
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

45, 2010, 4, s . 240 - 254 

VYBRANÉ ASPEKTY VYPRACOVANIA 
SÚDNOZNALECKÝCH POSUDKOV 
NA STANOVENIE ZÁVISLOSTI 
AKO SÚČASŤ APLIKÁCIE 
VYBRANÝCH DROGOVÝCH 
PARAGRAFOV A PRESADZOVANIA 
PRÁVAl3 

T. HIČÁROVÁ, S. MIKLÍKOVÁ 

Plán B, n.o. Bratislava 

Súhrn 

Východiská a ciele. V roku 2006 nadobudli platnosť nový Trestný zákon a Trest
ný poriadok. Do platnosti vstúpili nové "drogové paragrafy" l\ ktoré oproti predchá
dzajúcej právnej úprave širšie definovali prechovávanie pre vlastnú potrebu. Trest
ný postih výrobcov drog a obchodnikov s drogami - definovaných o. i. aj na základe 
množstva prechovávanej drogy, sa spri snil. U užívatelov drog počítali zákonodarco
via s míernejším postihom, s dôrazom na ukladanie ochranného liečenia a alter-

13 Tento článok bol spracovaný aj na základe čiastkovej internej správy projektu - M. Grešová: 
Analýza zisteIÚ v cierovej skupine: súdni znalci, 2008. 
14 Pojmom "drogové paragrafy· označujeme v tomto projekte § 171, ktorý definuje prechováva
nia nelegálnych drog pre vlastnú potrebu a § 172 ods. 1 písm. dl, zákona Č . 30012005 Z. z., kto
rý definuje akékorvek prechovávania. 
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natívnych trestov. Projekt Evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona SR sa zameral na vyhodnotenie dosahov 
- očakávaných aj neočakávaných prijatej zásadnej legíslatívnej zmeny: nového 
Trestného zákona a poriadku Slovenskej republiky. V rámci výskumu sme sa zame
rali aj na analýzu jednotlivých kľúčových fáz procesu, medzi ktoré patrí aj vystavo
vanie súdnoznaleckých posudkov na páchateľa, ktoré majú o. i. určiť prítomnosť či 
neprítomnosť závislosti a tak isto aj individualizovanú dávku pre daného páchateľa. 

Metodika. Na získavanie dát bola zvolená metóda prípadových štúdií, keďže 
prípadové štúdie skúmajú javy v ich kontexte (Yin, 2008). Takisto sme pracovali 
s primárnymi dátami, t. j . zber dát bol namierený na získavanie kvalitatívnych dát 
v podobe prípadových štúdií od priamych účastnikov aplikačnej praxe (súdnych 
znalcov, vyšetrovateľov). V prípade štatistických výstupov MS SR bola realizovaná 
plnohodnotná metaanalýza zdrojových dát. 

Súbor. Vo výskumnej vzorke súdnych znalcov bolo 8 respondentov - psychiatrov 
z piatich krajov Slovenska. Druhým skúmaným súborom v rámci skúmanej témy bo
li vyšetrovatelia, kde sa uskutočnilo 23 rozhovorov s kazuistikami a 2 rozhovory 
s nadriadenými vyšetrovateTov. Tretím súborom analyzovaných údajov bola eviden
cia Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) za obdobie 1998 až 2007, kde sledova
nou jednotkou je odsúdený páchateľ. Poskytnutá databáza obsahovala celkove 
10 214 prípadov, na analýzu bol použitý súbor 7977 prípadov l 5

. 

Závery. Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov na určenie závislosti, resp. 
potenciálne individualizovanej jednorazovej dávky pre daného klienta, je jedným 
z kľúčových momentov celého trestného konania proti páchateľovi, ktorý spáchal 
trestný čin podIa § 171, resp. 172 ods. 1, písm. d. Vzhľadom na existujúci stav, legís
latívne a procesné obmedzenia, môže ovplyvniť tento proces, ako aj výsledky kona
nia viacerými spôsobmi. 

Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov z odboru psychiatrie na stanovenie 
závislosti, respektíve posúdenie zdra"votného stavu, rozdielna aplikačná prax pokiaľ 
ide o pribratie súdnych znalcov (a ich počet) na posúdenie páchateIa, ktorá závisí 
prevažne od usmernenia okresnej, resp. krajskej prokuratúry, môže ovplyvniť dÍžku 
konania ako aj vnimanie právnej istoty. 

K I ú č o v é s lov á: súdny znalec - prechovávanie nelegálnych drog - problémy 
aplikačnej praxe - legíslatívny rámec 

15 Boli vyradené prípady bez jednoznačného identifikátora, teda ak v pôvodnej databáze chýbal 
údaj o rodnom čísle. 
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T. Hičárová, S. Miklíková: EXPERT OPINIONS OF THE 
COURT EXPERTS AS A PART OF THE CRIMINAL 
PROCEEDINGS - SELECTED ASPECTS OF THE PROCESS 

Summary 

Background and goals. In 2006, new Criminal Code and Proceedings entered in
to force . New drug sections increased punishments for drug dealers and producers 
(who are defined also based on the quanitity of possesed illegal drugs). When it co
mes to drug users, the emphases should be put on protective meassures, such as 
treatment and alternative punishments. The project sought to compare the legislati
ve intent manifested in the new legislation with the actual application, in judicial 
practice, of the relevant illegal drug possession statu tory provísions. We focused on 
analysing key stages of the process, including expert reports by psychiatrists that 
shall determine, if the person is or is not dependent on illegal drugs. Another goal of 
the report whould be to set so called indivídual single dose for a given perpetrator. 

