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Súhrn 

Právna úprava drogových trestných činov z roku 2005 mala za cieľ znižiť tresty 
pre užívateľov drog s dôrazom na ukladanie alternatívnych trestov a ochrannej 
liečby a naopak, zvýšiť tresty pre výrobcova obchodnikov s drogami . Predkladaný 
článok sa venuje tomu, ako sa tieto zámery podarilo uplatniť v praxi. Je založený na 
výsledkoch výskumného projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových para
grafov Trestného zákona, konkrétne na časti venovanej analýze trestno-právneho 
procesu a zisťovaní názorov orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratú
ra), sudcov a advokátov. Výskum sa realizoval prostredníctvom semi-štruktúrova
ných rozhovorov s jednotlivými profesiami a analýzy súdnych spisov, z ktorých sa 
získavali konkrétne pripadové štúdie týkajúce sa vybraných paragrafov. V rámci 
výskumu sa realizovalo 67 rozhovorov a bolo spracovaných 54 súdnych spisov. Z roz
hovorov a zo spisov sa získalo celkove 120 pripadových štúdií týkajúcich sa pri
márne skutkových podstát trestných činov prechovávania drog pre vlastnú potrebu. 
Prípadové štúdie boli vyhodnocované kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych 
metód. Analýza názorov expertov z jednotlivých profesií bola vyhodnocovaná pro-
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stredníctvom kvalitatívneho kódovania a vytvárania analytických kategórií. Pripa
dové štúdie v kombinácii s názormi jednotlivých profesijných skupín umožňovali 
skúmať uplatňovanie zákona v kontexte a v kauzálnych vzťahoch v existujúcom 
rámci Trestného zákona. Pri porovnaní zámerov zákonodarcov a samotným uplatňo
vaním vybraných drogových paragrafov v praxi sa ukázalo, že zavedenie definícií 
skutkových podstát prostredníctvom množstva obvyklých jednorazových dávok vied
lo k tomu, že sa znížila možnosť individuálne posudzovať jednotlivé prípady a stano
vovať trest na základe komplexného posúdenia, ktoré by odzrkadľovalo celkovú si
tuáciu páchateIov. Hoci nový zákon zavedením privilegovanej skutkovej podstaty 
zmiernil tresty pre väčšiu časť užívateIov, stále zostáva istá časť užívateľov, ktorí sú 
trestaní rovnako prísne ako výrobcovia a obchodníci s drogami. Nedošlo ani k zvýše
níu využívania alternatívnych trestov a ochranných opatrení v podobe liečby. 

K I ú č o v é s lov á: drogová legislatíva - drogová politika - aplikácia práva -
drogové trestné činy 

Z. Očenášová: LEGISLATORS' INTENTION 
AND IMPLEMENTATION OF SELECTED DRUG 
PROVISIONS IN PRACTICE IN SLOVAKIA 

Summary 

Change of the drug legislation in 2005 has aimed at less severe punishment of 
drug users with the emphasis on alternative meassures and treatement and increa
sed punishment for drug producers and dealers. The article analysis whether these 
aims have been acomplished in practice. It is based on results of the reasearch pro
ject Evaluation of the implementation of selected drug provisions of the Penal Code, 
more speciffically its part focusing on analysis of the penal process in drug crime ca
ses and of expert opinions of professions involved in it. The research was carried out 
by semi-structured interviews with police, prosecutors, judges and attorneys and by 
analysis of court cases. During the reaserch 67 interviews were carried out and 54 
court cases analyzed. These source s served as a base for selecting case studies of 
drug posession cases (120) that were analysed by a combination of quantitative and 
qualitative methods. Expert opinion analysis was based on qualitative coding and 
analyticaI categorization. Case studies combined with expert opinions allowed for 
analysis of penal process in drug po session crimes examining the context and causal 
relations. When comparing legislators' intention with its implementation in practi
ce it was proved that distinction of possession crimes based on quantitative indica
tor of the amount of "single doses as defined for legal purposes" has led to lowering 
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the ability to judge a case on indivídual basis allowing for consideration of the ove
rall situation of a user. In general , new legislation has improved the situation of 
drug users but there still remains a group of possession cases punished as severely 
as producers and drug dealers. In addition, the intention to focus on alternative 
measures and treatment in drug possession cases has not been translated into prac
tice. 

