
Dokazovanie
v trestnom konaní

Svedok

JUDIKATÚRA

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.



Dokazovanie v trestnom konaní – Svedok
– Judikatúra

Vzor citácie: Dokazovanie v trestnom konaní – Svedok  – Judikatúra/Deset, M.,
Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 2021, 406 s.

„Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa priznávať každému,
čo mu právom patrí.“

Ulpianus Domitius

Judikatúru zostavil: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., september 2021. 406 s.

ISBN 978-80-8155-104-8

www.eurokodex.sk



Predhovor

Výsluch svedka patrí k najčastejšie vykonávaným dôkazným prostriedkom, ktorý sa vy-
konáva prakticky v každej trestnej veci. Osoba svedka, ktorá svojimi zmyslami vnímala rele-
vantné skutočnosti tvoriace predmet dokazovania v konkrétnej trestnej veci, je prameňom
dôkazu. Jej výsluch zasa dôkazným prostriedkom, prostredníctvom ktorého vypočúvajúce-
mu sprostredkuje („odovzdá“) informácie dôležité pre trestné konanie, ktoré pre orgány čin-
né v trestnom konaní a súdy majú z hľadiska dokazovania dôkaznú hodnotu. Výpoveď sved-
ka je preto dôkazom, ktorý výrazným spôsobom prispieva k objasneniu trestného činu
a zisteniu jeho páchateľa, ktorému tak môže byť uložený spravodlivý trest.

Tento výber judikatúry a súdnych rozhodnutí, predkladaný čitateľovi, zahŕňa relevantné,
systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom ko-
naní. Ide napríklad o povinnosť mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď, zákaz výsluchu
svedka, zákonnosť a kontradiktórnosť výsluchu svedka vrátane ústavno-právnych štandardov
kontradiktórnosti výsluchu svedka, ktorá priamo súvisí s právom obvineného na spravodlivé
súdne konanie, ďalej prítomnosť advokáta pri výsluchu svedka, rozpory vo výpovediach sved-
ka a čítanie zápisníc o jeho predchádzajúcej výpovedi (výpovediach), krivú výpoveď a krivú
prísahu, či takpovediac špecifické prípady výsluchov svedkov, ako napríklad výsluchov sved-
kov mladších ako 18 rokov či výsluchov utajených svedkov či agentov, čo je tematika, ktorá sa
týka aj problematiky ochrany svedka.

Hoci sú vybrané súdne rozhodnutia usporiadané do uvedených tematických okruhov,
cteného čitateľa si dovolím upozorniť, že niektoré z rozhodnutí presahujú tieto tematické
okruhy, a preto tieto okruhy otázok treba brať viac-menej orientačne – pre ľahšiu orientáciu
v zozname rozhodnutí.

Tento výber judikatúry a súdnych rozhodnutí obsahuje rozhodnutia Európskeho súdu
pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej re-
publiky a niektorých krajských súdov.

autor
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Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Študoval na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej uni-
verzity v Trnave na dennom doktorandskom štúdiu od roku 2006 do roku 2009 a odvte-
dy pôsobil na tejto katedre ako odborný asistent a po úspešnej habilitácii v roku 2018 na
nej pôsobí ako docent. Od roku 2019 do roku 2021 bol aj členom Katedry trestného prá-
va, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Učí trestné právo hmotné, trestné právo procesné, krimi-
nológiu a kriminalistiku. Ako doktorand sa vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti
venoval témam, ako napríklad organizovaný zločin, domáce násilie, ekonomická krimi-
nalita a rôznym trestno-procesným otázkam. Ako odborný asistent pokračoval v skúma-
ní problematiky organizovaného zločinu, zaoberal sa aj niektorými kriminologický-
mi otázkami, terorizmom či hmotnoprávnou úpravou vrážd, pri ktorých skúmal naj-
mä pohnútku a vopred uváženú pohnútku. Publikoval aj na rôzne trestno-procesné
témy týkajúce sa najmä prostriedkov zabezpečovania informácií dôležitých pre trest-
né konanie v súvislosti s právom na súkromie. Je zodpovedným riešiteľom jedného
vedecko-výskumného projektu VEGA a spoluriešiteľom ďalších vedeckých projektov
VEGA a APVV. Počas svojho pôsobenia v akademickej oblasti absolvoval jednomesačný
študijný pobyt na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, dvojtýždenný študijný
pobyt na Fakulte práva a politických vied Teheránskej univerzity v Teheráne a aktívne
sa zúčastnil viacerých medzinárodných vedeckých konferencií, napríklad v Oxfor-
de, Viedni, Barcelone, Prahe, Brne, Olomouci, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach
a v Trnave.

