, že 

napadnuté ustanovenia umenšujú čl. 142 ods. 1 Ústavy pred touto zákonnou normou (§ 

363 a nasl. Trestného poriadku). 

 

Zhrnuté rečou ústavných princípov, napadnuté ustanovenia reálne umožňujú 

generálnemu prokurátorovi nerešpektovať a zabrániť vykonateľnosti rozhodnutí 

nezávislých súdov rozhodujúcich v konkrétnej veci, umožňujú vytváranie paralelného 

súboru právnych názorov na konkrétnu vec a prakticky umožňujú jednému človeku – 

generálnemu prokurátorovi – torpédovať rozhodovaciu činnosť súdov z pozície orgánu 

verejnej moci stojaceho mimo súdnu moc a mimo dosah jej kontroly. Rešpektovanie 

právoplatných rozhodnutí súdnej moci a zabezpečenie ich efektívnej vykonateľnosti 

(resp. zabezpečenie toho, že túto ich vykonateľnosť nebude možné zmariť) je pritom 

jednou zo základných súčastí ústavného princípu právnej istoty (čl. 1 ods. 1 Ústavy) 

a základného práva každého na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy).  

 

Pre konkrétneho adresáta právnych noriem v pozícii obvineného napadnuté ustanovenia 

v prípade rozhodnutia generálneho prokurátora v neprospech tohto obvineného, kde vo 

veci už rozhodol v jeho prospech v prípravnom konaní súd, znamenajú zmarenie výkonu 

a nerešpektovanie právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý poskytol v zmysle čl. 46 ods. 1 

a 2 Ústavy ochranu základným právam a slobodám tohto obvineného. Uvedené platí 

mutatis mutandis v situácii, keď súd právoplatne potvrdil dôvodnosť a zákonnosť 

trestného stíhania a obvinenia určitej osoby a generálny prokurátor svojím rozhodnutím 

v prospech tohto obvineného neguje právoplatné rozhodnutie súdu a marí jeho výkon. 

 

Podľa mojej mienky pritom neexistuje Ústavou uznaný alebo predpokladaný záujem 

alebo hodnota, ktoré by sa prostredníctvom takto naširoko a neobmedzene nastavenými 

právomocami generálneho prokurátora podľa napadnutých ustanovení chránili 

a odôvodňovali nevyhnutnosť takýchto právomocí generálneho prokurátora na podklade 

napadnutých ustanovení (princíp proporcionality). Napadnuté ustanovenia zverujú 

generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo 

policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený 

zákon. Dôvod „porušenie zákona“ je podľa zákonodarcu jediným legitímnym dôvodom, 

pre ktorý je generálny prokurátor oprávnený svojim rozhodovaním zasahovať 

a relativizovať, ako som vyššie poukázala, aj napr. rozhodovanie nezávislých súdov 

v konkrétnej veci a nerešpektovať ochranu základných práv a slobôd obvinených, pokiaľ 

v ich prospech v prípravnom konaní už rozhodoval nezávislý súd.  

 

Takto postavený zákonný dôvod na využitie napadnutých ustanovení generálnym 

prokurátorom je však podľa mojej mienky príliš vágny, neurčitý, umožňujúci svojvoľný 
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výklad, a preto neproporcionálny vo vzťahu ku garanciám nezávislého súdnictva 

a nezávislého rozhodovania a ochrany základných práv a slobôd občanov v konkrétnom 

trestnom konaní. Neústavnosť je umocnená skutočnosťou, že rozhodnutie generálneho 

prokurátora podľa napadnutých ustanovení je konečné a nie je preskúmateľné ani 

všeobecným súdom. 

 

Tým sa podľa môjho názoru napadnuté ustanovenia dostávajú do nesúladu s čl. 1 ods. 1, 

čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 141 ods. 1, čl. 142 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy. 

 

VI. 

K nesúladu napadnutých ustanovení 

s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 149 Ústavy 

(porušenie princípu deľby moci) 

 

Podľa čl. 149 Ústavy prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené 

záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. 

 

(citácia ostatných referenčných ústavných noriem je uvedená vyššie v časti V. návrhu) 

 

VI.A Východiská 

 

Princíp deľby moci, v našich podmienkach zakotvený v čl. 1 ods. 1 Ústavy (pozri OROSZ, 

L. – SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Zväzok I. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2021, s. 28 – 29) sa stal súčasťou ústavných dokumentov, ústavných poriadkov a 

predmetom ochrany súdnej kontroly ústavnosti v mnohých demokratických štátoch. 