Key wo r d s: drug policy - drug legislation - law enforcement - drug crimes 

Úvod 

V roku 2005 bol na Slovensku prijatý nový Trestný zákon, ktorým sa 
čiastočne menila aj trestno-právna úprava drogových trestných činov . Na
sledujúci článok sa venuje predovšetkým jej uplatňovaniu v praxi. Vychádza 
z výsledkov projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragra
fov Trestného zákona, konkrétne zo Subštúdie 1, ktorá zameriavala na kva
litatívny výskum uplatňovania vybraných drogových paragrafov v praxi. 
V rámci projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov 
Trestného zákona boli realizované tri subštúdie - dve kvalitatívne, zame
rané na skúsenosti orgánov činných v trestnom konaní, sudcov a advokátov 
(Subštúdia 1), užívateľov nelegálnych drog a liečebných a pomáhajúcich 
profesií (Subštúdia 2) a jedna kvantitatívna, analyzujúca výsledky priesku
mov a štatistík o drogovej problematike na Slovensku (Sub štúdia 3). Výsled
ky všetkých troch subštúdií boli navzájom porovnávané. Cieľmi Subštúdie 1 
bolo zistiť konkrétne postupy vybraných profesií zainteresovaných na trest
nom konaní vedenom pre trestné činy prechovávania drog, prípadné problé
my spojené s uplatňovaním predmetných paragrafov v praxi a zistiť názory 
predstavíteľov týchto profesií na zmenu Trestného zákona z roku 2005 a na 
to, ako sa dari v praxi napÍňať zámery Dôvodovej správy k nemu a ich pri
padné návrhy na zmenu právnej ú pravy drogových trestných činov . Zatiaľ 
čo Subštúdia 1 sa zameriavala na komplexné skúmanie aplikačnej praxe, 
zisťovanie bežného postupu i problémov, ktoré sa v praxi vyskytujú, tento 
článok sa sústredí najmä na jeden z výskumných cieľov - porovnať ciele zá
konodarcu v rámci prijatia Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. ) tak 
ako sú definované v Dôvodovej správe k nemu so skutočnosťou t. j . reálnou 
aplikáciou novej trestnoprávnej úpravy v právnej praxi a zistiť , či sa dari 
stanovené zámery napÍňať . 
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Ako uvádza Klobucký (2007), pri sledovaní právnej dimenzie drogovej 
politiky je nutné zamerať sa nielen na existujúcu legislatívu, ale i na jej 
uplatňovanie v praxi, teda na sledovanie presadzovania výkonu zákona, 
ktoré má často väčší význam na popísanie tejto dimenzie ako samotné para
grafové znenie . Ako najlepší spôsob zisťovania uplatňovania legislatívy 
v praxi bola zvolená metóda rozhovoru s profesiami priamo zainteresovaný
mi na jej uplatňovaní , t . j . orgánmi činnými v trestnom konaní , sudcami 
a advokátmi s cieľom zistiť konkrétnu aplikáciu zákona v praxi ako i názory 
na ňu. Výskum podobného typu sa na Slovensku realizoval po prvýkrát 
a pri jeho tvorbe nebolo možné vychádzať z už existujúcich dát, preto ako 
inšpirácia poslúžili podobné štúdie v zahraničí , najmä Projekt analýzy do
padu novelizace drogové legislativy v ČR (Zábranský a kol., 2008). 

Do roku 1990 bolo v bývalom Československu držanie akéhokoľvek 
množstva drogy pre vlastnú potrebu trestné. Zákonom Č. 175/1990 Zb. bola 
táto časť skutkovej podstaty trestného činu vypustená a trestným sa stalo 
iba prechovávanie drog výhradne pre iného. V praxi to však spôsobovalo 
problémy pri postihovaní prechovávania drog, a to i vo väčšom množstve, 
pretože osoby väčšinou uvádzali , že ich majú pre vlastnú potrebu (Čentéš, 
2007). Z týchto dôvodov nastala v roku 1994 zmena doplnením výrazu "pre 
seba" ku skutkovej podstate §187 Trestného zákona (zákon 
Č. 248/1994 Z. z. ). Zákon však bol súdmi vykladaný nejednoznačne. Niekto
ré súdy považovali za trestnú držbu drog po akúkoľvek dobu, zatiaľ čo iná 
časť sa vyjadrila tak, že krátkodobú držbu drogy pred jej použitím, pokiaľ 
nadväzuje bezprostredne na jej zadováženie, nie je možné považovať za pre
chovávanie, ale za tzv. spotrebnú držbu. K tomuto výkladu sa priklonilo aj 
trestné kolégium Najvyššieho súdu SR (Čentéš, 2007). Existujúca trestno
právna úprava bola tiež kritizovaná aj preto, že pri drogových trestných či
noch nerozlišovala medzi konaním užívateľov a obchodníkov s drogami. 
V roku 1999 bol preto doplnený §186 (zákonom Č. 183/1999 Z. z.) nedovole
ného prechovávania omamnej a psychotropnej látky pre vlastnú potrebu, 
pričom prechovávaním pre vlastnú potrebu sa chápala držba v množstve ob
vyklej jednorazovej dávky, a to po akýkoľvek čas (Čentéš, 2007). Táto 
trestno-právna úprava bola platná až do prijatia nového Trestného zákona 
(zákon Č. 300/2005 Z. z.) v roku 2005, ktorým bola nedovolená výroba 
omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a ob
chodovanie s nimi odlíšená na prechovávanie pre vlastnú potrebu (§ 171 
a § 172 (Id) TZ) od ostatných drogových trestných činov. Slovensko sa tak 
pripojilo k trendu odlišovať medzi trestnými činmi prechovávania drog pre 
vlastnú potrebu a závažnejšími trestnými činmi obchodovania a výroby 
(EMCDDA, 2005). Za privilegovanú skutkovú podstatu sa považuje § 171 TZ 
prechovávania drog pre vlastnú potrebu do množstva najviac trojnásobku 
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obvyklej jednorazovej dávky (odsek 1) alebo do množstva desaťnásobku jed
norazovej dávky (odsek 2). 