Svedok v trestnom konaní – judikatúra

Výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické
okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad o povinnosť
mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď, zákaz výsluchu svedka, zákonnosť a kon-
tradiktórnosť výsluchu svedka vrátane ústavno-právnych štandardov kontradiktórnosti
výsluchu svedka, ktorá priamo súvisí s právom obvineného na spravodlivé súdne kona-
nie, ďalej prítomnosť advokáta pri výsluchu svedka, rozpory vo výpovediach svedka
a čítanie zápisníc o jeho predchádzajúcej výpovedi (výpovediach), krivú výpoveď a kri-
vú prísahu, či špecifické prípady výsluchov svedkov, ako napríklad výsluchov svedkov
mladších ako 18 rokov, výsluchov utajených svedkov či agentov.
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POVINNOSŤ SVEDČIŤ, ZÁKAZ VÝSLUCHU SVEDKA
A PRÁVO SVEDKA ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ

1

Zákonná povinnosť dostaviť
sa na predvolanie súdu a vypovedať ako svedok

V prípade, ak by splnenie zákonnej povinnosti dostaviť sa na predvolanie súdu
a vypovedať ako svedok znamenalo vážne nebezpečenstvo porušenia základné-
ho práva svedka na život, resp. ďalších jeho práv ako aj právo jemu blízkych
osôb (§ 101 ods. 4 Trestného poriadku), je povinnosťou orgánov činných v trest-
nom konaní využiť oprávnenia vyplývajúce im z Trestného poriadku, či osobit-
ného predpisu (zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), aby spomenuté nebezpečen-
stvo mohlo byť eliminované alebo celkom vylúčené. Takto treba postupovať za
situácie, keď existuje vyšší stupeň pravdepodobnosti, že by mohlo dôjsť k poru-
šeniu základných práv, tzn. že záver v uvedenom smere nemusí byť celkom istý
a ani hodnoverný. Preto uloženie poriadkovej pokuty svedkovi za uvedenej situá-
cie je predčasné.

Súvisiace ustanovenia: § 136 z. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2004, sp. zn. 2 To 15/2004

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. Š. a spol., na
základe sťažnosti svedka L. R. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. ok-
tóbra 2003, sp. zn. 2 T 33/97, podľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napad-
nuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia

Predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici uznesením z 29. októbra 2003,
sp. zn. 2 T 33/97, uložil podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku svedkovi L. R. poriadkovú po-
kutu vo výške 30 000,- Sk.

Toto rozhodnutie predseda senátu odôvodnil tým, že svedok sa úmyselne vyhýba po-
vinnosti svedčiť a jeho ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní 29. októbra 2003,
na ktoré bol riadne predvolaný, nemožno považovať za dostatočné. Z doteraz vykonaného
dokazovania totiž nevyplýva ani len náznak toho, že by svedkovi alebo osobám jemu blíz-
kym hrozilo zo strany obžalovaných akékoľvek nebezpečenstvo, čo svedok označoval za
dôvod svojej neúčasti na hlavnom pojednávaní a okolnosť odôvodňujúcu poskytnutie mu
ochrany ako chránenému svedkovi. Predseda senátu v tejto spojitosti poukázal na to, že
svedok už v minulosti žiadal o poskytnutie takej ochrany a krajský súd prípisom zo 4. no-
vembra 2002 postúpil túto žiadosť svedka príslušnému úradu na rozhodnutie, či svedkovi
bude poskytnutá ochrana alebo nie. Prezídiom policajného zboru, odborom operatívnej

JUDIKATÚRA 1

1



ochrany a legalizácie, bol však súd vyrozumený, že svedkova žiadosť nemôže byť akcepto-
vaná. Následne svedok podľa jeho písomného podania z 23. apríla 2003 požiadal ministra
vnútra o preskúmanie rozhodnutia spomenutého orgánu, krajský súd však o výsledku ne-
vyrozumel. Záveru o vyhýbaní sa povinnosti svedčiť nasvedčuje aj zistenie, že svedka L. R.
nebolo možné na hlavné pojednávanie 29. októbra 2003 predviesť, lebo sa v mieste bydliska
nezdržoval a tiež aj jeho vyjadrenie v ostatnom ospravedlnení, že účasti na hlavnom pojed-
návaní mu bráni aj skutočnosť, že 26. októbra 2003 odchádza za prácou do zahraničia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote sťažnosť svedok L. R. Uviedol v nej, že
rozhodnutie predsedu senátu o opakovanom uložení poriadkovej pokuty je nesprávne, pre-
tože svoju neúčasť na hlavnom pojednávaní 29. októbra 2003 riadne a včas písomne ospra-
vedlnil tým, že pri splnení svedeckej povinnosti hrozí jemu ako aj jeho rodine smrť, resp.
iné závažné nebezpečenstvo a preto žiadal, aby bol vypočúvaný pri dodržaní postupu podľa
§ 101 ods. 4, ods. 5 Trestného poriadku. Okrem toho predseda senátu mal opätovne inicio-
vať konanie podľa zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, lebo dôvody, ktoré uviedol v ospravedlnení nebolo možné vyhodnotiť ako
nedostatočné. Vôbec totiž nemožno predpokladať, že by obžalovaní v priebehu dokazova-
nia čo i len naznačili také skutočnosti, o ktoré on opiera skôr uvedenú obavu.

