
Zjednotenie v otázke uznesenia o začatí trestného
stíhania, R 33/2019
Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 33/2019 zjednocujúce stanovisko k otázke či uznesenie o
začatí trestného stíhania možno vydať aj pri skutku, o ktorom sa predpokladá, že sa udeje.
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STANOVISKO
trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. septembra 2019, Tpj 47/2019, na
zjednotenie v otázke, či sa uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Tr. por. môže týkať
skutku, u ktorého sa predpokladá, že už bol spáchaný ako trestný čin, alebo okrem uvedenej alternatívy
tiež aj skutku, ktorého spáchanie ako trestného činu sa ešte len v budúcnosti predpokladá.
Právna veta:
I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré
sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého predpokladu do budúcnosti,
uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku môže vyvolať účinky
podľa odseku 5 naposledy označeného ustanovenia, len ak sa vzťahuje na skutok (vrátane čiastkového
útoku doposiaľ páchaného pokračovacieho trestného činu v zmysle § 10 ods. 16 Trestného poriadku),
ktorý sa už stal (bol dokonaný nastaním následku); to platí aj ak po dokonaní naďalej pretrváva
páchanie trváceho trestného činu udržiavaním protiprávneho stavu (s limitom prerušenia jednoty
hmotnoprávneho, resp. kvalifikačného skutku podľa § 122 ods. 13 Trestného zákona). Ak trestný čin
nebol alebo doposiaľ nie je dokonaný, môže byť trestné stíhanie začaté aj pre prípravu zločinu alebo
pokus úmyselného trestného činu (§ 13, § 14 Trestného zákona), keďže tieto vývojové štádiá sú (už)
kvalifikovateľné ako trestný čin.
Pri vznesení obvinenia (§ 206 ods. 1 až 3 Trestného poriadku) rovnako musí byť daný retrospektívny
pohľad na spáchaný skutok, okrem toho sa navyše vyžaduje opis skutku už na úrovni jeho vecnej a
časopriestorovej nezameniteľnosti s iným skutkom a (v rovine dôvodného podozrenia) aj identifikácia
osoby páchateľa (oproti voľnejšiemu opisu skutku pri začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 3
Trestného poriadku a len rámcovému zameraniu podozrenia pri použití dôkazných postupov pred
začatím trestného stíhania).
Vyššie uvedeným záverom konvenujú aj účinky podľa § 206 ods. 5 Trestného poriadku, ktoré
znamenajú nepotrebnosť formálneho začatia trestného stíhania, ale až pri rozširovaní obvinenia (už
obvinenej osoby) pre ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu; také rozšírenie v sebe
integruje aj začatie trestného stíhania pre dotknutý skutok, pokiaľ už vo vzťahu k nemu nebolo trestné
stíhanie začaté skorším uznesením.
II. Ustanovenia o postupoch pred začatím trestného stíhania majú vo vzťahu k ustanoveniu § 206 ods. 1
Trestného poriadku povahu osobitného ustanovenia v tom zmysle, že formuláciu „na podklade trestného
oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania“ je potrebné vyložiť extenzívne, teda
tak, že podkladom pre vznesenie obvinenia (a dôkazmi v trestnom konaní) môžu byť aj skutočnosti
zistené postupmi pred začatím trestného stíhania, ustanovenými Trestným poriadkom (týka sa to aj
informácií, ktoré môžu byť použité ako dôkaz v trestnom konaní, zistených postupmi podľa zákona č.
166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Podkladom pre vznesenie obvinenia (pre skutkový, právny a personálny záver podľa § 206 ods. 1
Trestného poriadku) môžu byť teda dôkazné informácie zistené postupmi podľa Trestného poriadku po
začatí trestného stíhania, zistené takými (dôkazne využiteľnými) postupmi podľa Trestného poriadku
alebo podľa osobitného zákona (označeného vyššie) pred začatím trestného stíhania, zistené trestným
oznámením, ako aj mimodôkazné informácie zistené (v kontexte § 199 ods. 2 a § 206 ods. 2 veta prvá
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Trestného poriadku rovnocenne s trestným oznámením) „inak” a zistené postupom podľa § 196 ods. 2
Trestného poriadku. Rovnaké informačné zdroje (okrem dôkazov vykonávaných už po začatí trestného
stíhania) sú podkladom pre skoršie samostatné začatie trestného stíhania (len „vo veci“), ku ktorému
dochádza postupom podľa § 199 ods. 1 až 4 Trestného poriadku.
