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Budeme sa zaoberať iba vymedzenými otázkami plnenia úče l u súdom naria
deného ochranného li ečenia , ktoré bolo uložené odsúdenému v súvi s losti s užívaním 
návykových látok. Súdy neraz naliehajú na naše zdravotnícke zariadeni e, aby sme 
im podali návrh na jeho zrušenie z dôvodu , že splnilo, resp. neplní svoj ú če l. Chce li 
by sme prezentovať, kde vidíme problém a prečo nepovažujeme za správne vždy au
tomaticky vyhovieť takýmto požiadavkám. 

V posledných rokoch , pri epidémii užívania ilegálnych psychoaktívnych lá tok 
("drog"), najmä opiátov, nastal v Bratislave prudký nárast ambulantných , súdom 
nariadených protitoxikomanických li ečení. Za 4 roky (1997-2000, vrá tane) ich len 
s miestom výkonu v Centre pre li ečbu drogových závislostí v Bratis lave bolo naria
dených 742 . Výsledky našej analýzy vykázali velký počet tých , na ktoré sa odsúdení 
vôbec nedostavili . Bolo ich 19% (143). Keď ale uvažujeme, že odsúdený, ktorý sa 
prišiel liečiť až o rok, alebo i neskôr po nariadení li ečby a neplnil vlastne príkaz 
súdu na jej nástup v zmysle súdneho opatrenia, bolo by to až 31% (232 ). Ako sa 
snažia súdy neraz riešiť túto agendu, ilustrujú príklady: 

(A) Z odôvodnenia ukončenia ochranného protitoxikom anického liečenia u JT: 
.. . . Ako vyplý va zo správy ošetrujúceho lekára odsúdený sa na liečenie nedosta vuje 
a liečba účel neplní. (( 

(B) " S poukazom na Vaše posledné oznámenie zo dita 24. 8. 2000, podla ktorého 
menovaný liečbu nezačal, môžete podal" návrh na upustenie od výlw nu ochr. liečenta 
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podra § :h;2 Tr. por. z dôl 'odll, že odsúdený sám neprejavIIje vô[u zbavi{ sa záv islosti 
a 1'šetky po/msy tllnajšieho stÍdll o jeho predvedenie na jej výkon cestou prísl. polície 
zosta li netÍspešné." 

V uvcdc nych typických príkladoch môže byt lekár ako človek názoru , že rozhod
nutie o ochrannolll opa tre ní nep lní svoj úče l , čo však je predmetom meritórneho 
posúde nia príslušných súdov. Ak sa odsúde ný na li ečbu vôbec nedostavil, nepovažu
jelllc za \ 'CCnl' sprá \'nc, aby sa sú dne rozhodnutia o ukončení ochranného li eče ni a 

zdôvodilontli l.ým, žc li ečba ne plní , nep lnila , a lebo nesplnila úče l. V tých to prípa
doch nrplní účrl súdnt' rozhodnuti e o ochrannom opatre ní a nie li ečba . Tá totiž ne
bola vólJt'c aplikO\·aná. i\ko ukazuje náš príklad (B) pri formulovaní odôvodnenia 
zr ušenia ochrannej l i ečby ide i zo s trany súdov o veľmi citlivú otázku. Kedže o tom, 
či li ečba z mL'dicínskeho hľadi ska plní úče l, rozhoduje lekár podľa stavu pacienta 
a a k dospp l k názo ru , že ni e, môže dať návrh súdu na zmenu nariadenia, Ked a le 
\. prípadoch neliečenia sa jednotlivca pre jeho neprítomnost vysloví súd záver, že 
li pčba ne plnila ú če l. idc už o hodnotiaci súd o neexistujúcej li ečbe, Metodicky však 
I1L' IllÔŽL' ml' ani pri hod notení l i ečby ako celku zahrnút do skúmaného súboru, z kto
rpho sa sleduje jpj úspt'šnost ako neúspešne liečených aj tých, ktorí by s íce podľa 
nášho n ~l zo ru li eče ni e potrebova li, no nikdy sa ne lieč ili. Tak by sme v našom súbore 
mali u ž na začiatku pred hodnotením ne účinnost liečby temer 20 %. Analogicky by 
bolo nesp rán w , ak by sa napr . u pacienta s otvorenou tuberkulózou pľúc hovorilo 
II tom, Žl' li t'čba nesplnil a úče l , hoci by sa nikdy nelieč il. Keby lekári v takýchto 
fJnpadoch dávali nán 'hy na zrušenie ochrannej liečby z dôvodu, že neplní účel, po
pil' ra li b.\' S\'oju prácu. Nehovoriac o tom, že potom by mohli mat i vzdelaní laici vo 
\"i'.tahu k Illedicíne, a kými sú napr. právnici na súdoch , zo svojej praxe dojem , že 
uspL'Š nOsl li ečby zá\'is lostí je ove ľa nižšia , než ako je to v skutočnosti. 