V demokratických štátoch nadobudol povahu prominentnej črty verejnej moci [CONNOR, 

George E. – HAMMONS, Christopher W. (eds.). The Constitutionalism of American states. 

Columbia: University of Missouri Press, 2008]. Inak povedané, princíp deľby moci 

požaduje aby každá samostatná moc pôsobila len v rámci svojej sféry moci [HAGE, Jaap C. 

– PFORDTEN, Dietmar von der. (eds.). Concepts in Law. Law and Philosophy Library. 

Volume 88. Springer, 2009]. 

 

Na tomto mieste je vhodné odkázať na s filozofickým podtextom podaný výklad 

Ústavného súdu Českej republiky, ktorý princíp deľby moci považuje za princíp 

„vychádzajúci z myšlienky, že v prirodzenosti človeka je zakotvená tendencia ku 

koncentrácii moci a jej zneužitiu, ktorý sa stal garanciou proti ľubovôli a zneužitiu štátnej 

moci a v podstate i zárukou slobody a ochrany jednotlivca, princíp, ktorý je výsledkom 

a reflexiou doterajšieho historického, myšlienkového a inštitucionálneho vývoja ...“ (Pl.ÚS 

7/02). 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky považuje princíp deľby moci za fundamentálny základ 

moderného konštitucionalizmu (porov. PL. ÚS 17/08). Systém deľby moci na 

zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, kde v podmienkach parlamentnej demokracie sú 
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tieto moci autonómne, vzájomne prepojené väzbami ústavnej kontroly a spolupráce, je 

súčasťou princípu ústavnej rovnováhy (porov. PL. ÚS 43/95). Z princípu ústavnej 

rovnováhy vyplýva, že „ani zákonodarca nemôže voľne disponovať jednotlivými zložkami 

moci v štáte“ (PL. ÚS 6/01). 

 

Princíp deľby moci do seba integruje systém vzájomných bŕzd a protiváh jednotlivých 

zložiek štátnej moci. Je legitímne priznať istú mieru ingerencie jednej zložky moci vo 

vzťahu k zložke druhej, avšak nie priznaním neprimerane silného postavenia určitej 

zložky na úkor inej. Prílišné vychýlenie rovnováhy v rámci zložiek moci v prospech jednej 

a na úkor inej, by odporovalo zásadám akcentovaným v koncepcii demokratického štátu 

a je nezlučiteľný s princípom deľby moci (porov. PL. ÚS 17/08).  

 

Imanentnou súčasťou princípu deľby moci je i zásada samostatnosti moci, ktorá znamená, 

že „vo sfére vlastnej ústavnej a zákonnej pôsobnosti majú byť orgány tej - ktorej moci 

chránené pred akýmikoľvek priamymi či nepriamymi zásahmi zo strany orgánov inej zložky 

verejnej moci“ (PL. ÚS 97/07). 

 

V súvislosti s princípom deľby moci nás ústavný súd poučil, že mimoriadna ostražitosť sa 

žiada práve vtedy, ak ide o právnu úpravu, ktorá by mala naznačovať hierarchizáciu 

vzťahu medzi súdnou mocou na jednej strane a zákonodarnou, resp. výkonnou mocou na 

strane druhej práve v neprospech moci súdnej (porov. PL. ÚS 92/2011). 

 

Posúvajúc úvahy ďalej pomôžem si na tomto mieste názorom predsedu Ústavného súdu 

Českej republiky Pavla Rychetského, podľa ktorého v demokratickom právnom štáte nie 

je prípustné, aby mohla štátna moc vydať rozhodnutie, ktoré je vylúčené z akéhokoľvek 

preskúmania, najmä keď ide o rozhodnutie s bezprostredným dopadom na práva 

občanov. Všetky akty verejnej moci musia podliehať súdnej kontrole, respektíve žiadny 

takýto akt sa nemôže takejto kontrole úplne vymykať (pozri odlišné stanovisko sudcu 

Pavla Rychetského vo veci sp. zn. Pl.ÚS 4/13). 

