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Súhrn 

Skutková podstata trestného činu opilstva podIa § 201a Tr. zák., po novom ríeši v Trestnom 
zákone trestnú zodpovednosť za čin spáchaný v stave zavinenej nepríčetnosti. V tomto prípade 
páchateľ zodpovedá za trestný čin opilstva, nie za trestný čin, ktorý spáchal v opilosti . 

K r ú č o v é s lov á: nepríčetnosť - trestný čin opilstva - trestná zodpovednosť 

P. Šamko: THE ACT CONSTlTUTING THE OFFENCE OF 
ALCOHOL INTOXICATION PURSUANT TO § 201a OF THE 
CRIMINAL CODE 

Summary 

The act constituting the offence of alcohol intoxication pursuant to § 201a of the Críminal 
Code is stipulated in a new way in the amended Críminal Code, in respect of the críminal res
ponsibility for any act committed in a conditions of wi\ful insanity. In such case, the offender 
shall be responsible for the criminal act of alcohol intoxication and not for the criminal act com
mited in the condition of intoxication. 

Key w o r ds : Insanity - criminal act of alcohol intoxication - criminal responsibility 

Predmetná skutková podstata znamená zmenu v právnom posúdení konanía 
spáchaného v nepríčetnosti, ktorú si páchate! zavinene privodil. 

Pojem príčetnosti v trestnom práve sa objavuje spoločne s nástupom princípu 
zavinenia, podla ktorého je páchatel za svoje skutky trestne zodpovedný vtedy, keď 
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ich zavinil. Táto zásada vychádza ďalej z princípu, že ak niekto spáchal čin inak 
t restný v dôsledku duševnej choroby, alebo duševnej poruchy, treba páchateľa liečit 
a nie trestať . 

Nepričetnosť sa zákonodarca rozhodol definovm ako výnimku z normálneho sta· 
vu. V Trestnom zákone teda nie je definovaný pojem príčetnosti, ale i~a jeho opak. 
V definicii nepríčetnosti Trestný zákon spája dva základné prvky ľudského správa· 
nia, a to rozpoznávanie dôsledkov a podstatu svojho konania a ovládanie svojho ko· 
nania . Z vymedzenia pojmu nepríčetnosti ten istý paragraf podIa Zák. č . 140/1961 
Zb., obsahoval výnimku, podla ktorej sa ustanovenie o nepríčetnosti nepoužije, ak 
sa páchatel privedie do stavu nepríčetnosti, čo aj z nedbanlivosti, požitím alkoho· 
lického nápoja alebo omamného prostriedku. 

Predmetné u stanovenie § 12 ods. 2 Zák. č . 140/1961 Zb., bolo čiastočne účelové, 
keďže vychádzalo zo zásady, že v takýchto prípadoch stav nepríčetnosti nenastal 
u páchatela objektívne, ale jeho vlastným zavinením. Pripájal sa aj preventívny 
účel v tom smere, aby Iudia náchylní po požití alkoholických nápojov alebo omam
ných prostríedkov k trestným činom alebo inému asociálnemu konaniu si boli ve
domí, že sa budú za svoje skutky spáchané v takomto stave zodpovedať. 

Toto riešenie zavinenej nepríčetnosti však oslabovalo zásadu zodpovednosti za 
zavinenie a bližilo sa k zásade zodpovednosti za výsledok. 

Novelou Trestného zákona č . 557/1991 Zb., bola zaradená do Trestného zákona 
nová skutková podstata trestného činu opilstva podIa § 201a Tr. zák., IJ. súčasne bo
lo zrušené ustanovenie § 12 ods. 2 Tr. zák., o tom, že ustanovenie o nepríčetnosti sa 
nepoužije, ak sa privedie páchatel do nepríčetnosti, hoci aj z nedbanlivosti pod 
vplyvom návykovej látky. 

Skutková podstata trestného činu opilstva podla § 201a Tr. zák., znie: 
1. Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky alebo inak privedie, hoci aj 

z nedbar':"vosti do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak 
znaky trestného činu, potresce sa odňatím slobody na tri Toky až osem rokov; ak sa 
však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustano
vuje miernejší trest, potresce sa oným miernejším trestom. 

2. Ustanovenie odseku l. ako aj § 12 sa nepoužije, ak sa páchatel priviedol do 
stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin. 

Táto koncepcia trestnej zodpovednosti za čin spáchaný v stave zavinenej 
nepríčetnosti sa odchyIuje od predchádzajúcej tým, že konanie spáchané v zavine
nej nepríčetnosti sa posudzuje ako samostatná skutková podstata osobitného 
trestného činu s výnimkou prípadov, kedy ide o "actio libera in causa". 