Methodology. In qualitative part, we have opted for case study method since it al
lows us to examine events in thein context (Yin, 2008) . We also worked with the 
primary data, e. g. we focused on collecting qualitative data as case studies from the 
direct participants in the proces (psychiatrie experts, investigators). In case of stati
stical data of the Ministry of Justice, we carried out full meta-analysis of the source 
data. 

Sample. The sample included 8 psychiatrie experts from five regions of Slovakia. 
The second subgroup was investigators, where we collected 23 interviews with the 
case study and 2 interviews without. The third data set was statistics of the Minis
try of Justice for the period of 1998-2007. This diabase contained total number of 
10,214 cases, while we used 7,977 cases for our analysis 16

. 

C071clusio71. Producing expert reports determining addiction or potentially, indi
vídual single dose for a given client, is one of the key moments of the whole process 
for the perpetrator who commited a crime under § 171 or 172 (1) (d). Due to the 
existing status quo and existing limitations the report, can influence the whole pro
cess, including its results. 

Preparing psychiatrie reports determining dependence on psychoactive substan
ces, or assessing the overall health condition, difTerent practice when it come s to 
a number of experts requested for a specific case (that depends primarilyon the 
guidanee from the districtJregional prosecutors office), can influence the length of 
the process and also the perceived legal transparency. 

Key w o r ds : expert in psychiatry - possession of illegal drugs - problems in 
implementation of the law - legislative framework 

16 Boli vyradené prípady bez jednoznačného identifIkátora, teda ak v pôvodnej databáze chýbal 
údaj o rodnom čísle . 
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Úvod 

Projekt Evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona 
č . 300/2005 Z. z. Trestného zákona SR sa zameral na vyhodnotenie dosahov 
- očakávaných aj neočakávaných prijatej zásadnej legislatívnej zmeny: no
vého Trestného zákona a poriadku Slovenskej republiky. Projekt ako celok 
vyhodnocuje dosah uplatňovania vybraných drogových paragrafov a skúma 
trendy v oblasti užívania drog a trestov ukladaných za ich prechovávanie. 
Jeho zistenia, závery a odporúčania sú využiteľné pri ďalšom zefektívňovaní 
nastavenia trestno-právneho rámca, postupova procesov, ako aj pri tvorbe 
akčných plánov a národného programu boja proti drogám na nadchádzajúce 
obdobie. Zozbierané a analyzované údaje, respektíve ich parciálne kombi
nácie sme sa rozhodli využiť na skúmanie špecifických segmentov celej ob
lasti. Jednou z nich je aj vystavovanie súdnoznaleckých posudkov na urče
nie závislosti súdnymi znalcami z oblasti psychiatrie. 

Určenie pritomnosti závislosti súdnym znalcom v pripade spáchania 
trestných činov prechovávania omamných a psychotropných látok (ďalej ne
legálnych drog) pre vlastnú spotrebu alebo aj na účely akéhokoľvek pre
chovávania môže významným spôsobom ovplyvniť výsledok trestného kona
nia. Ich pôsobenie v trestnoprávnom procese je zároveň dôkazom komplex
nosti riešeného javu - závislosti alebo užívania nelegálnych drog a presahov 
do viacerých oblastí spoločnosti . Na získanie interpretačného rámca pre 
kvantitatívne údaje zbierané v projekte, ako aj na získanie "expertných sta
novisk", významné postavenie súdnych znalcov v celom procese a vzhľadom 
na výlučne kvalitatívny - etnografický - charakter niektorých údajov, ktoré 
sú pre dôkladné zhodnotenie predmetnej intervencie považované za nevyh
nutné, sme pomocou kvalitatívnych metód zbierali údaje v tejto cieľovej 
skupine s tým, že výsledky analýzy boli križovo validizované a zasadzované 
do kontextu celého projektu a všetkých v ňom zozbieraných a analyzo
vaných dát (Hičárová, 2010). 

Východisková situácia v oblasti stanovovania 
súdnoznaleckých posudkov na Slovensku 

Slovenská drogová politika, ktorej právny rámec spoluvytvára Trestný 
zákon, prešla od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 viacerými etapa
mi. Novelou Trestného zákona č. 248/1994 Z. z. sa opätovne zaviedla trest
nost prechovávania nelegálnych droť7 pre vlastnú potrebu (ktoré nebolo 
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trestné v rokoch 1990 až 1994). Spomínaná novela Trestného zákona nás 
prijatým znením v euroatlantickom kontexte zaradila medzi štáty s tvrdo 
represívnym pristupom k drogovej problematike (Kolibáš, Novotný, 1996). 

V roku 2005 bol prijatý nový Trestný zákon (zákon č . 300/2005 Z. z.; ďa
lej len TZ) a nový Trestný poriadok (zákon č . 30112005 Z. z.; ďalej len TP) 
s platnosťou od 1. 1. 2006, čo predstavuje kompletnú zmenu systému trest
ného práva na Slovensku. Tento TZ priniesol aj zásadnú zmenu v otázke 
prechovávania drog pre vlastnú potrebu (oproti predchádzajúcej právnej 
úprave je prechovávanie pre vlastnú potrebu definované ako prechovávanie 
množstva rovnajúceho sa 3-násobku až lO-násobku obvykle jednorazovej 
dávky; podľa predchádzajúceho TZ to bolo prechovávanie najviac jednej ob
vykle jednorazovej dávky). Hlavným (a jediným) rozlišovacím kritériom me
dzi prechovávaním nelegálnych drog pre vlastnú potrebu a prechovávaním 
pre iného na obchodovanie s nimi naďalej ostáva ich množstvo (t . j . koľko 
obvykle jednorazových dávok sa z danej látky dá získať). 