 

Jediný akt orgánu verejnej moci s dopadom na práva a slobody občanov, kde sa a priori 

nevyžaduje súdny prieskum, je udelenie milosti prezidentom republiky. Podľa ústavného 

súdu „udeľovanie milosti prezidentom je ústavou dovoleným vstupom prezidenta republiky 

ako orgánu moci výkonnej do moci súdnej, ale aj do sféry činnosti orgánov prípravného 

konania. Právo rozhodovať o udelení alebo neudelení milosti je výlučným oprávnením hlavy 

štátu. Rozhodovanie o žiadosti o milosť nepredstavuje ďalší stupeň trestného konania. 

Milosť je nezávislou ústavnou inštitúciou autonómnou od trestného konania, jeho priebehu 

a výsledkov. Na výkon práva milosti sa viažu iné hodnoty, ktoré sú rozhodujúce pre 

posúdenie vo veci samej na súde. Táto skutočnosť je základom presvedčenia, že vedľa práva 

(kritérií spravodlivosti viny a trestu atď.) existujú ešte iné hodnoty, ktoré sa môžu niekedy 

uplatniť aj v rozpore s obsahom formálneho právneho poriadku“ (PL. ÚS 8/97). 
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Milosť je prerogatívom v rámci trojdelenia moci. Je logické a legitímne, že rozhodnutie 

prezidenta, kde udelením milosti zmenil dôsledky súdneho rozhodnutia v trestnej veci, 

ešte raz tá istá zložka moci (súdna) už nekontroluje. Pre úplnosť treba doplniť, že 

ústavodarca novelou Ústavy z roku 2017 (ústavný zákon č. 71/2017 Z. z.) umožnil 

Národnej rade Slovenskej republiky uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa 

čl. 102 ods. 1 písm. j) (odpúšťať a zmierňovať tresty uložené súdmi v trestnom konaní a 

zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie), ak odporuje princípom 

demokratického a právneho štátu. Ústavný súd v zmysle Ústavy následne rozhoduje o 

súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo 

individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) Ústavy s Ústavou. 

 

VI.B Aplikácia východísk na napadnuté ustanovenia 

 

Vychádzajúc z doposiaľ prezentovaného je potrebné v prvom rade zdôrazniť, že 

generálny prokurátor a prokuratúra ako celok nie sú zaradené v rámci Ústavy do 

konkrétnej zložky moci v rámci jej trojdelenia a stoja mimo tohto trojdelenia. Nutné je 

však vziať v úvahu, že prokuratúra je ústavným orgánom verejnej moci, a preto je nutné, 

aby sa aj ona podriadila garanciám plynúcim z princípu deľby moci a zo  systému 

vzájomných bŕzd a protiváh. Uvedené platí o to viac, že hoci je prokuratúra formálne 

postavená mimo klasického trojdelenia moci ako orgán sui generis, z materiálneho 

hľadiska (obsahovo) jej kompetencie a úlohy v oblasti trestného konania zodpovedajú 

zaradeniu do moci výkonnej.  

 

Prokuratúra je povolaná chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a 

právnických osôb a štátu, avšak jej rozhodovacia činnosť nesmie byť nadradená nad 

činnosť nezávislého súdnictva, ku ktorému nevykonáva kontrolnú ani inú vyvažovaciu 

činnosť v systéme bŕzd a protiváh. Kontrolnú a inú vyvažovaciu činnosť smie prokuratúra 

a generálny prokurátor v trestnom procese vykonávať iba za jasne stanovených 

zákonných podmienok a len vo vzťahu k hierarchicky či procesne podriadeným orgánom 

výkonnej moci, t. j. k podriadeným orgánom činným v trestnom konaní (policajt, 

podriadený prokurátor). 

 

Dôležité je trvať na uvedenom princípe aj s prihliadnutím na skutočnosť, že generálny 

prokurátor a prokuratúra ako taká nie sú z Ústavy vyzbrojené nezávislosťou. Súdy na 

rozdiel od generálneho prokurátora nezávislosť a nestrannosť priamo z Ústavy požívajú. 

Práve toto je aspekt, ktorý radí kompetencie a úlohy prokuratúry v oblasti trestného 

konania materiálne do výkonnej moci. 