Ncdorozullle ni a pri nazeraní na plnenie účelu ochrannej li ečby u pacientov, ktorí 
užíndi psychoil ktíme látky spočívaj ú podľa nás v používaní dvoch odlišných typov 
krité rií pri posudzo\'aní úče lu takéhoto liečenia : (1) z pohľadu právneho, (2) z aspek
tu medicinske ho. Aj ked sa oba ú če ly liečby môžu napíňat, resp, nenapíňat súbežne, 
ni e \'ždy to tak musi byt . Práve vtedy môže najskôr nastat možnost nesúladu medzi 
sudcom a leká rom. Cestou k riešeniu je presné uvedome nie si zmyslu nariadenia 
a kompetencií odborníkov z dvoch rôznych profesií. 

a pripomenutie s i dovolíme najprv citovať relevantné časti Trestného zákona 
a Trestného poriadku , ktoré jasne definujú úče l ochranných lieče ní z aspektu práv
neho: 

ÚčeloIII Trestného zákona je podla § 1 chrániť práva a oprávnené záujmy fy
zich_\'ch CI prál'llických osôb, zá ujmy spoločn osti a ústavné zriadenie Slovenskej repu
blihy. 

Podra § 2 Trestného zákona sú prostriedkami na dosiahnutie účelu Trestného 
záhona !zrozby trestami, ukladanie a výkon trestov a ochranné opatrenia, 

Súčas/ou šiestej !zla1'y "Ochrann é opatrenia" Trestného zákona je § 72 "Ochranné 
liečenia", kde sa l' odsekli 2 písmeno b) uvádza, že "súd môže nariadiť ochranné l ieče
nie ['tedy, ked páchater, ktorý sa oddáva zneužívaniu návykovej látky, spáchal trestný 
čin pod jej tplYl'om alebo v súvislosti s jej zneužívaním ,.," 

V odseJw 5 toho istého paragrafu je uvedené, že "Ochranné liečenie potrvá, dokiaľ 
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to vyžaduje j eho účel. Trva nie ochranného liečenia IIloženého podfu odselw 2, písm . 
b) však môže byť ukončené, ak sa počas jeho výkonll zistí, že jeho účel nemožno do
siahnut". O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd. 

Prepustenie z ochranného liečenia a jeho ukončenie j e kodi(ilwva né li § 353 
Trestného poriadku takto: nO prepustellí z ochranllého liečenia alebo o jeho ulwnčení 

rozhodne na návrh prokurátora, obvineného alebo liečeb n éh o ústa li ll alebo aj bez 
takéhoto návrhu na verejnom zasadllut í okresný súd, li obliode htoréllO sa. ochranné 
liečenie vykonáva. " 

Podstatné je to, že prvoradým úče l om ochranného li eče nia nie je sa motné vylie
če ni e pacienta zo symptómov choroby, a le ochranné li eče ni e je prostri edkom na do
siahnutie ochrany okolia jedinca pred jeho protizá konným konaním . Úče l ochran
ného li ečenia neurčuj e ten, kto ho riadi po li ečebnej strá nke, teda leká r , al e te n, kto 
ho nariaďuje a riadi z aspektu právneho a to je podla Trestného zákona a Trestného 
poriadku súd . 

J e plne a výlučne v kompetencii súdu nariadiť ochranné li eče ni e. Môže to byť aj 
bez porady so znalcami, ale prax prizývania znalcov - psychia trov na vypracovanie 
znaleckého posudku orgánmi činnými v trestnom kona ní a rešpektovanie ich náv r
hov poukazuje na to, že sú to práve oni , ktorí zásadne determinujú rozhodnuti a 
o nariadení ochranných lieče ní súdom . Sú to opäť oni , ktorí často dajú S\·oj náv rh , 
a lebo vyjadria názor k návrhu pre súd na ukonče nie súdom nariadeného ochra n
ného opatrenia. Opäť iba súd môže zrušiť ochra nné li eče ni e, a to aj bez porady s od
bornikom lekárom, pretože on posudzuje, či v konečnom dôsledku s plnilo ním oča
kávaný účel. 