Táto koncepcia riešenia trestnej zodpovednosti za čin spáchaný v stave zavine
nej nepríčetnosti prostredníctvom samostatnej skutkovej podstaty bola známa už 
v právnej úprave zakotvenej v § 186 Tr. zák. č . 86/1950 Zb .. Skutková podstata 
trestného činu opilstva v Zák. č . 86/1950 Zb., znela takto: 

"Kto sa požitím alkoholického nápoja alebo ináč privedie, čo aj z nedbanlivosti 
do stavu nepríčetnosti v ktorom spácha trestný čin, potresce sa odňatím slobody až 
na pät rokov. Ak však spácha trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje miernejší 
trest, potresce sa týmto miernejším trestom." 

Keďže ide o zhodné koncepcie, možno aplikavať judikatúru k § 186 Tr. zák. č . 
86/1950 Zb., aj na terajšiu skutkovú podstatu opilstva. Judikatúra k § 186 Tr. zák., 
hodnotila otázku nepríčetnosti páchateIa z dvoch hIadísk. pri prvom sa skúmalo, či 
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páchateI požil alkohol iba v dôsledku svojej nepríčetnosti - v ktorej tiež spáchal 
trestný čin, resp . či pred požitím alkoholu bol príčet.ný, alebo či so zreteľom na 
duševnú poruchu, prípadne i bez existencie tejto, sa príviedol až požitím alkoholu 
do stavu nepríčetnosti, v ktorom spáchal trestný čin. V prvom prípade súdna prax 
vylučovala trestnú zodpovednosť; v druhom prípade akceptovala trestnú zodpoved
nosť a to preto, že sa páchateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti požitím alkoholu prí
viedol do stavu nepríčetnosti, v ktorom spáchal trestný čin. Pri patologickej opilosti 
judikatúra v prípade, keď patologická opilosť bola iba mimoriadnym javom v živote 
páchateľa a vznikla požitím nepatrného množstva alkoholu bez toho, že by sa tu 
ešte prejavili známky prostého alkoholického opojenia, nebolo možné páchateľa vi
nit ani z nedbanlivosti pri požití alkoholu, a trestná zodpovednosť v zmysle § 186 
Tr. zák., bola vylúčená . V prípade, keď páchate I už bol upozornený lekárom, 
nachádzal sa už aspoň raz v takomto stave, alebo vedel, že negatívne reaguje už 
i na malé dávky alkoholu a bolo mu známe, že so zretelom na jeho osobné vlast.nos 
ti sa môže dostať do kritického stavu pri požití aj pomerne malého množstva alko
holu - zdravému človekovi celkom neškodného, zodpovedal aj v prípade patolo
gického opilstva za trestný čin podľa § 186 Tr. zák., č. 86/1950 Zb ., nakoľko si 
v tomto prípade svoju nepríčetnosť zavinil sám svojou nedbanlivosťou . 

K ilustrácii niekoľko judikátov: . 

Č. 32/1955: 

Ak súd uzná obvineného vinným trestným činom opilstva podIa § 186 Tr. zák., 
môže ho už uznať vinným iným trestným činom, ktorý spáchal v úplnom opojení. 

Skutková podstata trestného činu opilstva podľa § 186 Tr. zák., je naplnená vte
dy, keď je zistené, že obvinený sa požitím alkoholického nápoja alebo inak priviedol 
úmyselne alebo z nedbanlivosti do stavu nepríčetnosti, v ňom sa dopustil činu, 

ktorý by bol inak trestný, keby nebola daná u páchatela nepríčetnosť spôsobená 
požitím alkoholického nápoja alebo iným omamným prostriedkom. K tomuto pri
stupuje ešte podmienka, že páchateľ nemal skôr v úmysle spáchať trestný čin 
a opilstvo nepoužil ako prostriedok na spáchanie trestného činu . 

Č. 18/1950: 

Trestným činom opilstva podla § 186 Tr. zák., sa myslí konanie, ktoré, nebyť 
práve tohto nedostatku v subjektívnej stránke, by bolo niektorým trestným činom . 