 

Nie je preto ústavnou úlohou a ani ústavným právom generálneho prokurátora vyvažovať 

súdnu moc pri výkone jej právomocí v oblasti trestného konania. Napadnuté ustanovenia 

však v praxi zavádzajú hierarchizáciu vzťahu medzi nezávislou súdnou mocou na jednej 

strane a ústavným orgánom ochrany zákonnosti stojacim mimo trojdelenie moci bez 

garancií nezávislosti na strane druhej, a to práve v neprospech moci súdnej. Povedané 
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inak, napadnuté ustanovenia umožňujú vznik takých procesných situácií, v ktorých je 

generálny prokurátor fakticky nadradený nad súdnu moc, vrátane tých najvyšších 

súdnych autorít. 

 

Ako už bolo vyššie uvedené, napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu 

prokurátorovi zasiahnuť do nezávislosti súdu napríklad v prípadoch, kde súd v určitom 

štádiu trestného konania rozhodol v prospech obvineného (napr. nevzal obvineného do 

väzby, nedal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, konštatoval 

nezákonnosť trestného stíhania a pod.) a ochránil tak práva obvineného, na základe čoho 

príslušný prokurátor zastavil trestné stíhanie alebo zrušil obvinenie, pričom generálny 

prokurátor je oprávnený na základe § 363 a nasl. Trestného poriadku zrušiť toto 

rozhodnutie v neprospech tohto obvineného. Uvedené platí aj naopak, keď súd v určitom 

štádiu rozhodol v neprospech obvineného (napr. v rámci rozhodovania o väzbe potvrdil 

zákonnosť a dôvodnosť vedeného trestného stíhania a vzneseného obvinenia), pričom 

generálny prokurátor je v takýchto prípadoch na podklade § 363 a nasl. Trestného 

poriadku oprávnený zrušiť pre nezákonnosť takéto obvinenie, ktoré predtým súdy 

právoplatne potvrdili ako zákonné a dôvodné. Inak povedané, nezávislý súd už podľa čl. 

142 ods. 1 Ústavy preskúmal zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej moci a zákonnosť 

rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci vydaných vo veci 

obvineného v prípravnom konaní, avšak generálny prokurátor je oprávnený na podklade 

napadnutých ustanovení toto preskúmanie negovať. Napadnuté ustanovenia tak 

umenšujú aj čl. 141 ods. 1 Ústavy pred touto zákonnou normou (§ 363 a nasl. Trestného 

poriadku). 

 

V tejto súvislosti je podľa mojej mienky možné povedať, že ak generálny prokurátor podľa 

napadnutých ustanovení zruší obvinenie, ktoré predtým súdy právoplatne potvrdili ako 

zákonné a dôvodné, tak de facto je takéto jeho rozhodnutie vo svojich dôsledkoch veľmi 

podobné, ako udelenie prezidentskej milosti aboličnou formou. De iure sa tu síce 

nezastavuje trestné stíhanie, ale keby aj znovu bolo vznesené voči tej istej osobe obvinenie 

pre ten istý skutok, generálny prokurátor ho môže znovu zrušiť s využitím napadnutých 

ustanovení Trestného poriadku, čím sa stáva de facto finálnym arbitrom veci tak, ako 

hlava štátu pri udelení aboličnej milosti. Považujem pritom za zásadné pripomenúť, že 

aboličná forma prezidentského omilostenia bola z našej ústavy vypustená ústavným 

zákonom č. 90/2001 Z. z. Z dôvodovej správy k tomuto ústavnému zákonu pritom jasne 

vyplýva, že podľa ústavodarcu bola táto forma omilostenia „svojou podstatou v rozpore 

s princípmi právneho štátu“, keďže jej dôsledkom je skutočnosť, že „súdna moc stráca 

oprávnenie uplatniť svoju súdnu právomoc a ostatné orgány činné v trestnom konaní 

(vyšetrovateľ, prokurátor) nemôžu pokračovať vo svojej činnosti, ktorá smeruje k odhaleniu 

páchateľa trestného činu. Páchateľ trestného činu tak ostáva nielen nepotrestaný, ale 

verejnosť aj stráca možnosť dozvedieť sa, kto spáchal trestný čin.“       

 

Domnievam sa, že súčasná koncepcia nikým nekontrolovateľného postupu generálneho 

prokurátora podľa napadnutých ustanovení, potenciálne prináša dôsledky porovnateľné 
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s tými, ktoré svojho času vyvolávala aboličná forma prezidentskej milosti. Ak pred vyše 