Namiesto zachovania zákonného postupu ho krajský súd medializovaním veci ako
svedka ohrozil.

Navrhol preto napadnuté uznesenie zrušiť ako neopodstatnené.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal podľa § 147 ods. 1 Trestného poriadku
správnosť výroku napadnutého uznesenia ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil,
že sťažnosť svedka L. R. je dôvodná.

V posudzovanej veci, vzhľadom na dôvody uvádzané svedkom L. R. už v jeho žiadosti
30. septembra 2002 (č. l. 480), malo dôjsť ku kolízii verejného záujmu spočívajúceho v zá-
konom uloženej povinnosti dostaviť sa na predvolanie súdu a vypovedať ako svedok so
základným právom každého človeka na život, garantovaný Ústavou Slovenskej republiky.

V prípade, že by splnenie uvedenej povinnosti znamenalo vážne nebezpečenstvo poru-
šenia spomenutého základného práva svedka, resp. ďalších jeho práv ako aj právo jemu
blízkych osôb (§ 101 ods. 4 Trestného poriadku), je povinnosťou orgánov činných v trest-
nom konaní využiť oprávnenia vyplývajúce im z Trestného poriadku, či osobitného predpi-
su (zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov), aby spomenuté nebezpečenstvo mohlo byť eliminované ale-
bo celkom vylúčené. Takto treba postupovať za situácie, keď existuje vyšší stupeň pravde-
podobnosti, že by mohlo dôjsť k porušeniu základných práv, tzn. že záver v uvedenom
smere nemusí byť celkom istý a ani hodnoverný.

Tvrdenie v napadnutom uznesení, že v priebehu vykonaného dokazovania sa neobjavil
ani len náznak toho, že by svedkovi alebo jemu blízkym osobám hrozilo zo strany obžalo-
vaných akékoľvek nebezpečenstvo, je jednak nesprávne v tom smere, že možnosť ohroze-
nia základných práv musí vyplývať len z konania osoby obžalovanej zo spáchania trestného
činu a jednak predčasné z toho hľadiska, že žiadna obava z porušenia základných práv či už
svedka alebo jemu blízkych nehrozí. V tomto smere krajský súd nevykonal žiadne dokazo-
vanie, pretože podľa obsahu spisu doteraz vykonané dôkazy sa viažu výlučne k ústrednej
téme trestného stíhania, ku skutku, pre ktorý bola na obvinených podaná obžaloba. Navy-
še, záver krajského súdu o neexistencii žiadneho nebezpečenstva v napadnutom uznesení
odporuje jeho skoršiemu postupu, v rámci ktorého ešte 4. novembra 2002 (č. l. 496) postú-
pil žiadosť svedka L. R. na zaradenie do programu chráneného svedka orgánu oprávnené-
mu rozhodnúť o tejto otázke, čím vlastne nevylúčil existenciu obavy uvádzanej svedkom
v jeho žiadosti. Argumentácia krajského súdu o neakceptovaní spomenutej svedkovej
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žiadosti, opierajúca sa o odpoveď Prezídia Policajného zboru, odboru operatívnej ochrany
a legalizácie, z 20. novembra 2002 je zjavne nepriliehavá, pretože konanie o zaradení do
programu ochrany a na vykonávanie neodkladných opatrení sa mohlo v posudzovanej veci
vzhľadom na to, že ide o súdne konanie, začať v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona
č. 256/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov len na základe písomného návrhu sudcu na
ochranu, čo ale v posudzovanej veci predseda senátu krajského súdu neurobil a postupoval
už spomenutým neformálnym spôsobom. Za tohto stavu príslušná komisia oprávnená na
rozhodnutie podľa citovaného zákona sa nemohla vecou zaoberať s meritórneho hľadiska.

Predseda senátu krajského súdu mal vykonať potrebné šetrenie na preverenie svedko-
vých tvrdení o hroziacom porušení základných práv svedka v súvislosti s jeho svedeckou
výpoveďou a tiež rovnakých práv jemu blízkych osôb a podľa jeho výsledku rozhodnúť, či
existuje dôvod na podanie už spomenutého návrhu podľa osobitného prepisu, resp. na vy-
konanie výsluchu svedka podľa tých ustanovení Trestného poriadku, zmyslom ktorých je
zabezpečiť ochranu ohrozeného svedka.

Vzhľadom na uvedené zistenia a úvahy je záver krajského súdu o nesplnení príkazu
súdu svedkom bez dostatočného ospravedlnenia predčasný a nepresvedčivý, preto najvyšší
súd napadnuté uznesenie zrušil a Krajskému súdu v Banskej Bystrici uložil, aby o veci zno-
vu konal a rozhodol.