Nezáleží teda na tom, či nepríčetnosť je spôsobená vplyvom požitého alkoholu alebo 
inak, ani na tom, či sa obvinený do stavu nepríčetnosti priviedol úmyselne alebo 
z nedbanlivosti. Je preto v súdenej veci nerozhodné, či nepríčetnosť obvineného je 
dôsledkom jeho psychopatického stavu, u ktorého i menšia dávka alkoholu spôsobi
la stav akútnej zmätenosti, o ktorom hovoria znalci, alebo či išlo proste o nepríčet
nosť z úplnej opilosti. Nerozhodné je to preto, že si obvinený svojho osobitného psy
chopatického stavu bol vedomý a ak požil napriek tomu nadmerne alkoholické ná
poje, je tým zistená určite aspoň jeho nedbanlivosť v tomto smere. Je preto odôvod
nený záver, že sa obvinený v súdenej veci do stavu nepríčetnosti priviedol z vlastnej 
nedbanlivosti, pretože v dobe požívania alkoholu nepríčetný nebol. 
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Č.5/1956: 

Jednotlivé skutky, ktorých sa páchateI dopustí v tom istom stave opilosti, je po
trebné považovať za jediné jeho súvislé konanie . 

Č. 57/1957: 

z hladiska § 186 Tr. zák., treba rozumieť trestný čin, ktorého sa páchatel dopus
til v stave nepríčetnosti, do ktorého sa priviedol požitím alkoholického nápoja (ale
bo inak) aj štádium pokusu, návodu a pomoci. 

V terajšej právnej úprave možno teda trestnú zodpovednosť za čin spáchaný 
v stave zavinenej nepríčetnosti zhrnúť nasledovne: 

Páchatel zodpovedá za trestný čin opilstva, nie za trestný čin, ktorý spáchal 
v opilosti. 

KeĎŽe novela bola prijatá prekvapujúco bez odbornej diskusie, prekvapila 
i znalcov psychiatrov. Niektorí znalci psychiatri pri vypracúvaní znaleckých po
sudkov postupovali pri skúmaní duševného stavu páchatela v čase činu, ktorého sa 
dopustil pod vplyvom alkoholu, podla predchádzajúcej úpravy, čo vyvolalo nutnosť 
následnej korekcie zo strany prokurátora a dalo priestor obhajobe spochybňovať 
správnosť znaleckého posudku. V praxi predsedu senátu, ktorý vybavuje agendu 
podla § 17 ods. 1 Trestného poríadku, som zaregistroval dva prípady páchatelov, 
ktorí boli stíhani za skutky kvalifikované ako trestný čin vraždy, resp. trestný čin 
ublíženia na zdraVÍ podla § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. V oboch prípadoch išlo o psychopa
ticky štrukturované simplexné osobnosti, ktoré v inkríminovanom čase boli valko
holickej ebriete ťažkého stupňa . V jednom prípade išlo o 2,8 promile alkoholu, 
v druhom prípade o 3,1 promile alkoholu. Závery znalcov v písomne podanom po
sudku boli v tom zmysle, že obvinení vzhladom na ťažký stupeň opilosti nevedeli 
rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a nevedeli ovládať svoje konanie. Znalci 
čiastočne vychádzali aj z výpovedí obvinených, ktorí udávali, že si na skutok nepa
mätajú. V oboch prípadoch prokurátor nariadil vyšetrovatelovi, aby znalci psychiat
rí boli opätovne vypočutí, boli oboznámení s celým spisovým materiálom, predovšet
kým s ďalšími výpoveďami obvinených, ako i výpoveďami svedkov, pričom v obi
dvoch prípadoch znalci následne modifikovali svoj záver znaleckého posudku, dia
gnostikovali simplexnú formu opojenia, nie patickú, avšak so záverom, že schopno
sti rozpoznávacie a ovládacie neboli porušené celkom, ale len čiastočne a prítom 
mohli byt porušené výrazne. 

Objektívny znak predmetnej skutkovej podstaty trestného činu spočívajúcej 
v konaní, ktoré "má inak znaky trestného činu" poukazuje na definíciu tzv. kvázi
deliktu. Spravidla pôjde o trestné činy proti životu a zdraviu (vraždy podla § 219 
Tr. zák., ublíženíe na zdraVÍ podla § 222 Tr. zák.) alebo proti majetku (trestný čin 
krádeže podla § 247 Tr. zák.). 

Pri posudzovaní tzv. kvázideliktu je potrebné zisťovať a dokazovať i subjektívnu 
stránku konania v stave nepríčetnosti, aby bolo zrejmé, či sa má ukladať trest 
v rámci trestnej sadzby stanovenej za trestný čin z nedbanlivosti alebo úmyselný 
trestný čin. 

Formulácia "hoci aj z nedbanlivosti" znarneDá, že trestný čin je možné páchať 
úmyselne prípadne z nedbanlivosti. Vo výroku rozsudku je potrebné uviesť prísluš
nú formu zavinenia. 
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