
Vládny návrh novely Trestného poriadku ku kolúznej
väzbe
Dńa 28. 5. 2021 bol do Národnej rady SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky a lehotu trvania väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok (tzv. kolúzna väzba) a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard
náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe. Kľúčovú zmenu
predstavuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby.  
Súčasne sa ustanovujú aj výnimky z tohoto pravidla v prípadoch, ak bolo zistené, že obvinený pôsobil na
svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre
trestné stíhanie obvineného, alebo ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný
zločin spáchaný organizovanou skupinou, trestný čin spáchaný zločineckou skupinou, alebo teroristickou
skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné
uložiť trest odňatia slobody na doživotie. Zároveň sa zavádza oprávnenie prokurátora v prípravnom
konaní rozhodnúť o zmene dôvodu väzby, ak pominie niektorý z dôvodov väzby.  
Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi
náhrady väzby. Návrh zákona taktiež objasňuje pravidlá náhrady väzby a výslovne vylučuje možnosť
náhrady kolúznej väzby a opätovnej väzby z kolúznych dôvodov v záujme odstrániť pochybnosti
právneho výkladu doterajšej úpravy.Súčasne sa v súlade s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej
republiky a zavedenou súdnou praxou explicitne stanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do
väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe. V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie
obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych
skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného alebo z ktorých je
zrejmé, že tak obvinený už konal. Návrhom zákona sa tak má zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na
vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe. 
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje od 1.
augusta 2021.
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