Protitoxikomanické a protialkoholické ochranné li eče nie z pohlad u leká ra splní 
svoj úče l , ak sa podarí eliminovať u pacienta počas dostatočn e dlhého času prítom
nosť príznakov zodpovedajúcich za napíňanie kritérií diagnózy závislos ti podla 
MKCH-10. Teda ich ne prítomnosť najmenej počas 12 mesiacov v ambul a ntných pod
mienkach. Implicitne sa síce predpokladá, že dôsledkom toho bude aj výrazná re
dukcia antisociálneho správania, čo ale nie je pre lekára meradlom zl epšeni a zdra
votného stavu pacienta. Spoločenský aspekt efektu li ečby je iba sekundárny z po
hladu splnenia medicínskeho účelu li ečby u jednotlivca . Medicínsky chápaná ús peš
nosť individuálnej liečby pacienta je však väčšinou predpokla dom s plnenia úče lu 
ochranného opatrenia z pohladu právneho. Posúdiť tento rozmer je ale nakoniec 
kompetentný jedine súd . 

Vcelku to tak aj je, ale v jednotlivých prípadoch to tak byt nemus í, pretože ne
platí kauzálny vzťah medzi užívaním psychoaktívnych látok, res p. závi s l osťou od 
nich a protispoločenskou činnosťou . Príkladom môže byt občan, ktorý sa živil 
krádežami pred vznikom užívania a závislosti od drog a pokračuje v anti sociá lnom 
spôsobe života aj po úspešnom absolvovaní li ečby syndrómu závislosti . Návrh na 
ukončeni e ochranného liečenia zo strany zdravotníckej inštitúcie je a le aj v takomto 
prípade plne odôvodnený, h oci očakávaný úče l z právneho hladi ska sa ním zrejme 
plne nedosiahol. 

Pri podávaní návrhu na ukončenie ochranného liečeni a by sa mal teda lekár vy
jadrovať len v svojich medicínskych rámcoch a neposudzovať sociálne a právne 
súvislosti liečby . Preto ale nemôže ani sudca prenášať na lekára posudzovanie 
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právnych aspektov výkonu liečby a požadovať od neho, aby zvažoval návrh na jej 
ukončenie bez medicínskych podkladov. 

Záverom sa vrátme späť k vývodom pre prax. V prípade, že sa odsúdený na 
liečbu nikdy nedostavil, mal by mať súd len na základe písomných informácií od prí
slušnej zdravotníckej inštitúcie o tejto skutočnosti dostatok podkladov na to, aby 
sám rozhodol o zrušení nariadenia ochranného opatrenia o ochrannej protitoxikoma
nickej či protialkoholickej liečbe, prípadne na zmenu jej formy. Návrh po odbornej 
stránke nemá dôvod podávať lekár zdravotníckeho zariadenia, kde bola liečba naria
dená na vykonanie, kedže ten menovaného nikdy nevidel a nemožno preto hovoriť 
o výkone liečby. Vecne sa nám javí v týchto prípadoch ako správne zdôvodnenie 
zrušenia opatrenia o ochrannom liečení slovami, že: "opatrenie neplnilo účel" a nie 
slovami, že: "liečba neplnila účel". Odsúdený sa nikdy v tejto súvislosti nestal pa
cientom príslušného lekára. Súdy by sa tu mali preto rozhodovať sami, bez potreby 
vyžadovania názoru lekára tak, ako im to umožňuje § 323 Trestného poriadku. Ak 
vyžadujú v prípadoch, kde sa odsúdený na ochranné liečenie nikdy nedostavil od 
ll'kára \'iac ako je doklad o tejto skutočnosti, vťahujú ho do riešenia právnych 
otázok, na ktoré nemá podla nás lekár dostatočnú odbornú výbavu a teda ani kom
p('tl'nci('. Tie mu nemôže sudca svojím dožiadaním udeliť. Preto sme názoru, že 
]('kár by sa nemal \' týchto prípadoch vyjadrovať k otázke zrušenia alebo nezrušenia 
ochranného liečenia. 

Posudzovanie priebehu a najmä zhodnotenie medicínskeho stavu pacienta, ktoré 
je pre súdy podkladom rozhodnutí na ukončenie či neukončenie ochrannej protitoxi
komanickej a protialkoholickej liečby sú závažné úkony, ktoré sú neoddeliteInou 
súčastou súdnej znaleckej praxe a preto by si zaslúžili zo strany odborníkov viac po
zornosti. 

Do redakcie prišlo dúa: 14. 9. 2002 
.-\dresa autora: :-'lUDr. L. Okruhlica, CSc., Centrum pre liečbu drogových závislostí, 

Hraničná 2, 821 05 Bratislava 
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