JUDIKATÚRA 3
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Právo odoprieť výpoveď

I. Právo svedka odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečen-
stvo trestného stíhania sebe alebo osobám uvedeným v ustanovení § 130 ods. 2
prvá veta TP, je dôsledkom ústavnej ochrany pred takouto povinnosťou (článok
47 ods. 1 Ústavy SR, resp. článok 37 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd). Táto
zásada má prednosť pred dosiahnutím účelu trestného konania v zmysle § 1 TP,
a to aj vtedy, ak by v konkrétnej veci mohla viesť k dôkaznej núdzi.

II. Právo odoprieť výpoveď podľa § 130 ods. 2 TP sa nemôže vzťahovať na výpo-
veď svedka ako celok, nemôže byť absolútna (na rozdiel od práva odoprieť výpoveď
podľa § 130 ods. 1 TP), najmä z dôvodov poskytnúť orgánom činným v trestnom
konaní a súdom možnosť získať dostatočne potrebné podklady na zistenie, či je
hrozba nebezpečenstva trestného stíhania reálna.

Súvisiace ustanovenia: § 130 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Článok 47
Ústavy SR

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 21. februára 2008, sp. zn. 1 Tošs 9/2008

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému R. O. a spol., na
základe sťažnosti svedka Mgr. J. M. proti uzneseniu predsedu senátu 1 T Špeciálneho súdu
v Pezinku z 22. januára 2008, sp. zn. PK-1 T 14/07, podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného
poriadku zrušil napadnuté uznesenie a Špeciálnemu súdu v Pezinku uložil, aby vo veci zno-
vu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia

V trestnej veci obžalovaného R. O. a spol. stíhaného pre trestný čin založenia, zosnova-
nia a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a Trestného zákona účinného do 1. ja-
nuára 2006 a pre iné trestné činy na hlavnom pojednávaní konanom 22. januára 2008 uložil
predseda senátu 1 T Špeciálneho súdu v Pezinku uznesením, sp. zn. PK-1T 14/07, svedkovi
Mgr. J. M. poriadkovú pokutu vo výmere 10 000 (desaťtisíc) Sk.

Uznesenie odôvodnil tým, že odmietnutie konkretizovania dôvodov odopretia výpove-
de svedkom Mgr. J. M. považoval predseda senátu za bezdôvodné odopretie jeho výpovede,
pretože jeho len všeobecné vyjadrenie, že si môže privodiť trestné stíhanie, bolo totiž sú-
dom nepreskúmateľné. Navyše, svedok tým nevyhovel výzve predsedu senátu.

Proti tomuto uzneseniu podal ihneď po jeho vyhlásení na hlavnom pojednávaní svedok
Mgr. J. M. sťažnosť, ktorú neodôvodnil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky postupom podľa § 192 ods. 1 písm. a), b) Trestného
poriadku preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ
podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce tomuto výroku napadnutého uznesenia
a zistil, že sťažnosť je dôvodná.

Svedok Mgr. J. M. v prípravnom konaní na č. 1. 1054 vypovedal: „Odmietam vypovedať
v zmysle § 130 ods. 2 Trestného poriadku, pretože spájaním mojej osoby a mojej súkromnej
bezpečnostnej služby S. G., s. r. o., B. 2038, L. M., s prevádzkou v K., s touto trestnou vecou,
s ktorou som bol pred výsluchom oboznámený, by som mohol poškodiť meno svojej spo-
ločnosti a mohol by som byť zatiahnutý do tejto veci, s ktorou ja nemám nič spoločné."
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Vzhľadom na to, že vyšetrovateľ nepovažoval toto zdôvodnenie za dostatočné pre mož-
nosť priznať svedkovi právo odoprieť výpoveď, poučil ho opakovane, že pokiaľ nemá na
odopretie svedeckej výpovede niektorý z dôvodov uvedených v § 130 ods. 2 Trestného po-
riadku, je povinný vypovedať podľa poučenia a tiež, že neoprávnené odopretie výpovede
môže byť postihnuté poriadkovou pokutou v zmysle § 70 Trestného poriadku.

Svedok Mgr. J. M. na to uviedol: „Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku využívam svoje
zákonné právo svedka odoprieť vypovedať, lebo by som si výpoveďou spôsobil nebezpe-
čenstvo trestného stíhania". Vyšetrovateľ, ktorý viedol výsluch, takéto vysvetlenie akcepto-
val a výsluch ukončil.

Špeciálny súd v Pezinku po skončení prípravného konania podanú obžalobu prijal a na-
riadil hlavné pojednávanie.

Na hlavnom pojednávaní po poučení svedka a zložení prísahy, svedok Mgr. J. M. popro-
sil o možnosť využiť svoje právo podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku, ktoré uplatnil v prí-
pravnom konaní - odoprieť vypovedať - z dôvodu, aby si neprivodil nebezpečenstvo trestné-
ho stíhania.