Slovenský právny poriadok nešpecifikuje, koľko by mala obsahovať ob
vykle jednorazová dávka. Počet obvykle jednorazových dávok sa určuje na 
základe posudku Kriminalist ického a expertízneho ústavu PZ (KEÚ PZ). 
KEÚ PZ stanovuje počet dávok podľa objemu zadržanej látky na základe ta
buliek bez ohľadu na osobu páchateľa a jej závislosť. Podľa rozhodnutia Naj
vyššieho súdu je však potrebné prihliadať na tzv. individualizovanú jedno
razovú dávku pre daného páchateľa . Rovnaký názor má aj Národná proti
drogová jednotka, ktorá pri určovaní obvykle jednorazovej dávky "vychádza 
z účinku takejto dávky na psychiku konzumenta. KEÚ PZ tento aspekt ne
skúma a vychádza štatisticky z priemernej koncentrácie účinnej látky v tzv. 
skladačkách , ktorú konzument nepozná" (Para, 2009). 

Okolnosti vypracovania súdnoznaleckého posudku sú upravené Trest
ným poriadkom (Zákon č. 30112005 Z. z. ). Na vypracúvanie posudku sa mô
že pribrať znalec alebo ústav. Účelom pribratia súdneho znalca je, aby na 
základe svojich odborných znalostí objasnil skutočnosť dôležitú pre trestné 
konanie, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postačujúce od
borné vyjadrenie podľa § 141 TP. V rámci výskumného projektu sme sa za
merali na súdnych znalcov z oblasti psychiatrie (ďalej "súdny znalec"). 

Trestný poriadok 30112005, §142 ods. 1 upravuje prizvanie jedného alebo 

17 V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je defmovaný pojem "nelegálna droga" aj na
priek jeho častému hovorové mu používaniu. Uvádza sa však v medzinárodných dohovoroch , 
konferenciách a pod. Slovenský právny poriadok používa označenie omamné látky, psycho
tropné látky, jedy, prekurzory a pripravky (OLPL). V nasledujúcom texte budeme používať po
jem drogy a nelegálne drogy rovnocenne s pojmom OLPL. Budeme mať pri tom na mysli len 
tie OLPL, ktoré sú zakázané podla právneho poriadku Slovenskej republiky. 
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dvoch súdnych znalcov k posudku. Pokial ide o vyšetrenie zdravotného sta
vu, zákon ukladá povinnosť pribrať k prípadu jedného znalca (avšak v prí
pade potreby môžu byť pribratí aj viacerí znalci). V prípade posudzovania 
duševného stavu, pitvy, resp. v prípade objasňovania obzvlášť zložitej sku
točnosti, zákon ukladá povinnosť prizvať dvoch znalcov - psychiatrov. Na 
vyšetrenie duševného stavu je potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní 
sudcu pre prípravné konanie. Súdny znalec je povinný podať riadne vypra
covaný posudok v stanovenej lehote (ústne alebo písomne), môže byť pred
volaný k výsluchu na pojednávanie alebo na výpoveď pred súd. V trestnej 
veci, kde sa posudzuje príčetnosť , znížená príčetnosť prípadne nepríčetnosť 
páchateľa (t. j . jeho duševný stav) v kontexte Spáchaného trestného činu, sa 
posudok vypracúva vždy. 

Či podľa predchádzajúcej právnej úpravy, alebo podla platného Trest
ného zákona a poriadku, súdny znalec/znalci vstupuje do procesu najčas
tejšie vo fáze vyšetrovania/dokazovania, pričom primárne býva pribratý vy
šetrovatelom18

• V rámci svojho posudzovania určí, či u danej osoby ide alebo 
nejde o závislosť a tiež by sa mal zameriavať na určenie tzv. individualizo
vanej jednorazovej dávky - t. j. korko jednorazových dávok predstavuje pre 
danú osobu počet dávok, ktoré je možné zo zachytenej nelegálnej drogy vy
robiť podľa expertízy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Stanovis
ko znalcov je základom na podanie návrhu prokurátorom, v rámci obžalo
by19 alebo ako samostatného podania20, na uloženie ochranného liečenia 
obvinenému21.22 a jeho posudok patrí teda medzi dôkazy, ergo je jedným 
z aspektov ovplyvňujúcich konečný verdikt súdu, resp. výmeru trestu. 

Význam postavenia súdnych znalcov v celom trestno-právnom procese, 
kľúčové aspekty vystavovania sqdnoznaleckých posudkov, respektíve prob
lémy aplikačnej praxe sú predmetom vedeckého skúmania a odborných dis
kusií aj vo svete (Sinha, 1999), (Argente, 2002), (Galla, 2006). 