III. Zákonný postup „pred začatím trestného stíhania” je aplikovateľný podľa úpravy jednotlivých
osobitných ustanovení Trestného poriadku s nielen informačnou, ale aj procesnou, resp. dôkaznou
relevanciou (18 prípadov upravených medzi ustanoveniami § 89 a § 155 Trestného poriadku).
Postup pred začatím trestného stíhania môže byť zameraný na objasňovanie a dokazovanie činu, ktorý
sa už stal, pokiaľ zistené skutočnosti doposiaľ neumožňujú sformulovať skutok aspoň podľa kritérií §
199 ods. 3 Trestného poriadku - môže teda ísť aj o podozrenie z páchania trestnej činnosti určitého
druhu (rámcovo zamerané podozrenie označené v druhom odseku bodu I.); také podozrenie sa z
povahy veci týka aj ďalších čiastkových útokov už sčasti trestným stíhaním pokrytého pokračovacieho
trestného činu. Nie je vylúčený ani predpoklad spáchania konkrétneho činu v budúcnosti, resp.
zameranie rámcového podozrenia do budúcnosti (typicky pre „monoskutkovú” aj rámcovú alternatívu
zamerania postupu do budúcnosti bude použitý napr. agent, odpočúvanie, sledovanie, obrazovo-zvukové
záznamy).
Retrospektívne ani pro futuro však nemôže ísť o výlučne preventívny, abstraktne odôvodnený postup,
prípustný je len postup na základe konkrétnych informácií o trestnoprávne relevantných skutočnostiach
alebo pre ne priamo iniciačných okolnostiach.
Kombinácia postupu po začatí trestného stíhania a pred začatím trestného stíhania (najmä v postupnosti
minulosť - po, budúcnosť - pred) je možná. Bez ohľadu na uvedené, pri ďalších (aj budúcich)
čiastkových útokoch toho istého pokračovacieho trestného činu nie je pre ich dokazovanie bariérou
požiadavka „súčasného vedenia trestného konania v inej trestnej veci“ v zmysle § 113 ods. 9, § 114 ods.
7, § 115 ods. 7, § 118 ods. 7 Trestného poriadku, a dotknutými postupmi zistené informácie budú na
tieto skutky vždy dôkazne použiteľné* (s limitom prerušenia jednoty hmotnoprávneho, resp.
kvalifikačného skutku podľa § 122 ods. 13 Trestného zákona).
Mimoprocesný postup na odhaľovanie trestnej činnosti podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov - ďalej len „zákon o PZ“ (na ktorý nie je potrebná pôsobnosť
policajta podľa § 10 ods. 8 a 10 Trestného poriadku) môže byť popri postupe pred začatím trestného
stíhania podľa Trestného poriadku (teda počas už vedeného trestného konania) použitý, len ak nemá v
Trestnom poriadku obsahový ekvivalent, použiteľný aj pred začatím trestného stíhania (napr. popri
odpočúvaní podľa § 115 Trestného poriadku možno sledovať osobu na základe úpravy § 113 Trestného
poriadku, nie však podľa § 39 ods. 1 zákona o PZ - teda bez príkazu prokurátora alebo sudcu pre
prípravné konanie, možno však požadovať informácie od osôb podľa § 17a zákona o PZ, nakoľko
výsluch svedka podľa Trestného poriadku sa vykonáva až po začatí trestného stíhania).
IV. Pri posudzovaní zákonnosti a procesných účinkov rozhodnutia, návrhu na rozhodnutie alebo postupu
v konaní (orgánom s pôsobnosťou na taký prieskum podľa Trestného poriadku) je relevantný vecný
obsah predmetu dotknutého prieskumu, nie formálne označenie jeho názvu a právneho podkladu.
Celé znenie rozhodnutia R 33/2019
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