20 rokmi bolo (z legitímnych dôvodov, ktoré plne rešpektujem) odňaté takéto oprávnenie 

priamo volenej hlave štátu s najvyššou mierou legitimity spomedzi ústavných orgánov 

verejnej moci s argumentom, že samotná jeho existencia porušuje princípy právneho 

štátu, pripadá mi nanajvýš paradoxné, ak náš právny poriadok v súčasnosti umožňuje 

jednému človeku – priamo nevolenému generálnemu prokurátorovi s podstatne nižšou 

mierou legitimity – fakticky rozhodnúť o tom, že konkrétny obvinený sa pre konkrétny 

skutok nebude trestne zodpovedať dokonca ani v situácii, keď orgány súdnej moci 

právoplatne konštatovali dôvodnosť a zákonnosť obvinenia. Zdôrazňujem pritom, že 

existenciu mimoriadneho opravného prostriedku umožňujúceho zrušiť nezákonné 

rozhodnutie policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní vo všeobecnosti 

nerozporujem. Rozporujem však takú koncepciu tohto mechanizmu, ktorá neposkytuje 

žiadne záruky proti jej zneužitiu. V jej súčasnej podobe totiž, teoreticky, môže generálny 

prokurátor uplatniť tento postup, kedykoľvek chce, s argumentom, že po formálnej 

stránke mu toto oprávnenie zákon priznáva a po materiálnej stránke to, čo napísal do 

odôvodnenia, predstavuje jeho právny názor. 

 

Pokiaľ napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi fakticky prelomiť 

rozhodnutie nezávislého súdu vydané v konkrétnej veci v predchádzajúcich etapách 

konania, a toto jeho rozhodnutie nie je pod dohľadom nezávislého súdu (je súdmi 

nepreskúmateľné), hoc ním generálny prokurátor rozhodne o právach jednotlivca v jeho 

neprospech alebo v prospech, a to aj po rozhodnutí súdu v danej veci, dostávajú sa 

napadnuté ustanovenia podľa môjho názoru do rozporu s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 

149 Ústavy pre nerešpektovanie garancií z nich vyplývajúcich a porušenie princípu deľby 

moci, trojdelenia štátnej moci a systému vzájomných bŕzd a protiváh pri výkone 

právomocí ústavnými orgánmi verejnej moci. 

 

VII. 

K nesúladu napadnutých ustanovení 

s čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy  

a s čl. 3, 8 a 13 Dohovoru 

(porušenie práva na účinné vyšetrenie trestného činu, zásah do práva na 

súkromie a práva na súdnu ochranu) 

 

Podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním 

do súkromného a rodinného života. 

 

Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez 

zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým 

vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom 

 

Podľa čl. 3 Dohovoru nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. 
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Podľa čl. 8 Dohovoru každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného 

života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať 

okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti 

v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, 

predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany 

práv a slobôd iných 

 

Podľa čl. 13 Dohovoru každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli 

porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď 

sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností.  

 

(citácia ostatných referenčných ústavných noriem je uvedená vyššie v časti V. návrhu) 

 

VII.A Východiská 

 

Úvodom k tejto časti si dovoľujem zdôrazniť, že sa plne stotožňujem s výrokom 

ústavného súdu, podľa ktorého „obeť trestného činu, prípadne poškodený, má v rámci 

ochrany práv a hodnôt garantovaných čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd a čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky právo na účinné a efektívne 

vyšetrovanie, najmä ak je v stávke podozrenie z takej závažnej činnosti, akou je domáce 

násilie. Účinnosť vyšetrovania pritom závisí najmä od jeho dôkladnosti, rýchlosti, 

nezávislosti a nestrannosti“ (nález ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 431/2019 z 26. mája 2020). 

 

Právo na účinné vyšetrenie trestného činu sa však vykladá a aplikuje v ústavnoprávnej 

praxi zásadne širšie, a to za účelom ochrany mnohých ústavných hodnôt týkajúcich sa 

života človeka. 

 

Z čl. 3 Dohovoru vyplýva pozitívny procedurálny záväzok štátu viesť efektívne 

vyšetrovanie trestných činov. Obsah práv garantovaných čl. 3 Dohovoru a z neho 

vyplývajúceho pozitívneho záväzku štátu vyžadujú minimálne rovnaké, ak nie prísnejšie 

nazeranie na procesnú požiadavku efektívnosti a rýchlosti konania v trestných veciach, 

ako je tradične chápaná v zmysle všeobecného práva na prejednanie záležitosti v 

primeranej lehote (porov. nález ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 9/2021 zo 7. júna 2021). 