Po mnohých upresňujúcich otázkach, ktoré mu predseda senátu položil a žiadal nimi
ozrejmiť a konkretizovať dôvody, pre ktoré by svedkovi malo hroziť nebezpečenstvo trest-
ného stíhania, sa svedok opakovane vracal k všeobecnej požiadavke využitia práva odo-
prieť vypovedať, ktoré mu umožňuje zákon s poukazovaním na to, že okrem kompletnej
dokumentácie firmy, ktorú vlastní a ktorá bola v celosti odovzdaná orgánom činným v prí-
pravnom konaní, nemá, čo by k veci uviedol. Po opakovanom poučení o následkoch ne-
uposlúchnutia výzvy vypovedať ako svedok a po skonštatovaní predsedom senátu, že sve-
dok nevysvetlil súdu dôvod odopretia výpovede v súvislosti s jeho trestným stíhaním,
predseda senátu vyhlásil napadnuté uznesenie o uložení poriadkovej pokuty.

Podľa § 130 ods. 2, veta prvá Trestného poriadku svedok je oprávnený odoprieť vypove-
dať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuzné-
mu v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo dru-
hovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom
pociťoval ako vlastnú ujmu.

Podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší
konanie, alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi alebo policajtovi správa urážlivo, alebo kto
bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, alebo nevyhovie výzve alebo pred-
volaniu podľa tohto zákona, toho môže sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo poli-
cajt potrestať poriadkovou pokutou do 50 000 (päťdesiattisíc) Sk; ak ide o právnickú osobu
až do 500 000 (päťstotisíc) Sk. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musia byť dotknu-
té osoby vopred upozornené.

Aj keď podľa ustálenej praxe súdov a podľa teórie trestného práva je v konaní pred súd-
mi dokazovanie výpoveďou svedka založené na všeobecnej povinnosti svedčiť, ktorú mož-
no aj vynucovať podľa ustanovení Trestného poriadku, nemožno opomenúť, že právo sved-
ka odoprieť výpoveď, za podmienok určených zákonom, je dôsledkom ústavnej ochrany
proti sebaobviňovaniu uvedenej v článku 37 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.
V právnom štáte by táto zásada mala mať prednosť pred dosiahnutím účelu trestného kona-
nia, a to aj vtedy, ak by mala viesť k dôkaznej núdzi. Ide totiž o úplne subjektívne - ústavou
zaručené - právo svedka, ktorý po poučení podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku sám zváži
a rozhodne, či svoje právo využije alebo nie, opierajúc sa o okolnosti, ktoré sám vníma
a cíti. V uvedenom smere nemôže a nesmie byť potenciálne ohrozený svedok vo svojom
rozhodovaní obmedzovaný, či dokonca nútený vypovedať.
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V prípadoch, v ktorých sa svedok rozhodol využiť svoje právo odoprieť výpoveď pre ne-
bezpečenstvo trestného stíhania podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku, ide o veľmi citlivú
problematiku, najmä ak Trestný poriadok zveruje orgánom činným v trestnom konaní a sú-
dom právo rozhodnúť o dôvodnosti odopretia vypovedať. Orgán činný v trestnom konaní
alebo súd, ak má ísť o skutočný rozhodovací proces, musia mať k dispozícii aspoň v nevy-
hnutnej miere dostatočné informácie o dôvodnosti odopretia výpovede. U svedka, ktorý
chce využiť toto svoje právo, to však na druhej strane môže viesť k nebezpečenstvu poruše-
nia jeho práv na ochranu pred privodením si nebezpečenstva trestného stíhania, berúc tiež
do úvahy, že zneužitie takého práva svedkom bude vždy prítomné.

Právo odoprieť výpoveď podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku sa však nemôže vzťaho-
vať na výpoveď ako celok, nemôže byť absolútne (na rozdiel od práva odoprieť výpoveď
podľa § 130 ods. 1 Trestného poriadku), najmä z dôvodov poskytnúť orgánom činným
v trestnom konaní a súdom možnosť získať dostatočne potrebné podklady k zisteniu, či je
hrozba nebezpečenstva trestného stíhania svedka reálna, alebo nie.

Podľa § 132 ods. 1 a 2 Trestného poriadku na začiatku výsluchu sa treba svedka opýtať na
jeho pomer k prerokovávanej veci, ako aj k stranám a podľa potreby aj na iné okolnosti po-
trebné na zistenie jeho nezaujatosti a hodnovernosti. Svedkovi sa musí dať možnosť, aby sú-
visle vypovedal všetko, čo sám o veci vie, a odkiaľ sa dozvedel ním uvádzané skutočnosti.
Svedka možno vypočúvať len do miery nevyhnutnej pre trestné konanie. Môžu sa mu klásť
otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov.
Otázky sa musia klásť ohľaduplne a zrozumiteľne. Svedkovi sa nesmú klásť otázky, v ktorých
je obsiahnuté, ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé, ani otázky, ktoré by obsahovali
skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z jeho výpovede. Otázky nesmú neodôvodnene zasahovať
do súkromia vypočúvaného s výnimkou zisťovania pohnútky obvineného, obzvlášť, ak ide
o svedka chorého alebo svedka poškodeného trestným činom proti ľudskej dôstojnosti.