V našom výskume sme súdnoznalecké posudky skúmali v kontexte apli
kačnej praxe vybraných drogových paragrafov, so zameraním sa na popísa
nie a analýzu zavedených postupov a potenciálnych problémov. Špeciálny 
dôraz sme kládli na zistenie, či posudky plnia jednu zo svojich hlavných 

18 Podla článku 17, odsek 7 Ústavy, skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného či
nu je možné iba na písomný prikaz súdu. Podla § 148 odsek 2 Trestného poriadku, na vyšetre
nie duševného stavu obvineného je potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní sudcu pre 
prípravné konanie. 
19 § 235 písm. tJ 
20 § 236 odsek 1 Trestného poriadku 
21 § 73 odsek 1 alebo § 73 odsek 2 písmeno aj Trestného zákona. 
22 S t a n o v i s k o generálneho prokurátora Slovenskej republiky podla § IO, odsek 2 zákona 
číslo 15312001 Z. z. o prokuratúre z 1. júna 2006. 
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funkcií, a to stanovenie individualizovanej jednorazovej dávky, keďže tento 
záver môže ovplyvniť výsledok trestného konania a výšku/typ stanoveného 
trestu. Projekt sa zameral na konfrontáciu cieľov zákonodarcu v rámci pri
jatia nových trestných kódexov so skutočnosťou, teda so spôsobom, akým sú 
vybraté drogové paragrafy aplikované v právnej praxi a aké dôsledky ich 
aplikácia prináša. V tomto projekte sme skúmali uplatňovanie § 171 (pre
chovávanie omamných látok a psychotropných látok (ďalej OLPL) pre vlast
nú potrebu) a § 172 ods. 1 písm. d), t. j. akékoľvek prechovávanie OLPL. 

Materiál a metodika 

Projekt bol štruktúrovaný ako evalvačný výskum, keďže v demokracii by 
každá verejná politika, resp. intervencia mala byť v priebehu svojej imple
mentácie monitorovaná a vyhodnocovaná tak, aby mohlo byť rozhodnuté 
o jej ďalšom pokračovaní, prípadných úpravách alebo ukončení. Užitočnosť 
evalvácie je pritom chápaná ako miera, v ktorej získané poznatky môžu 
pomôcť pri rozhodovaní. (Veselý, 2007). Vzhľadom na to, že hlavným zame
raním výskumu bolo konfrontovať ciele zákonodarcu v rámci prijatia nových 
trestných kódexov so skutočnosťou, teda so spôsobom, akým sú vybraté dro
gové paragrafy aplikované v právnej praxi a aké dôsledky ich aplikácia 
prináša, bol volený aj spôsob formulácie cieľov projektu a výskumných otá
zok. 

Výskum používal kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, 
ktorá sa považuje za najúčinnejšiu v odbore (Stimson, Rhodes a Ball, 1999) 
a tiež všeobecne pre výskum v adiktológii (Hartnoll, 2005), (Zábranský 
a Miovský, 2008). Naplnenie základných cieľov výskumu sme sledovali 
v rámci troch formálne a organizačne samostatných sub štúdií tvoriacich 
neoddeliteľný celok. Dve subštúdie (1 a 2) uplatňovali metódy kvalitatívne
ho výskumu. Tretia subštúdia predstavovala sekundárnu analýzu a v nie
ktorých pripadoch plnohodnotnú metaanalýzu existujúcich súborov údajov, 
štatistických výstupov a populačných prieskumov, dát z trestno-právnej 
oblasti a verejnozdravotných či epidemiologických indikátorov. Na účely 
predkladaných čiastkových zistení boli využité dáta zozbierané a analyzo
vané v rámci oboch "kvalitatívnych" subštúdií, ako aj parciálne zistenia sub
štúdie 3 (analýza štatistických výstupov databázy Ministerstva spravodlivo
sti SR a Generálnej prokuratúry SR). 

Vo výskumnej vzorke súdnych znalcov bolo 8 respondentov - psychiatrov 
z piatich krajov Slovenska. Získavanie respondentov prebiehalo prostred
níctvom kombinácie osobných kontaktov opytovateliek (na 60 %) a telefo
nickým kontaktovaním súdnych znalcov z odboru psychiatrie, ktorých zoz-
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nam sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slo
venskej republiky. Spolu bolo oslovených viac ako 30 osôb, z toho sa rozho
voru zúčastnilo 8, teda 26,6 %. Celkovo možno konštatovať, že kontaktova
nie respondentov bolo obťažné najmä vďaka časovej zaneprázdnenosti 
a pracovnej vyťaženosti súdnych znalcov. Druhým skúmaným súborom 
v rámci analyzovanej témy boli vyšetrovatelia, kde bolo realizovaných 23 
rozhovorov s kazuistikami a 2 rozhovory s nadriadenými vyšetrovateľov (zá
stupca okresného riaditeľstva a riaditeľka odboru všeobecnej kriminality, 
ktorí vykonávajú dohľad nad vyšetrovateľmi, ale neriešia priamo prípady) 
bez kazuistík. Z celkového počtu v tejto profesijnej skupine bolo 9 povere
ných príslušníkov policajného zboru pre skrátené vyšetrovanie (prípady tý
kajúce sa §171(1) TZ) a 13 vyšetrovateľov (prípady spadajúce pod § 171 
a § 172 TZ). V rámci 23 rozhovorov bolo získaných 27 kazuistík ukončených 
z pohľadu prípravného konania. 