 

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) stanovuje, že štáty majú 

pozitívne záväzky podľa článku 3 Dohovoru, ktoré zahŕňajú 

1. Povinnosť zaviesť legislatívny a regulačný rámec ochrany práv obetí trestných 

činov;  

2. Za určitých presne definovaných okolností povinnosť prijať operatívne opatrenia 

na ochranu konkrétnych jednotlivcov pred rizikom zaobchádzania v rozpore 

s ustanovením čl. 3 Dohovoru; 
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3. Povinnosť vykonať účinné vyšetrovanie trestných činov s dopadom na ľudské 

práva a slobody (porov. X and Others v. Bulgaria, rozsudok Veľkej komory ESĽP 

z 2. 2. 2021, č. 22457/16 , bod 178). 

 

Vo všeobecnosti tak možno povedať, že prvé dva aspekty týchto pozitívnych záväzkov sú 

klasifikované ako substantívne, zatiaľ čo tretí aspekt zodpovedá procesnej povinnosti 

štátu. Všetky tieto tri aspekty čl. 3 Dohovoru majú za cieľ chrániť primárne obete 

trestných činov. 

 

Pri aplikácii čl. 3 Dohovoru platí, že pokiaľ jednotlivec vznesie odôvodnené tvrdenie, že 

sa s ním zaobchádzalo v rozpore s čl. 3 Dohovoru zo strany štátnych orgánov, toto 

ustanovenie sa vykladá v spojení so všeobecnou povinnosťou štátu podľa čl. 1 Dohovoru 

„zabezpečiť každému v rámci jurisdikcie štátu práva a slobody definované v Dohovore“, a 

implicitne vyžaduje, aby sa uskutočnilo účinné úradné vyšetrovanie (Assenov and others 

v. Bulgaria, rozsudok ESĽP z 28. 10. 1998, č. 24760/94, bod 102 a El Masri v. Macedonia, 

rozsudok Veľkej komory ESĽP z 13. 12. 2012, č. 39630/09, bod 182). 

 

V opačnom prípade by všeobecný zákonný zákaz mučenia a neľudského a ponižujúceho 

zaobchádzania a trestania bol napriek svojmu zásadnému významu v praxi neúčinný 

(Labita proti Taliansku, rozsudok Veľkej komory ESĽP zo 6. 4. 2000, č. 26772/95, bod 

131). 

 

Čo sa týka opísaného tretieho aspektu, tzn. procesnej povinnosti štátu, ESĽP bol vo svojej 

judikatúre navyše vždy citlivý ohľadne dopadov vážneho porušenia ľudských práv na 

rodinných príslušníkov obete trestných činov. Aby sa však zistilo samostatné porušenie 

článku 3 Dohovoru vo vzťahu k príbuzným obete trestného činu, musia existovať osobitné 

faktory, ktoré dávajú ich utrpeniu rozmer a charakter odlišný od emocionálneho utrpenia, 

ktoré nevyhnutne vyplýva zo samotného statusu príbuzných obete trestného činu (porov. 

Janowiec and Others v. Russia, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 21. 10. 2013, č. 55508/07 

a č. 29520/09, bod 177). Judikatúra v tejto oblasti bola vyvinutá najmä vo vzťahu k 

príbuzným zmiznutých osôb, avšak ESĽP uplatnil zásady stanovené v týchto prípadoch 

zmiznutia aj v ďalších veciach týkajúcich sa najzávažnejších trestných činov (porov. 

Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 25. 6. 2019, č. 

41720/1, bod 227) ako: 

i. únos a zmiznutie príbuzných (napr. Varnava and Others v. Turkey, rozsudok 

Veľkej komory ESĽP z 18. 9. 2009, č. 16064/90 a nasl., bod 200); 

ii. vražda, pri ktorej sú príbuzní svedkami tohto činu (porov. Janowiec and Others v. 

Russia, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 21. 10. 2013, č. 55508/07 a č. 29520/09, 

body 179-181); 

iii. posmrtné zaobchádzanie s telom obete bez súhlasu príbuzných alebo proti ich vôli  

(napr. Khadzhialiyev and Others v. Russia, rozsudok ESĽP zo 6. 11. 2008, č. 