Ako uvádza Dôvodová správa (2005), zákonodarca touto zmenou sledoval 
sprísnenie postihu výrobcov a obchodníkov s drogami a naopak zmiernenie 
postihu pre užívateľov s akcentom na ukladanie ochranného liečenia . Záro
veň mal byť trest odňatia slobody chápaný ako ultima ratio, najmä pri zá
važných trestných činoch a v prípade menej závažných by dôraz mal byť 
kladený na individuálny prístup a využívanie alternatívnych trestov. Zame
riame sa preto najmä na zistenia výskumu, ktoré sa vzťahujú k týmto bo
dom Dôvodovej správy, t. j . na odlíšenie užívateľov od obchodníkov na zá
klade kvantitatívne určeného kritéria množstva dávky ana udeľovanie 
alternatívnych trestov a ukladanie ochrannej liečby a to tak v praxi ako 
i v názoroch zainteresovaných profesií. 

Metodológia 

Subštúdia 1 bola od začiatku projektu zadefinovaná ako kvalitatívna vý
skumná štúdia. Boli zvolené dve metódy zberu dát - metóda semi-štruk
túrovaného rozhovoru s priamymi účastníkmi aplikačnej praxe z procesnej 
stránky (polícia, prokuratúra, súdy a advokáti) a analýza dokumentov, 
v tomto prípade súdnych spisov. Metóda semi-štruktúrovaných rozhovorov 
umožňuje získať priame informácie o možných problémoch pri uplatňovaní 
sledovaných ustanovení zákona, o názoroch a postojoch cieľových skupín na 
existujúcu právnu úpravu ako i získať expertné odporúčania na jej zlepše
nie od profesionálov priamo zainteresovaných na riešení drogovej trestnej 
činnosti v praxi. Metóda analýzy súdnych spisov bola použitá, pretože súdne 
spisy obsahujú dôležité informácie o priebehu trestného konania ako i o kri
tériách, ktoré boli brané do úvahy pri rozhodovaní súdov. V rámci oboch 
týchto metód zberu dát, t. j. v rámci semi-štruktúrovaných rozhovorov 
a analýzy súdnych spisov boli získavané konkrétne detailné prípady z pra
xe, tzv. kazuistiky z trestného konania vedeného pre trestný čin prechová
vania drog v zmysle vybraných drogových paragrafov. Skúmanie kazuistík 
zodpovedá metóde prípadových štúdií, ktoré skúmajú javy v ich kontexte 
(Yin, 2003). Tieto "umožňujú výskumníkovi zachytiť komplexné (holistické) 
a zmysluplné znaky udalostí reálneho života . . . " (Yin, 2003). Hendl (2005) 
poukazuje na význam prípadovej štúdie z hľadiska možnosti zachytenia 
zložitosti prípadu a opisu vzťahov. Všetky tieto vlastnosti prípadovej štúdie 
jasne poukazujú na to, že je ideálnou výskumnou metódou, ktorá umožní 
nahliadnuť na uplatňovanie procesu trestného konania vedeného pre trest
ný čin prechovávania drog v zmysle vybraných drogových paragrafov v pra-
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xi. Presne zadefinovaná kazuistika (pripadová štúdia) tak vytvorila repli
kačný analytický rámec, podľa ktorého bolo možné jednotlivé kazuistiky 
analyzovať. 

V rámci výskumu bolo realizovaných 67 rozhovorov s profesijnými skupi
nami (13 s príslušníkmi poriadkovej polície, 25 s vyšetrovateľmi, 13 s pro
kurátormi, 10 so sudcami a 6 s advokátmi) a bolo spracovaných 54 súdnych 
spisov . Z rozhovorov a zo spisov bolo získaných celkove 120 prípadových 
štúdií týkajúcich sa primárne § 171 a § 172 (ld) TZ, teda skutkových pod
stát trestných činov prechovávania drog pre vlastnú potrebu. 

Pre každú z metód zberu dát bol vytvorený záznamový hárok, do ktorého 
boli zaznamenávané základné informácie ako údaje o osobe páchateľa, zadr
žanej droge, procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, pripadne 
súdu, získané dôkazy, a výsledok trestného konania. V pripade analýzy 
súdnych spisov bol záznamový hárok jediným dokumentom. Pri semi-štruk
túrovaných rozhovoroch sa pracovalo so záznamovým hárkom alebo kom
pletným prepisom rozhovoru (ak respondent povolil nahrávanie). Dáta boli 
spracované kvantitatívne (excelová tabuľka zameraná na jednotlivé fakto
grafické údaje z kazuistík z rozhovorov a súdnych spisov) a kvalitatívne 
(kódovanie záznamových hárkov s kontextuálnymi faktormi a výpoveďami). 