Tretím súborom analyzovaných údajov, skúmaných a interpretovaných 
v rámci zvolenej témy bola evidencia Ministerstva spravodlivosti SR 
(MS SR), kde sledovanou jednotkou je odsúdený páchateľ. Ministerstvo 
spravodlivosti SR poskytlo dáta za obdobie 1998 až 2007 v dvoch súboroch. 
Jeden s údajmi o odsúdených páchateľoch drogových trestných činov 
a o hlavnom paragrafe, podľa ktorého boli odsúdení. Pôvodne poskytnutý 
súbor obsahoval 5 280 prípadov, z ktorého bolo na analýzu vyradených 15 
duplicitných prípadov. Dalším poskytnutým súborom boli údaje Generálnej 
prokuratúry SR (GP SR), ktorá vedie celoplošnú evidenciu o počte stíha
ných, obžalovaných aj odsúdených páchateľov trestných činov a o počte 
trestných skutkov. Z formuláru sa dá zistiť dížka jednotlivých fáz trestno
právneho procesu: termíny začatia a skončenia prípravného konania, trest
ného stíhania, vznesenia či zrušenia obvinenia a pod. , spôsob ukončenia jed
notlivých fáz trestno-právneho procesu, uloženie väzby a navrhnutie trestu. 
Rovnako obsahuje údaje o predchádzajúcom odsúdení a uloženom treste. 
Generálna prokuratúra poskytla výskumnému tímu dáta z rokov 2001 až 
2007. Poskytnutá databáza obsahovala celkove 10214 prípadov, na analýzu 
bol použitý súbor 7 977 prípadoY3. 

Na získavanie dát bola zvolená metóda prípadových štúdií, keďže prípa
dové štúdie skúmajú javy v ich kontexte (Yin, 2008). Keďže sme zvolili vý
skumný plán prípadových štúdií, validitu sme zabezpečovali z pohľadu kon
štruovanej, internej a externej validity (Yin, 2008). Takisto bolo dôležité 
pracovať s primárnymi dátami, t. j. zber dát bol namierený na získavanie 
kvalitatívnych dát v podobe prípadových štúdií od priamych účastníkov 

23 Boli vyradené pripady bez jednoznačného identifIkátora, teda ak v pôvodnej databáze chýbal 
údaj o rodnom čisle. 
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aplikačnej praxe (súdnych znalcov). Samotný zber dát prebiehal formou se
mi štruktúrovaných rozhovorov na základe protokolu rozhovoru (Kvale, 
1996; Seidmann, 1997). Túto formu výskumného rozhovoru, ktorá bola po
užitá na zber dát sme vyhodnotili ako ideálnu, keďže umožňuje vytvorenie 
záväznej schémy rozhovoru, no na druhej strane necháva dostatok priestoru 
obom zúčastneným na prispôsobenie tempa rozhovoru, poradia jednotlivých 
okruhov predpísaných v scenári, variabilitu a sýtenosť jednotlivých výpo
vedí (Miovský, 2006). 

Pri analýze sme pracovali s doslovnými transkriptmi rozhovorov, pričom 
sme použili interpretatívny spôsob, keďže pomocou neho možno odkryť aj 
"zamlčané" časti výpovedí respondentov (Plichtová, 2002). Postupovali sme 
metódou otvoreného kódovania a následne metódou vytvárania trsov, ktorá 
je charakteristická tým, že pomocou bazálnych jednotiek sa postupne hie
rarchizáciou vytvárajú jednotky všeobecnejšie (Miovský, 2006). 

Pri analýze zozbieraných dát sme jednotky, ktoré boli počiatočne otvore
ne kódované zoskupili do väčších celkov, pričom sme vytvorili jednotnú 
štruktúru pre všetky rozhovory. 

CieIom analýzy bolo hľadanie trendov v správaní cieľových skupín, ktoré 
by boli vyjadrené konkrétnymi zaznamenateľnými vzorcami ("patterns") 
správania so zámerom identifikovať kauzálne vzťahy a odchýlky. Kódovanie 
rozhovorov v rámci kvalitatívnej časti výskumu vychádzalo z princípov za
kotvenej teórie v neskoršej úprave Corbinovej a Straussa (Strauss, Corbi
nová, 1999), ktorú sme zvolili aj vzhľadom na jej plastickosť , t. j . možnosť ju 
v rámci definovaných pravidiel a zásad upravovať podľa predmetu a cieľa 
výskumu: Kódovanie tiež využívalo odporúčania formulované Milesom 
a Hubermanom (Miles a Huberman, 1994). 

Etické otázky sme riešili využitím verbálneho informovaného súhlasu, 
ktorý je v každom rozhovore súčasťou nahrávky rozhovoru. Účastníci boli 
vopred informovaní kto a na aký účel bude mať prístup k získaným in
formáciám (členovia výskumného tímu). Dôležitou súčasťou bolo i miesto 
vykonania rozhovoru, na ktoré boli kladené zvláštne požiadavky, predo
všetkým zabezpečenie súkromia pri nahrávaní. 

Výsledky 

Analýza 8 individuálnych pološtruktúrovaných rozhovorov s odborníkmi 
z radov psychiatrov, v kombinácii s analýzou 23 rozhovorov s vyšetrova
teImi a analýzou výseku štatistických dát poskytnutých v rámci Projektu 
evalvácie zachytáva prax pri vypracovávaní súdnoznaleckých posudkov na 
užívateľov nelegálnych drog. Znenie posudku môže ovplyvniť "kurz" trestno-
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právneho procesu. Na základe zozbieraných údajov je možné konštatovať, že 
v odbornom diskurze (psychiatrickom aj orgánov činných v trestnom ko
naní) stále pretrvávajú rôzne interpretácie toho, či posudzovanie závislosti 
má byť hodnotené ako posudzovanie duševného stavu (ktoré vyžaduje 2 
znalcov), alebo je možné ho klasifikovať ako posúdenie zdravotného stavu 
(potrebný 1 znalec), pričom duševný stav je možné chápať ako podmnožinu 
zdravotného stavu. 