Tento zákonný postup dáva dostatočný rámec a prostriedky (najmä u svedka, ktorý ko-
munikáciu a priori neodmieta) aj na to, aby orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistil
dostatočné podklady pre svoje rozhodnutie o odôvodnenosti odopretia výpovede pre hroz-
bu nebezpečenstva trestného stíhania svedkovi alebo jemu blízkym osobám a svedkovi zá-
roveň ponechal dostatočný priestor, aby vynechal to, čo považuje pre seba alebo blízke oso-
by za nebezpečné. Odôvodnenie práva odoprieť vypovedať z dôvodu nebezpečenstva
trestného stíhania je však výlučne na svedkovi samotnom a nemožno ho viesť, či dokonca
nútiť k svedeckej výpovedi alebo dokonca k ohrozeniu svojho ústavného práva neprivodiť
si nebezpečenstvo trestného stíhania vlastnou výpoveďou.

Špeciálny súd v Pezinku mal preto pri správnej aplikácii ustanovení o vedení výsluchu
svedka najmä zistiť jeho pomer k prerokúvanej veci, k obžalovaným, mal oboznámiť sved-
ka podrobne s predmetom výsluchu prípadne inak - napríklad dopytovaním sa na otázky
súvisiace s činnosťou firmy svedka, zistiť vzťah k trestnej veci a osobám, ktorých sa týka,
a tak mu poskytnúť dostatok informácií, na základe ktorých by mohol zvážiť a rozhodnúť,
či využije právo uvedené v § 130 ods. 2 Trestného poriadku alebo nie. Cieleným vedením
otázok by súd zároveň získal podklad aj pre svoje rozhodovanie o tom, či svedok má reálny
alebo len fiktívny dôvod odoprieť vypovedať. Po úvodných otázkach by mali nasledovať
otázky procesných strán, cielené však tiež len na zistenie pomeru svedka k veci a stranám,
a až v prípade, ak by svedok nemohol odpovedať pre hrozbu nebezpečenstva trestného stí-
hania ani na ne (pričom by nemal byť nútený na žiadnu z nich odpovedať, ak by odpoveď
považoval za oznámenie skutočností, ktoré by mohli viesť k jeho trestnému stíhaniu,
a o tom by mal byť dopredu poučený), mal by súd rozhodnúť v konečnom dôsledku o odô-
vodnenosti, či neodôvodnenosti využitia práva odoprieť výpoveď svedkom Mgr. J. M.
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Až po vykonaní takéhoto postupu a poskytnutí dostatočného priestoru svedkovi i súdu na
úvahu o použití práva odoprieť výpoveď, i o priznaní takého práva, bude namieste rozhodnúť
o priznaní, či nepriznaní práva odoprieť výpoveď svedkovi Mgr. J. M., a teda i prípadne roz-
hodnúť o uložení, či neuložení poriadkovej pokuty svedkovi. Uloženie pokuty by sa však
malo opierať o konkrétne dôvody, ktoré viedli súd k záveru, že svedkovi právo odmietnuť vy-
povedať odoprel. Nebude v žiadnom prípade postačovať, tak ako v prerokúvanej veci, aby sa
odôvodnenie opieralo len o konštatovanie, že svedok poskytol súdu len všeobecné vyjadre-
nie, že si môže privodiť trestné stíhanie, ktoré bolo súdom nepreskúmateľné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považujúc uloženie poriadkovej pokuty za
predčasné, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia a napadnuté uznesenie
na základe sťažnosti svedka Mgr. J. M. zrušil a Špeciálnemu súdu v Pezinku uložil, aby vo
veci znovu konal a rozhodol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

JUDIKATÚRA 7

2



3

Povinnosť mlčanlivosti advokáta.
Podmienky výsluchu pôvodne podozrivého ako svedka

I. Výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť ustanovená v § 23 ods. 9 zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v § 129 ods. 3
Tr. por. sa týka zákonom uloženej povinnosti prekaziť prípravu alebo páchanie
trestného činu uvedeného v § 341 Tr. zák., ak sa advokát o tejto skutočnosti do-
zvie v súvislosti s výkonom advokácie. Ustanovenie § 36 ods. 3 veta druhá
Tr. por. tým nie je dotknuté (t. j. ak ide o skutočnosti, ktoré sa advokát dozvedel
pri samotnom výkone obhajoby, nie len v súvislosti s jej výkonom).

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť však nie je obmedzená zákonom
uloženou povinnosťou oznámiť spáchanie trestného činu uvedeného v § 340
Tr. zák., ak sa advokát o tejto skutočnosti dozvedel v súvislosti s výkonom advo-
kácie. Splnenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo zákona o advokácii je
v takom prípade okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť v zmysle § 340 ods. 2
písm. b/ Tr. zák. čo zodpovedá všeobecnému ustanoveniu § 28 ods. 1 Tr. zák.