3013/04 ); 
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iv. zadržanie a deportácia maloletého žiadateľa o azyl bez sprievodu (Mubilanzila 

Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium, rozsudok ESĽP z 12. 10. 2006, č. 

13178/03); 

v. smrť vo väzení na AIDS v dôsledku nedostatočnej lekárskej starostlivosti 

(Salakhov and Islyamova v. Ukraine, rozsudok ESĽP z 14. 3. 2013, č. 28005/08, bod 

204). 

 

Aby mohlo byť konštatované porušenie čl. 3 Dohovoru vo vzťahu k  obetiam trestných 

činov alebo k príbuzným obetí v predchádzajúcom odseku uvedených trestných činov, 

musí štát zlyhať vo svojej procesnej povinnosti podľa čl. 3 Dohovoru, k čomu môže dôjsť 

v zmysle judikatúry ESĽP napríklad ak: 

i. vo vnútroštátnom práve neexistuje osobitný postup, ktorý by umožňoval v 

prípravnom konaní prístup dotknutých obetí trestných činov alebo pozostalých 

osôb po obetiach trestných činov k rozhodnutiu, k jeho dôvodom, alebo k spisu, ale 

najmä ak vnútroštátne právo neuvádza exaktné dôvody na odmietnutie zaoberať 

sa vecou, neuvádza exaktný rozsah oprávnení štátneho orgánu v tomto smere, 

alebo nie sú na takýto postup ustanovené exaktné lehoty (napr. Oleksiy 

Mykhaylovyč Zakharkin v. Ukraine, rozsudok ESĽP z 26. 4. 2010, č. 1727/04); 

ii. vnútroštátne právo umožňuje orgánom činným v trestnom konaní zadržiavať 

informácie o svojich rozhodnutiach alebo značne oneskorene poskytovať takéto 

informácie obetiam alebo príbuzným obetiam trestných činov (napr. Chernega a 

iní proti Ukrajine, rozsudok ESĽP z 18. 6. 2019, č. 74768/10); 

iii. štát prijal trestnoprávne ustanovenia, ktoré umožňujú bez riadneho prieskumu 

nepostihovať praktiky, napr. trestné činy, ktoré vedú alebo môžu viesť k rozporu 

s článkom 3 Dohovoru (napr. Cestaro v. Taliansko, rozsudok ESĽP zo 7. 4. 2015, 

6884/11). 

 

Opísanú prax a výklad ESĽP rešpektujú a nasledujú mnohé štáty Rady Európy, medzi 

mnohými napr. Spolková republika Nemecko.  

 

Spolkový ústavný súd Nemecka rozpoznáva a účinne chráni právo jednotlivca na účinné 

vyšetrenie trestných činov v spojení s čl. 3 a čl. 8 Dohovoru. Tomuto právu Spolkový 

ústavný súd v minulosti poskytol ochranu vo veciach týkajúcich sa spáchania závažných 

trestných činov, ako napr. trestný čin proti životu a zdraviu, trestný čin z nenávisti proti 

sexuálnym menšinám, trestný čin verejných činiteľov; trestné činy proti blízkej a zverenej 

osobe a pod. (k tomu pozri napr. 2 BvR 2699/10 z 26. 6. 2014, 2 BvR 1568/12 zo 6. 10. 

2014, 2 BvR 1304/12 z 23. 3. 2015, 2 BvR 987/11 z 19. 5. 2015, 2 BvR 1510/20 z 26. 11. 

2020). 

 

Aj z toho dôvodu nemecký Trestný poriadok (Strafprozessordnung; ďalej len „StPO“) 

neobsahuje žiadne právomoci prokuratúry obdobné napadnutým ustanoveniam 

a neumožňuje prokuratúre rušiť právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní bez 

súdneho prieskumu. Naopak, StPO pre prípady, keď prokuratúra nevyhovie návrhu na 
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začatie trestného stíhania alebo ak po skončení vyšetrovania nariadi zastaviť trestné 

konanie (§ 171 StPO), upravuje tzv. sťažnosť poškodeného (t. j. obeť trestného činu alebo 

príbuzní obete) resp. konanie o vymáhaní sťažnosti (Klageerzwingungsverfahren) podľa 

§ 172 a nasl. StPO, o ktorých na konci dňa rozhoduje súd. 