Chápanie toho, či je posudzovanie závislosti posudzovaním duševného 
stavu, resp. posúdením zdravotného stavu, nebolo medzi respondentmi jed
notné. Niektori uvádzali, že ak jeden znalec, pribratý na posúdenie zdra
votného stavu zistí závislosť, odporučí vyšetriť jeho duševný stav. Iný re
spondent uvádzal, že na posúdenie závislosti je dostačujúci posudok jedného 
znalca, a iba v pripade objasňovania obzvlášť zložitej skutočnosti (napr. 
kombinácie závislosti s inou duševnou poruchou) je potrebné pribrať znalcov 
dvoch. 

Žiadosť o vypracovanie súdnoznaleckého posudku najčastejšie vystavuje 
zástupca orgánov činných v trestnom konaní (vyšetrovateľ). Pri žiadosti 
o vypracovanie súdnoznaleckého posudku sa obvykle prihliada na rôzne 
faktory , napriklad ak vyšetrovaná osoba vyhlási , že je závislá alebo drogy 
užíva pravidelne, pripadne už bola liečená z drogovej závislosti, žiada sa 
o vypracovanie posudku, a to dvoma súdnymi znalcami. Z analýzy rozhovo
rov podsúboru súdnych znalcov vyplýva, že takýchto pripadov majú najviac: 
"tak na 90 %". Ak však ide o osobu, ktorá doposiaľ nebola trestaná a sama 
nehlási, že je drogovo závislá, psychiatrický posudok sa nevyžaduje. Okrem 
samotného tvrdenia danej osoby sa v niektorých prípadoch berie do úvahy 
aj jej zdravotná dokumentácia alebo výpovede svedkov, prípadne rodičov. 
Ak posudok vzniká v spolupráci dvoch znalcov, na vyšetrení sa podielajú 
síce obaja, ale záver predkladá len jeden24

• Z analýzy rozhovorov zo súborov 
súdnych znalcov a vyšetrovateľov vyplýva, že v prípade, ak sú k posudku 
prizývaní dvaja znalci, v praxi vyšetrovatelia zvyknú priberať rovnaké dvo
jice súdnych znalcov, s ktorými majú už overenú spoluprácu. V rámci reali
zovaných rozhovorov s vyšetrovatelmi, v ktorých sa podarilo získať údaj 
o počte prizvaných znalcov sa pomer pohyboval približne dve tretiny k jed
nej v prospech praxe priberania len jedného znalca. 

Najčastejšie spomínanou komplikáciou uvádzanou respondentmi v pod
súbore súdnych znalcov pri vypracovávaní posudku je predvolanie klienta, 
ktorý sa nie vždy dostaví na predvolanie na vyšetrenie. (osoby bez domova, 

2< § 145 ods. 3 TP: Ak sa pribralo viac znalcov, ktorí dospeli po vzájomnej porade k súhlasným 
záverom, stačí, ak podá posudok ten z nich, ktorého sami určili . Ak sa závery znalcov odlišujú, 
podá posudok každý z nich samostatne. 
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s neplatným trvalým bydliskom). Táto komplikácia sa vyskytuje predovšet
kým pri vystavovaní posudkov na problémových užívateľov drog. Obvyklá 
dlžka vypracovania súdnoznaleckého posudku udávaná respondentmi zo sú
boru súdnych znalcov sa pohybovala v intervale od 24 do 90 dní, čo v praxi 
znemožňovalo využitie tohto nástroja (súdnoznaleckého posudku) v pripade 
napriklad skráteného vyšetrovania (ktoré musí byť ukončené do 3 mesia
cov). Väčšina respondentov prichádza do kontaktu s užívateľmi drog nielen 
z pozície súdneho znalca, ale aj z pozície ošetrujúceho lekára. Napriek tomu 
respondenti zo súboru súdnych znalcov nepovažovali skutočnosť, že daný 
páchateľ bol v minulosti ich klientom (pacientom) za dôvod k odmietnutiu 
vypracovania posudku. 

Respondenti z podsúboru vyšetrovateľov uvádzali ako najčastejšiu výhra
du voči súdnoznaleckým posudkom ich štandardizovanú formu, t. j . všeobec
né odpovede znalcov, ktoré nezachytávajú špecifickosť situácie a páchateľa, 
napr. prihliadnutie na vek, dížku závislosti, osobu páchateľa v prepojení na 
účinnú látku danej drogy. Znalci tiež nezisťujú ani individualizovanú jedno
razovú dávku pre daného užívateľa. Podľa slov jedného z vyšetrovateľov 
"V zásade len vymení meno". (VYS4). K ďalším negatívne hodnoteným sku
točnostiam patrila ich finančná náročnosť (116 - 166 €25, t. j. 3 500 -
5000 Sk, v závislosti od úkonov) v protiváhe k ich výpovednej hodnote a tiež 
zdíhavosť ich vypracovania. Faktom však je, že zákon neukladá povinnosť 
naplnenie iných než formálnych znakov posudku (úvod, nález, posudok, 
záver, znalecká doložka). Pokiaľ ide o obsah, je na žiadateľovi o znalecký po
sudok, aby stanovil otázky, na ktoré sa má znalec opytovať a aký je cieľ sa
motného posudku. 