II. Advokát nesmie byť podľa § 129 ods. 2 Tr. por. vypočúvaný o okolnostiach
spáchania niektorého z trestných činov korupcie, ktorý mal byť spáchaný za
účelom získania neoprávneného prospechu (protiprávnej výhody) pre obvine-
ného, ktorého advokát obhajuje alebo obhajoval v trestnom konaní, ak sa mal
advokát o dotknutých skutočnostiach dozvedieť v súvislosti s výkonom obhajo-
by a spáchanie trestného činu už nemožno prekaziť (§ 36 ods. 3 posledná veta,
§ 129 ods. 3 Tr. por.). Výsluch advokáta ako svedka je v takom prípade možný,
len ak bol od povinnosti zachovávať mlčanlivosť oslobodený klientom v zmysle
§ 23 ods. 2 zákona o advokácii, teda tým, v prospech ktorého má povinnosť ml-
čanlivosti v zmysle § 129 ods. 2 Tr. por.

III. Osobu zadržanú ako podozrivú zo spáchania trestného činu, ak podozrenie
nebolo rozptýlené, možno v konaní vedenom pre dotknutý skutok (trestný čin)
o jeho okolnostiach vypočuť ako svedka až po vyhotovení záznamu o dočasnom
odložení vznesenia obvinenia policajtom s predchádzajúcim súhlasom prokurá-
tora podľa § 205 ods. 1, ods. 2 Tr. por.

Súvisiace ustanovenia: § 129, § 205 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
21. augusta 2012, sp. zn. 2 To 1/2012

Najvyšší súd uvedeným uznesením na základe odvolania obžalovaných JUDr. O.M.
a JUDr. Š.L. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu z 3. novembra 2011, sp. zn. PK
– 1T 5/2011, podľa § 321 ods. 1 písm. a, písm. b/, písm. c/ Tr. por. napadnutý rozsudok zru-
šil v celom rozsahu a podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec vrátil Špecializovanému trestnému
súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia

Napadnutým rozsudkom Špecializovaný trestný súd (ďalej len „ŠTS“ alebo „súd prvého
stupňa“) uznal obžalovaných JUDr. O.M a JUDr. Š.L. za vinných, že obžalovaný JUDr.
O.M.- ako vyšetrovateľ Policajného zboru, v dobe najmenej od októbra 2008 do apríla 2009
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na Okresnom riaditeľstve PZ, Úrade justičnej a kriminálnej polície, v T. v súvislosti s vyšet-
rovaním trestných vecí v dvoch prípadoch uviedol obhajcovi obvinených JUDr. S.B., že ob-
vinených resp. svedkov treba vypočuť tak, aby výpovede vyzneli v prospech obvinených
a obhajcovi naznačil, že za to chce finančný úplatok a od obhajcu aj prevzal 400 eur
a 200 eur. V ďalšej veci po dohode s prokurátorom Okresnej prokuratúry v T., JUDr. Š.L. vy-
konával v trestnej veci procesné úkony tak, aby trestné stíhanie bolo podmienečne zastave-
né, a to bez uloženia trestu zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel. Obhajcovi obvi-
neného JUDr. S.B. naznačil, že za túto službu chce finančný úplatok a prijal od neho 200 eur.

Obžalovaný JUDr. Š.L. ako prokurátor Okresnej prokuratúry v T., v dobe najmenej od
24. marca 2009 dozoroval trestnú vec obvineného M.K., ktorý bol stíhaný pre prečin ublíže-
nia na zdraví. V súvislosti s tým kontaktoval obhajcu obvineného JUDr. S.B., od ktorého za
to, že ukončí trestné stíhanie obvineného podmienečným zastavením bez zákazu činnosti
žiadal úplatok a v presne nezistenej dobe v máji 2009 prijal od neho úplatok 700 eur, čím
spáchali obžalovaný JUDr. O.M. v bode 1/, 2/ a 3/ rozsudku pokračovací zločin prijímania
úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a obžalovaný JUDr. Š.L. v bode 4/ rozsudku zlo-
čin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.

Za to im súd uložil tieto tresty:

Obžalovaný JUDr. O.M. trest odňatia slobody vo výmere päť a pol roka so zaradením do
ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, peňažný trest vo výmere tisíc-
dvesto eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere štyroch mesiacov a trest záka-
zu činnosti vykonávať funkciu vyšetrovateľa Policajného zboru na dobu piatich rokov.

Obžalovanému JUDr. Š.L. trest odňatia slobody vo výmere piatich rokov so zaradením
do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, peňažný trest vo výmere tisíc
eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere troch mesiacov a trest zákazu činnosti
vykonávať funkciu prokurátora na dobu piatich rokov.

Proti rozsudku podali odvolanie obaja obžalovaní ústne do zápisnice po jeho vyhlásení,
a to zhodne proti výroku o vine aj proti výroku o treste.

Obžalovaný L. podal odvolanie aj osobitným písomným podaním obhajcu a odôvodnil
ho ďalšími troma podaniami.

Obžalovaný M. odvolanie odôvodnil písomným podaním obhajcu.