 

VII.B Aplikácia východísk na napadnuté ustanovenia 

 

Aplikujúc opísané štandardy ochrany práv obetí trestných činov a príbuzných týchto 

obetí nastavené judikatúrou ESĽP a ústavným súdom pri aplikovaní jednotlivých práv 

a princípov vyplývajúcich z Ústavy a Dohovoru, potom je potrebné dospieť 

k jednoznačnému záveru, že napadnuté ustanovenia tieto štandardy nedosahujú, resp. 

idú priamo proti nim. 

 

Napadnuté ustanovenia umožňujú generálnemu prokurátorovi de facto zastaviť trestné 

stíhanie, a to aj začaté trestné stíhanie vo veci (viď vyššie spomínaný prípad ultra vires 

konania a prekročenia právomoci generálneho prokurátora), pričom napadnuté 

ustanovenia tak umožňujú činiť vo vzťahu k akémukoľvek z katalógu trestných činov 

upravených v Trestnom zákone v akomkoľvek čase. A teda aj v prípadoch najzávažnejších 

trestných činov. Zákonodarca sa ani len nepokúsil limitovať uplatnenie právomoci 

generálneho prokurátora podľa napadnutých ustanovení na vybrané spoločensky menej 

závažné delikty a hľadať tak primeranú rovnováhu medzi stretom viacerých princípov 

a hodnôt, ku ktorému v trestnom práve nepochybne dochádza. 

 

Napadnuté ustanovenia v rozpore s garanciami vyplývajúcimi z čl. 3 Dohovoru v spojení 

s čl. 13 Dohovoru a z čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy poškodeným, 

obetiam trestného činu a príbuzným obetí neumožňujú sa brániť proti rozhodnutiu 

generálneho prokurátora podľa napadnutých ustanovení, ktoré môže znamenať alebo 

znamená faktické zastavenie trestného stíhania skutku spáchaného na dotknutých 

osobách alebo zasahujúceho do ich práv, a nechať nezávislým a nestranným súdom 

preskúmať toto rozhodnutie, ktoré, ako som uviedla, napríklad zastavuje začaté trestné 

stíhanie, a to aj vedené „len“ vo veci, nie proti obvinenému. 

 

Štát perom zákonodarcu podľa môjho presvedčenia prijal napadnutými ustanoveniami 

trestnoprávne normy, ktoré umožňujú bez riadneho prieskumu nepostihovať 

spoločensky neprípustné správanie a praktiky, konkrétne trestné činy, ktoré vedú alebo 

môžu viesť k rozporu s čl. 3 a 8 Dohovoru. 

 

Zákonodarca tak napadnutými ustanoveniami podľa mojej mienky neprimerane (princíp 

proporcionality) a nedôvodne preferoval domnelú ochranu formálnej zákonnosti 

zaručovanú generálnym prokurátorom pred reálnou ochranou ústavnosti (a v rámci nej 

aj ochranou zákonnosti) garantovanou Ústavou, Dohovorom a súdmi. Inak povedané, 

napadnuté ustanovenia neprimerane a nedôvodne preferujú nepreskúmateľný právny 

názor jedinej osoby v reťazci oprávnených orgánov verejnej moci na otázku, čo je 
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zákonné, pred ochranou práv občanov podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy a čl. 3 a čl. 8 Dohovoru a 

pred efektívnym ukončením trestného stíhania najmä tam, kde sú v stávke 

najzraniteľnejšie ľudské práva a slobody. 

 

Na tomto základe som toho názoru, že napadnuté ustanovenia sú v nesúlade s čl. 1 ods. 1, 

čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy a s čl. 3, 8 a 13 Dohovoru. 

 

VIII. 

Petit 

(návrh rozhodnutia) 

 

Na podklade doposiaľ uvedených argumentov a tvrdení navrhujem, aby ústavný súd po 

predbežnom prerokovaní návrhu podľa § 56 ods. 1 zákona o ústavnom súde a jeho prijatí 

uznesením podľa § 56 ods. 5 zákona o ústavnom súde na ďalšie konanie vo veci samej 

návrhu v plnom rozsahu vyhovel a vydal nasledovný nález: 

 

N Á L E Z :  

 

Ustanovenia § 363 až 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov  n i e  s ú  v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 2, čl. 

141 ods. 1, čl. 142 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 3, 8 a 

13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................. 

Prezidentka Slovenskej republiky 

 