Podľa údajov poskytnutých Generálnou prokuratúrou SR bol v rokoch 
2001 až 2007 vypracovaný nejaký typ znaleckého posudku v 56 % pripadov 
stíhaných podľa sledovaných paragrafov. Psychiatrické posudky obvineného 
boli vypracované v 17 % zo všetkých pripadov s nejakým posudko~6 . 

V sledovaných rokoch 2001 až 2007 navrhol prokurátor nejaký typ och
ranného opatrenia v 525 pripadoch (7 %). Najčastejšie išlo o ambulantnú 
liečbu (281; 53 % ochranných opatrení), alebo o ústavnú liečbu (205, 39 %). 
Z hľadiska druhu išlo v 80 % o protitoxikomanickú liečbu, protialkoholická 
liečba bola uložená dvanásťkrát (2,3 %) a všeobecná psychiatrická liečba 
štrnásťkrát (2,7 %). Protialkoholická liečba je typicky navrhovaná ako 
ústavná (v 67 %), zatiaľ čo protitoxikomanickú liečbu volí prokurátor čas
tejšie ambulantnú (57 %). 

25 pri prepočítavaIÚ bol použitý oficiálny konverzný kurz 1 = 30,126 Sk). 
26 Rozlišuje sa pritom, či íšlo o posudok podla § 148/1 Trestného poriadku (449; 16,6 % posud
kov) alebo podla § 148/3 Trestného poriadku (11; 0,1 % posudkov). 
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Diskusia 

Napriek tomu, že išlo o malú vzorku respondentov, na ktorej boli uplat
nené kvalitativne metódy výskumu, v kombinácii s analýzou štatistických 
výstupov poskytnutých Ministerstvom spravodlivosti SR je možné pristúpiť 
k istým zovšeobecneniam. Hlavným zámerom našej analýzy bolo skúmať vy
brané aspekty vystavovania súdnoznaleckých posudkov a identifikovať 
hlavné problémy aplikačnej praxe, ktoré tento proces ovplyvňujú. 

Kvalitatívny prístup nám v kombinácii s kvantitatívnymi možnosťami 
ponúkal pomerne široké spektrum možností, ktoré umožnili zvýšiť zrozu
miteľnosť prezentovaných výsledkov a pripomenúť existenciu konkrétnych 
ľudských príbehov skrytých za číselnými údajmi (tzv. "videnie za čísla") 
(Miovský, 2006) . 

Zvolená metóda získavania údajov v rámci kvalitatívneho komponentu -
metóda hÍbkových semištruktúrovaných rozhovorov poskytla možnosť získať 
bohato sýtené informácie a dala priestor ako pre povinné - zadefinované 
otázky, tak i vyjadrenie vlastných názorov odbornikov na danú problemati
ku ako celok (Miovský, 2006) . Táto metóda sa javila ako výhodná aj z prak
tického hľadiska, pretože kontaktovanie súdnych znalcov bolo natoľko ná
ročné, že usporiadať napriklad fókusovú skupinu, na ktorej by sa zúčastnili 
všetci respondenti naraz, by vôbec neprichádzalo do úvahy. Najvýraznejším 
obmedzením bolo ich nerovnomerné geografické pokrytie, spôsobené pri
márne nemožnosťou získať prístup k respondentom vyvážene vo všetkých 
regiónoch. Práve v podsúbore súdnych znalcov sa nám nepodarilo získať 
údaje zo všetkých regiónov. 

Z pohľadu respondentov zastupujúcich vyšetrovateľov je problematické 
štandardizované znenie týchto posudkov a následne ich obmedzená výpo
vedná hodnota z pohľadu posudzovania individuálneho stavu páchateľa 
a tzv. individualizovanej jednorazovej dávky. Zákon však neukladá povin
nosť klásť štandardizované otázky. Je preto možné konštatovať, že štandar
dizovaný súbor otázok, ktoré sú zadávané súdnym znalcom, zaviedli OČTK, 
s cieľom zosúladiť prípadne zjednodušiť procesnú stránku veci. Zavedená 
prax však negatívne ovplyvňuje samotný účel súdnoznaleckých posudkov, 
ktorým je objasnenie skutočností dôležitých vo veci samotnej a posúdenie 
špeciílk daného prípadu. Práve stanovenie individuálnej dávky OLPL by 
mohla práve u závislého páchateľa výrazne ovplyvniť trestnú sadzbu inou 
kvaliílkáciou skutku, k čomu podľa zistení výskumu nedochádza. Komentár 
k trestnému zákonu, ktorý zohľadňuje aj rozhodnutia Najvyššieho súdli7 

však uvádza, že ,Ila trestnú zodpovednosť v zmysle uvedeného interpretač-

27 Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 30. októbra 2001, sp. Zn. 6 Tz 1712001. 
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ného pravidla treba v konkrétnych prípadoch určiť aj tzv. objemové kritéri
um, pokial ide o naplnenie znaku "obvykle jednorazovej dávky", a to podla 
miery závislosti konkrétneho páchatela a podla druhu drogy. Na preukáza
nie tohto znaku bude treba v odôvodnených prípadoch zadovážiť odborné vy
jadrenie alebo v zložitejších prípadoch nariadil" znalecké dokazovanie." 
(Samaš, Stiffel a Toman, 2006) Zároveň treba pripomenúť, že posudzovanie 
individuálneho stavu a stanovenie možnej individualizovanej jednorazovej 
dávky v rámci jedného rozhovoru s klientom a len na základe poskytnutých 
písomných materiálov od orgánov činných v trestnom konaní (spisová zlož
ka a expertíza Kriminalistického a expertízneho ústavu, ktorá určuje počet 
obvykle jednorazových dávok, ktoré bolo možné zo zabavenej látky vyrobiť) 
je veľmi náročné. 