V rámci analýzy údajov boli využité dva druhy metód - kvalitatívna ana
lýza s cieľom hľadania trendov, kauzálnych vzťahov a odchýlok, ktoré spolu 
s náhľadmi samotných cieľových skupín umožnili vytvoriť analytické zo
všeobecnenie (Yin, 2003; Miles a Huberman, 1994) a zmiešaný model vy
užívajúci kvalitatívne i kvantitatívne metódy (Hendl, 2005). Zmiešaný mo
del bol použitý pri analýze pripadových štúdií vzhľadom na ich počet a roz
dielny spôsob ich získavania, keďže súdne spisy poskytovali menej kontex
tuálnych faktorov ako rozhovory. Uvedomujeme si, že kvantitatívna analýza 
120 pripadov neposkytuje dostatočnú reprezentativitu na všeobecnú gene
ralizáciu, v kombinácii s kvalitatívnymi metódami analýzy týchto pripadov 
a ich porovnaním so zisteniami z rozhovorov a s priebežnými výsledkami 
štatistických údajov však umožňuje zachytenie trendov a vytváranie mož
ných vysvetlení. Z týchto dôvodov uvádzame tam, kde to bolo možné, vý
sledky Subštúdie 1 ako i štatistické výsledky. Triangulácia v rámci výsku
mu bola zabezpečená na dvoch úrovniach (Yin, 2003): 

- triangulácia dát - použitím viacerých zdrojov dát - rozhovory s profe
siami, súdne spisy, priebežné závery iných subštúdií projektu 

- triangulácia metód - kvalitatívna analýza rozhovorov s profesiami, 
kvalitatívno-kvantitatívna analýza pripadových štúdií, kvantitatívna analý
za dát v rámci Sub štúdie 3 (spracovanie existujúcich štatistík). 
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Výsledky 

Vzhľadom na Dôvodovú správu sme sa zamerali na vyuzlVanie nových 
inštitútov v trestnom práve ako je podmienečné zastavenie trestného stíha
nia, dohoda o uznaní viny a prijatí trestu (DOVT), ukončenie konania trest
ným rozkazom alebo využívanie alternatívnych trestov. Zatiaľ čo podmie
nečné zastavenie, DOVT a trestný rozkaz sa v praxi využívajú relatívne čas
to v prípadoch, v ktorých ich zákon povoľuje využiť, využívanie alternatív
nych trestov sa nepreukázalo napriek tomu, že v dôvodovej správe boli tieto 
špeciálne vyzdvihnuté v súvislosti s drogovými trestnými činmi, najmä 
v prípadoch prechovávania drog. V rámci výskumu Subštúdie 1 bolo trestné 
stíhanie podmienečne zastavené v 26 % prípadov (Kiššová, 2009 uvádza 
23 %) a DOVT bola schválená v 45 % prípadov (Kiššová, 2009 uvádza 20 %). 
Ukončenie formou trestného rozkazu sa vyskytlo v 23 % prípadov (štatis
ticky nebolo zisťované). Nové spôsoby ukončenia trestného konania boli vo 
všeobecnosti vnímané pozitívne, keďže zvyšujú efektivitu a znižujú dÍžku 
trestného konania. Zároveň v niektorých prípadoch (podmienečné zastave
nie pri § 171 TZ alebo DOVT pri § 172 TZ) zmierňujú dopad trestného kona
nia na život páchateľov tohto typu trestných činov. Dohoda o uznaní viny 
a prijatí trestu sa využívala rovnako často pri obidvoch predmetných para
grafoch (a to i napriek faktu, že pri trestných činoch podla § 171 TZ je bez
predmetná aplikácia § 39 (4) TZ, t. j . možnosť uložiť trest odňatia slobody 
znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej 
sadzby. V týchto prípadoch bolo teda jedinou výhodou tohto spôsobu ukon
čenia trestného konania jeho skrátenie a nie zníženie výmeru trestu. Jeden 
respondent dokonca uviedol, že pre páchatelov spadajúcich pod § 171 TZ 
môže byť uzavretie DOVT menej výhodné ako samotné rozhodnutie sudcu: 
" ... ale pri týchto prvotrestaných konzumentoch, ktorí sa pohybujú povedz
me v §171 ods. 1 TZ v sadzbe O až 3 roky, a nebol doposial trestaný a lu tuje 
to a prizná sa, pre mňa je jednoduchšie na hlavnom pojednávaní použiť 
ustanovenie o upustení od potrestania, pretože mám za to, že samotné pre
jednanie veci pred súdom je dostačujúce. Zatial čo pri dohode som donútený 
uznať vinu a dokonca mu uložiť aj trest." (SUD8) 

Najčastejšie ukladaným trestom v analyzovaných prípadoch drogovej 
trestnej činnosti bol trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výko
nu trestu. Z dát zozbieraných v rámci Subštúdie 1 bol tento trest uložený 
v 63 % (Kiššová, 2009 uvádza 67 % pri §171 a 70 % pri ~172 1(d)). Zámer 
dôvodovej správy - chápať trest odňatia slobody ako ultima racio a kladenie 
dôrazu na využívanie alternatívnych trestov - sa v praxi v prípadoch drogo-
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vej trestnej činnosti nenaplňuje . Podobne aj zámer ukladať ochranné opa
trenia v podobe liečby sa využíva pomerne zriedkavo - pohybuje sa v roz
medzi 11 % (Subštúdia 1) až 12,8 % prípadov (Kiššová, 2009, p. 44). Často 
sa tak deje preto, že liečba býva v znaleckých posudkoch z odboru psychiat
rie navrhovaná len v minime pripadov. Vzhľadom na to, že skutková pod
stata prechovávania omamných a psychotropných látok v množstve väčšom 
ako 10 obvyklých jednorazových dávok je zaradená pod § 172 (1) TZ spolu 
s výrobou a predajom, je sadzba tejto skutkovej podstaty rovnako vysoká 
ako pri skutkoch obchodovania a výroby a to i napriek tomu, že podľa na
šich zistení nie sú výrazné rozdiely medzi páchateľmi prechovávajúcimi 
väčšie množstvo ako 10 dávok a páchateľmi spadajúcimi pod privilegovanú 
skutkovú podstatu § 171 TZ. Napriek tomu, že dôvodová správa počítala 
s miernejším postihom užívateľov drog, užívatelia, ktorí prechovávajú väč
šie množstvo drog sú teda trestaní porovnateľne s výrobcami a obchodníkmi 
s drogami. 