Hlbšie skúmanie by si zaslúžila prax, ktorú popísali viacerí respondenti 
z podsúboru súdnych znalcov, a to že vystavujú posudky aj na osoby, ktoré 
boli v minulosti ich pacientmi. Takúto situáciu je možné z pohľadu zákona 
hodnotiť ako zaujatosf8 a teda dôvod na odmietnutie vyhotovenia posudku. 
Procesné postavenie znalca ako lekára a jeho právne povinnosti a obmedze
nia je rozoberaná aj v odborných článkoch (Kováč, 2005), Ďalším aspektom, 
ktorý si zasluhuje skúmanie, je prax aplikovaná políciou, že v prípade priz
vania dvoch znalcov oslovujú zástupcovia "zavedené" dvojice súdnych znal
cov, ktorí sú zvyknutí spolupracovať . Zákon pritom ustanovuje povinnosť 
v prípade posudzovania duševného stavu získať dva nezávislé súdnozna
lecké posudky, pričom táto otázka má aj etický charakter. Otázky etiky 
v súdnoznaleckej praxi, ako aj miery kontroly činností súdnych znalcov sú 
skúmané aj vo svete (Adshead, 2004), respektíve sú predmetom odborných 
a politických debát a pozornosti médiŕ9 . 

Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov z odboru psychiatrie na sta
novenie závislosti , respektíve posúdenie zdravotného stavu, rozdielna apli
kačná prax pokiaľ ide o pribratie súdnych znalcov (a ich počet) na posúdenie 
zdravotného/duševného stavu páchateľa, ktorá závisí prevažne od usmerne
nia okresnej , resp. krajskej prokuratúry, môžu ovplyvniť dÍžku konania ako 
aj vnímanie právnej istoty. 

Závery 

Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov na určenie závislosti, resp. 
potenciálne individualizovanej jednorazovej dávky pre daného klienta, je 

28 Zákon o znalcoch a tlmočníkoch , v § 12 ods. 2 písm. a), ak je vo veci zaujatý 
29 Ministr spravedlnosti chce zpnsnit dohled nad soudními znalci, 
http://www.ct24.czldomaci/28426-ministr-spravedlnosti-chce-zprisnit-dohled-nad-soudnimi
znalci/videol2l, citované: 22 . 9. 2010. 
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jedným z kľúčových momentov celého trestného konania proti páchateľovi, 
ktorý spáchal trestný čin podľa § 171, resp. 172 ods. 1, písm. d). Vzhľadom 
na existujúci stav, legislatívne a procesné obmedzenia, môže ovplyvniť tento 
proces, ako aj výsledky konania viacerými spôsobmi. 

Súčasné nastavenie legislativy určuje povinnosť na posúdenie duševného 
stavu (pričom určovanie závislosti klienta je v súčasnej aplikačnej praxi 
prevažne chápané ako posudzovanie duševného stavu) prizvať znalcov 
dvoch. Navyše, podla medzinárodnej klasifikácie chorôb (MNK 10) je závis
losť kategorizovaná ako porucha (diagnózy F09-F20), no slovenský zákon 
nepracuje s terminom "duševná porucha" ale "duševný stav" a "zdravotný 
stav". Naše zistenia dokumentujú skutočnosť, že aj medzi samotnými znal
cami nie je na túto tému jednotný názor a diskutuje sa o nej aj na odbor
ných fórach. Ked zohľadnime časovú a finančnú náročnosť vypracovania 
súdnoznaleckého posudku, zavedenú prax štandardizovanej formy posudku 
aj z obsahového hladiska (ktorá však podla dikcie zákona nie je nutná), nut
nosť vypracovávať dva posudky, otvára sa otázka efektivity nastavenia sú
časného systému a potreby intenzívnych odborných diskusíí s cielom celý 
proces zjednodušiť, urobiť transparentnejším a stanovenému účelu, ktorý 
má posudok plniť , prispôsobiť používané nástroje a náležitosti. 

Posudzovanie závislosti jedným súdnym znalcom bolo zavedené napr. 
v Českej republike novelou č . 265/2001 Sb30

, pričom v Dôvodovej správe 
k tejto novele sa uvádza: "Podle platné právní úpravy (platnej pokiaľ nena
dobudla účinnosť novela z č . 265/2001). má být k posouzení odborných otá
zek vyžádán zásadne znalecký posudek a jen výjimečne se lze spokojit s od
borným vyjádrením. Navrhuje se tento princjp obrátit a postupovat tak. že 
znalecký posudek se yYžádá teprye tehdy. jestljže se nelze spokojit s od
borným vyjádrením." Jedným z uvedených dôvodov pre zmenu bola aj ne
jednotná prax v oblasti získavania súhlasu dotknutej osoby s prístupom 
k jej zdravotnej dokumentácii, ako aj uplatňovaniu povinností a podmienok 
stanovených v samostatnom zákone na prácu súdnych znalcoy11. 
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