V rámci výskumu sme sa venovali aj názorom jednotlivých zaintereso
vaných profesií na súčasnú právnu úpravu. Je nutné poznamenať, že názory 
respondentov boli rôznorodé a nie je možné ich porovnávať navzájom alebo 
medzi jednotlivými profesijnými skupinami. Názory preto boli zaradované 
do analytických kategórií a nevyhodnocovali sa vzhľadom na počet alebo 
profesiu. Rovnako nie je možné tvrdiť, že by niektorý z názorov bol prevlá
dajúci. Respondenti sa zhodovali jedine na tom, že existujúca právna úpra
va vedie k tomu, že trestný systém sa sústredí na užívateľov a nie na pôvod
cov drogovej trestnej činnosti, teda výrobcov a distribútorov drog: ,$xistuje 
absolútny nepomer medzi odsúdenými konzumentmi a odsúdenými dílermi, 
zatial čo tých prvých sú tisícky, tých druhých len niekolko desiatok" (SUD2). 

Táto časť výskumu sa orientovala najmä na zavedenie privilegovanej 
skutkovej podstaty prechovávania drog pre vlastnú potreru - § 171 TZ, po
mocou ktorej sa mal uplatňovať zámer Dôvodovej správy miernejšie trestať 
užívateľov drog oproti výrazne vyššej trestnej sadzbe pre obchodníkov a vý
robcov drog. Respondenti hodnotili zámer odlíšiť užívateľov od obchodníkov 
a výrobcov veľmi pozitívne. Rozchádzali sa však v názore, či sa toto odlíše
nie dosiahlo dostatočne prostredníctvom definovania skutkových podstát na 
základe jedného parametra - množstva obvyklých jednorazových dávok. Ho
ci časť respondentov považovala odlíšenie tak, ako je zadefinované v zákone, 
za dostatočné, další nepovažovali samotný parameter množstva dávok za 
dostatočne určujúci, pretože rovnaký počet dávok môžu mať aj užívatelia aj 
distribútori a preto je nutné posudzovať prípady individuálne a v celej ich 
komplexnosti. V tejto súvislosti niektorí poukazovali na to, že v skutočnosti 
môže byť dopad nového TZ na užívateľov tvrdší v porovnaní s predchádza-

218 



z. OČENÁŠOV Á / ZÁMER ZÁKONODARCU A PRAX 
UPLATŇOVANIA VYBRANÝCH DROGOVÝCH PARAGRAFOV 
NA SLOVENSKU 

júcou právnou úpravou, najmä v pripade, že prechovávajú väčšie množstvo 
drogy, keďže zadefinovanie skutkovej podstaty neumožňuje znížiť zákonom 
stanovené tresty: ,$tarý zákon bol lepší, tam o treste rozhodoval súd a ta/~ 
by to aj malo byť. Dnes rozhodujú dávky a to je sporné, lebo dávky sú indivi
duálne. Predošlá úprava bola lepšia, množstvo a následný trest by mal hod
notiť súd. Teraz je to tak, že ak má človek jednu rastlinu marihuany, tah 
spadá do 172 a dávky pri trestoch nepustia." (VYS15) Takisto, v novom 
trestnom zákone sa už neobjavuje pojem miery spoločenskej nebezpečnosti, 
ktorý umožňoval individuálne hodnotenie pripadu. Naopak, podla respon
dentov sa zlepšila situácia tých páchatelov , u ktorých bolo zadržané 
množstvo drogy od troch do desiatich dávok: ,I.lrčitej kategórii páchatelov to 
nové definovanie skutkovej podstaty prechovávania pre vlastnú potrebu aj 
pomohlo, tí čo majú do 10 dávok sú v trestnej sadzbe do 5 rokov, predtým 
išli rovno do 187, kde bolo 2-8 rokov sadzba" (ADVl). Ďalší respondent po
ukázal na to, že v rámci súčasnej právnej úpravy je možné využiť v tejto ka
tegórii inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania. Na základe 
analýzy názorov vybraných profesií teda nie je možné jednoznačne tvrdiť, či 
sa zámer Dôvodovej správy dari napÍňať aj v praxi. 

Respondenti, ktorí vyjadrili nespokojnosť s existujúcou právnou úpravou, 
väčšinou aj formulovali návrhy na jej zmenu. Tieto návrhy je možné rozdeliť 
do niekoIkých kategórií . Najväčšia skupina navrhovala kategorizáciu drog, 
t. j. odlíšenie konopných a tzv. "tvrdých" drog: ,/3olo by trochu treba odlišo
vať aj mäkké a tvrdé drogy. Ak nejakých študentov prichytia opätovne pri 
marihuane, dostávajú sa do sadzby na úrovni Mikuláša Černáka, čo nie je 
dobre." (PR02) Títo respondenti sami robili rozdiely medzi nebezpečnosťou 
týchto kategórií drog, pričom sa odvolávali jednak na svoje skúsenosti 
(užívanie tvrdých drog je obvykle spojené s ďalšími typmi trestnej činnosti), 
na nižšiu mieru závislosti, ktorá vzniká pri konopných drogách ako i na 
mieru výskytu užívania tohto typu drog u mladej generácie. Ďalšia skupina 
sa prikláňala k výraznejšiemu odstupňovaniu množstva, napríklad pro
stredníctvom stanovenia inej hmotnosti pri jednotlivých typoch drog: ja by 
som sa inšpiroval v rakúskom a nemeckom modeli, oni tiež neodlišujú v de
finícii skutkových podstát mäkké a tvrdé drogy, ale vyhláškou určili hra
ničné množstvá pre jednotlivé typy drog, takže napr. malé množstvo mari
huany je do 20 g, ale malé množstvo heroínu je do 3 g, nad tieto množstvá je 
už velké množstvo a potom je ešte osobitne skupina niečo ako nadmerné 
množstvo, no a podla týchto hraníc je potom odstupňovaná aj výška trestu, 
pri rozhodovaní sa na toto musí prihliadať, lebo ono skutočne nie je predsa 
to isté mať 20 g marihuany a 20 g heroínu." (ADV4) Jedným z návrhov bolo 
aj výraznejšie odlíšenie skutkových podstát, aby prechovávanie drogy nebo-
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lo v tom istom paragrafe ako jej predaj a výroba. Iná skupina respondentov 
navrhovala väčšiu možnosť individuálne posudzovať jednotlivé pripady pro
stredníctvom väčšieho rozpätia trestných sadzieb so zníženou spodnou hra
nicou. K individuálnemu posúdeniu jednotlivých pripadov sa prihovárala aj 
ďalšia skupina, podľa ktorej stanovenie trestu na základe množstva ob
vyklých jednorazových dávok nezohľadňuje individuálnu situáciu pácha
teľov : ,'pri konzumentoch treba vziať do úvahy aj samotné množstvo (gra
máž) dogy a spôsob, akým ju páchatel konzumuje." (SUD2) Osobitnou skupi
nou boli respondenti navrhujúci dekriminalizáciu užívateľov, buď celkovo 
alebo opäť podľa kategorizácie drog. Ani podľa tejto skupiny by však užíva
telia nemali zostať bez následkov, navrhovali napriklad priestupkové kona
nie pre užívateľov, pričom pri opakovaní priestupku by mohlo dôjsť aj 
k trestnej zodpovednosti . 

Ako vidieť z predchádzajúcej analýzy ako i z celkovej analýzy v rámci 
Subštúdie 1, zavedenie definícií skutkových podstát prostredníctvom množ
stva obvyklých jednorazových dávok viedlo k tomu, že sa znížila možnosť in
dividuálne posudzovať jednotlivé pripady a stanovovať trest na základe 
komplexného posúdenia, ktoré by odzrkadľovalo celkovú situáciu pácha
teľov . Hoci nový zákon zavedením privilegovanej skutkovej podstaty zmier
nil tresty pre užívateľov prechovávajúcich do 10 dávok, stále zostáva istá 
časť užívateľov spadajúca pod §172 (l)d, ktori sú trestaní rovnako prisne 
ako výrobcovia a obchodníci s drogami. Pokiaľ ide o tresty, pri trestnom čine 
prechovávania drog stále prevláda udeľovanie trestu odňatia slobody s pod
mienečným odkladom, alternatívne tresty ako i ochranné opatrenie v podo
be liečby sa ukladajú minimálne. Nová právna úprava takisto neviedla k to
mu, že by sa znížila miera trestania užívateľov , keďže tieto pripady aj naďa
lej tvoria 82 % všetkých pripadov odhalenej drogovej trestnej činnosti 
(Kiššová, 2009, s. 34). 

Diskusia 

Zámery trestno-právnej úpravy drogovej trestnej činnosti sú v súlade 
s európskymi trendmi, v rámci ktorých sa užívanie a prechovávanie drog 
pre vlastnú potrebu nepovažuje za čin, ktorý treba trestať odňatím slobody, 
ale väčší dôraz sa kladie na liečbu. EMCDDA (2009) poukazuje na to, že vo 
väčšine európskych krajín sú tresty za prechovávanie pre osobnú potrebu 
v podobe pokút, napomenutí alebo alternatívnych trestov. Trend využívania 
podmienečného odkladu trestu odňatia slobody sa objavuje najmä v strednej 
a východnej Európe, v tých štátoch, v ktorých nie je možné riešiť tento čin 
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ako priestupok. Do tejto kategórie evidentne patrí aj Slovensko. Zavedenie 
možnosti podmienečného zastavenia trestného stíhania a jeho využívanie 
v praxi je preto pozitívnym krokom. Pokiaľ ide o využívanie alternatívnych 
trestov, tie sa v prípadoch drogovej trestnej činnosti využívajú minimálne . 
Celkovo je však využívanie alternatívnych trestov na Slovensku relatívne 
nízke - boli uložené len v 11,8 % prípadov (MS SR, 2009). Zámery Dôvodo
vej správy sa tak nenapÍňajú pri akomkoľvek type trestných činov. V nie
ktorých európskych krajinách je možnosť odklonu od trestného konania vo 
forme liečby už v prípravnom konaní (EMCDDA, 2009). Na Slovensku taká
to možnosť neexistuje, je však otázne, aké by bolo jej využitie v praxi, ak by 
bola zavedená. Súdom nariadená liečba je už teraz využívaná len asi v desa
tine prípadov prechovávania drog pre vlastnú potrebu. Na základe našich 
zistení k tomu dochádza najmä preto, že znalci z odboru psychiatrie ju od
porúčajú len výnimočne. Príčiny tohto stavu môžu byť viaceré - dlhé trvanie 
pred prípravného konania v niektorých regiónoch, počas ktorého mohol uží
vateľ dobrovoľne nastúpiť na liečbu, prihliadnutie znalcov na motiváciu 
obžalovaného liečiť sa, alebo dlhé trvanie celého konania, kedy v čase súdu 
môže dôjsť k tomu, že sa životná situácia obžalovaného zmenila (prestal 
užívať drogy, dobrovoľne sa liečil a pod.). Podrobnejšiemu zodpovedaniu tej
to otázky by však bolo potrebné venovať sa v rámci ďalšieho výskumu. 

Ďalším trendom je zdôrazňovanie odlišnosti medzi prechovávaním drogy 
pre vlastnú potrebu a obchodovaním a výrobou drog (EMCDDA, 2005). 
Právne úpravy tohto odlíšenia sa v Európe líšia. Stanovuje sa buď prostred
níctvom množstva drogy (sem patrí Slovensko), striktným odlíšením skut
kových podstát prechovávania pre vlastnú potrebu a ostatných drogových 
trestných činov alebo prostredníctvom skúmania motívu (EMCDDA, 2009). 
Názory na to , či sa toto odlíšenie dosiahlo prostredníctvom stanovenia 
množstva obvyklých jednorazových dávok, sa medzi opytovanými v našom 
výskume líšia. Otáznou zostáva najmä skutková podstata §172 1 (d) - pre
chovávanie pre vlastnú potrebu vo väčšom množstve. Podľa našich zistení 
sa štruktúra páchateľov tohto trestného činu výrazne nelíši od tých, ktorí 
prechovávali do 10 dávok drog. Presnú odpoveď na túto otázku by bolo mož
né dosiahnuť nielen prostredníctvom expertných stanovísk, ale aj analýzou 
dostatočného počtu prípadov prechovávania drog pre vlastnú potrebu 
a iných drogových trestných činov vrátane obchodovania a výroby. 

Napriek tomu, že výsledky našej analýzy do veľkej miery neposkytujú 
prekvapivé závery, po prvýkrát na Slovensku sú niektoré predvídateTné 
závery potvrdené na základe dát a reálnych prípadov. Vzhľadom na to, že 
kvalitatívne skúmanie dopadu trestno-právnej úpravy sa v takejto miere re-
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alizovalo na Slovensku po prvýkrát, považujeme výsledky Subštúdie za cen
né napriek metodologickým obmedzeniam a obmedzeniam vyplývajúcim zo 
súboru získaných dát. Výsledky kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy vychá
dzajú zo 120 prípadových štúdií, ktoré boli do nej zahrnuté. Je zrejmé, že 
pri tomto limitovanom počte si analýza pripadových štúdií nerobí nároky na 
reprezentatívnosť . Pri porovnaní jej výsledkov s výsledkami štatistík Sub
štúdie 3 v oblastiach, ktoré boli sledované v obidvoch výskumoch, však vy
chádzajú porovnateľné výsledky. Rozdiely v percentuálnych vyjadreniach sa 
pohybujú v rozmedzí 5 % s výnimkou uplatňovania Dohody o uznaní viny 
a prijatí trestu, kde bol rozdiel 25 %. Je otázne, ako vysvetliť nepomer 
práve pri tomto ukazovateli . Jedným z možných vysvetlení by mohol byť ča
sový rozsah zbieraných údajov - zatiaľ čo štatistické ukazovatele sa hodno
tili za roky 2006 - 2007, kazuistiky sa získavali za roky 2006 - 2008. Na 
potvrdenie tejto hypotézy by však bolo nutné zistiť, či sa v roku 2008 objavil 
stúpajúci trend uplatňovania DOVT. 

Podobne aj čisto kvalitatívna časť analýzy realizovaná na základe zís
kaných rozhovorov si nerobí nároky na komplexné popísanie spektra názo
rov všetkých profesií zainteresovaných na trestno-právnom konaní. Napriek 
tomu ich názory a návrhy považujeme za veľmi cenné, keďže reprezentujú 
expertné postrehy profesionálov priamo zainteresovaných na aplikácii trest
no-právnej úpravy a vychádzajú priamo z aplikačnej praxe. Je však nutné 
poznamenať, že sme sa nevenovali postojom respondentom k otázke užíva
nia drog a teda nie je možné určiť, nakoľko ich expertný názor je ovplyv
nený osobným postojom. Z niektorých rozhovorov, v ktorých sa respondenti 
spontánne vyjadrili k miere výskytu užívania drog v populácii alebo k miere 
spoločenskej nebezpečnosti takéhoto konania, vidieť istý trend, v rámci kto
rého liberálnejší postoj k užívaniu drog vedie k navrhovaniu miernejšieho 
trestného postihu. Vzhľadom na nízku frekvenciu takýchto vyjadrení však 
nie je možné vyvodzovať všeobecnejšie závery o vzájomnom vzťahu týchto 
dvoch faktorov. 

Záver 

Pri porovnaní právnej praxe pri uplatňovaní vybraných drogových para
grafov Trestného zákona so zámermi zákonodarcu je možné skonštatovať, 
že aj naďalej je najčastejšie využívaným trestom pri trestných činoch pre
chovávania drog pre vlastnú potrebu trest odňatia slobody s podmienečným 
odkladom výkonu trestu. Alternatívne tresty ako i ochranné opatrenie v po
dobe liečby sa ukladajú minimálne. Tieto závery boli potvrdené aj reprezen-
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tatívnymi štatistikami. Zmena trestnej sadzby a stanovenie privilegovanej 
skutkovej podstaty na základe množstva jednorazových dávok viedla k niž
ším trestom u užívateľov s množstvom do desiatich jednorazových dávok, 
zatiaľ čo tí, ktorí túto hranicu prekročili sú oproti predchádzajúcej právnej 
úprave trestaní výrazne prísnejšie . Zmeny v zákone tiež viedli k zníženiu 
možnosti individuálne posudzovať jednotlivé prípady. Pokiaľ ide o zámer 
odlíšiť užívateľov od obchodníkov a výrobcov drog, výsledky výskumu nie sú 
jednoznačné. Respondenti, ktorí považovali existujúcu právnu úpravu za 
nedostatočnú, formulovali aj závery na jej zmenu, či už prostredníctvom dô
sledného oddelenia prechovávania drog pre vlastnú potrebu od ostatných 
drogových trestných činov, zvýšenia možnosti individuálne posudzovať jed
notlivé prípady, rôznych foriem kategorizácie drog alebo dekriminalizácie 
užívania. Z nových inštitútov trestného práva sú často využívané tie, ktoré 
vedú k zrýchleniu trestného konania (podmienečné zastavenie trestného stí
hania, dohoda o uznaní viny a prijatí trestu). Hoci sa možnosti odklonu 
v rámci trestného konania využívajú do veľkej miery v záujme efektívnosti 
a hospodárnosti, je na zváženie, nakoľko sú napriek tomu vynaložené pro
striedky využité efektívne vzhľadom na financie ako i ciele. Z tohto dôvodu 
by bolo užitočné pokračovať v evalvácii vybraných drogových paragrafov aj 
z hľadiska ich ekonomickosti. 

Literatúra 

Čentéš, J. (2007): Vývoj právnej úpravy trestnosti prechovávania omamných a psy
chotropných látok v SR. In R. Klobucký (ed.), Drogy v spoločnosti - politika 
a poznanie. Zborník príspevkov zo seminára Sociálneho ústavu SAV a NMCD, 
november 2007 

EMCDDA (2005): Illicit Drug Use in the EU: Legislative Approaches. Luxemburg: 
EMCDDA 

EMCDDA (2009): Drug offences: Sentencing and Other Outcomes. Luxemburg: 
EMCDDA 

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál 
Kiššouá, L. (2009): Projekt evalvácie uplatňovania vybratých drogových paragrafov 

trestného práva. Subštúdia 3 - Záverečná správa. Nepublikovaný materiál 
Klobucký, R : Možnosti komparácie drogových politík. In R. Klobucký (ed.), Drogy 

v spoločnosti - politika a poznanie. Zborník príspevkov zo seminára Sociálneho 
ústavu SAV a NMCD, november 2007 

Ministerstvo spravodlivosti SR (2009): Štatistická ročenka. Dostupné na: 
http://www.justice.gov.skJh.aspx?pg=r30&htm=http://www.justice.go v.sk/stat/09/ 
index.htm 

223 



Z. OČENÁŠOV Á / ZÁMER ZÁKONODARCU A PRAX 
UPLATŇOVANIA VYBRANÝCH DROGOVÝCH PARAGRAFOV 
NA SLOVENSKU 

Očenášová, Z. - Krošláková, M. - Kuropková, K., (2009): Projekt evalvácie uplatňo

vania vybratých drogových paragrafov trestného práva. Subštúdia 1 - Záverečná 

správa. Nepublikovaný materiál 
Yin, R . (2003): Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. London: Sage 

Publications 
Zábranský, T. - Mravčík, V. - Gajdošíková, H. - Miovský, M. (2008): Projekt 

analýzy dopadú novelizace drogové legislativy v ČR (Souhmná závereční zprá
va). Praha: ResAd 

Zákon Č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

Do redakcie prišlo: 22. 9. 2010 
Po recenzii prijaté na publikáciu: 8. 11. 2010 

Adresa autora: Z. Očenášová, Ústav verejnej politiky a ekonómie na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 
e-mail: zuzana.ocenasova@gmail.com 

224 