Obsahovo sa obe odvolania do značnej miery prekrývajú, pričom obe napádajú výrok
o vine v jeho podstate a vinu zo spáchania trestného činu dotknutým obžalovaným popierajú.

Obžalovaný L. namieta chyby postupu konania a v rámci toho aj použiteľnosť niekto-
rých vykonaných dôkazov, správnosť právnej kvalifikácie a správnosť úvah súdu prvého
stupňa pri hodnotení dôkazov, na základe ktorých dospel ku zisteniu skutku s použitou
právnou kvalifikáciou.

V procesnej oblasti namieta v prvom rade neprípustnosťou výsluchu svedka JUDr. B.
bez toho, aby bol ako advokát oslobodený od povinnosti mlčanlivosti svojím klientom
M.K., pričom skutočnosti, o ktorých svedok vypovedal, sa mal dozvedieť v súvislosti s ob-
hajobou naposledy menovaného v trestnej veci (ide o vec, ktorej sa týkajú body 2/ a 4/ vý-
roku napadnutého rozsudku).

Ďalej odvolanie namieta, že tento svedok bol po svojom zadržaní ako osoby podozrivej
zo spáchania trestného činu prepustený bez toho, aby bol vypočutý v takom procesnom
postavení. Následne bol 12. júna 2009 opakovane vypočúvaný v preskúmavanej trestnej
veci ako svedok (pred aj po vznesení obvinenia odvolateľovi), pričom vznesenie obvinenia
bolo JUDr. B. odložené až záznamom vyšetrovateľa vydaným 11. januára 2010 na základe
predchádzajúceho súhlasu prokurátora z 3. decembra 2009. Až momentom dočasného
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odkladu vznesenia obvinenia došlo k zmene jeho procesného postavenia z podozrivého na
svedka. Predchádzajúce svedecké výsluchy JUDr. B. teda neboli vykonané v súlade so záko-
nom.

Zákonu nezodpovedá ani použitie ako dôkazu, záznamov o uskutočnenej telekomuni-
kačnej činnosti, ich prepisov (tiež výpovede agenta vo vzťahu ku skutku v bode 4/ výroku
napadnutého rozsudku), a to z hľadiska vymedzenia skutkov, na ktoré sa vzťahujú prísluš-
né príkazy sudcu. Uvedené sa týka požiadavky súčasného vedenia trestného konania
v zmysle § 115 ods. 7 Tr. por.

Vyšetrovateľ zastavil v predmetnej veci uznesením z 28. septembra 2010 podľa § 215
ods. 1 písm. a/ Tr. por. trestné stíhanie (začaté vo veci) pre čin kvalifikovaný ako návod na
zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého páchateľmi sú (boli zistení)
JUDr. M a JUDr. L. Je na zamyslenie, či vyšetrovateľ týmto uznesením nezastavil celé kona-
nie, čo sa týka trestnej veci M.K. v bodoch 2/ a 4/ výroku rozsudku.

Svedkovi JUDr. B. bolo záznamom z 11. januára 2010 na základe predchádzajúceho sú-
hlasu prokurátora z 3. decembra 2009 dočasne odložené vznesenie obvinenia. Uznesenie
o zastavení trestného stíhania je z 28. septembra 2010, t. j. bolo vyhotovené deväť mesiacov
po dočasnom odložení vznesenia obvinenia. JUDr. B. tu vystupuje ako návodca, pričom
podľa § 205 ods. 1 veta druhá „dočasne odložiť vznesenia obvinenia sa nesmie voči organi-
zátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa po-
dieľa“. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že okrem už spomínaných výhrad, inštitút dočasného
odloženia vznesenia obvinenia JUDr. B. nemohol byť použitý, pretože bol návodcom a v da-
nom čase mal procesné postavenie podozrivého.

Odvolateľ ďalej tvrdí, že generálny prokurátor pochybil pri zrušení rozhodnutia vydané-
ho obžalovaným ako prokurátorom okresnej prokuratúry o podmienečnom zastavení trest-
ného stíhania M.K., nakoľko toto rozhodnutie ešte nebolo právoplatné. Navyše v konaní po
zrušení predmetného rozhodnutia iný prokurátor Okresnej prokuratúry Trebišov rozhodol
obsahovo rovnako ako obžalovaný, vrátane určenia dĺžky doby stanovenej pri podmieneč-
nom zastavení trestného stíhania. Nie je teda obžalovanému jasné, v čom spočívalo pod-
statné pochybenie pri rozhodovaní, ktoré bolo dôvodom zrušenia jeho pôvodného rozhod-
nutia.

Ďalším argumentom odvolania je tvrdená nedostatočná zhoda odôvodnenia rozsudku
po jeho ústnom vyhlásení na hlavnom pojednávaní s odôvodnením v písomnom vyhotove-
ní rozsudku.

V hmotnoprávnej oblasti odvolateľ tvrdí, že ako radový prokurátor okresnej prokuratú-
ry nemohol prijať úplatok ako verejný činiteľ, keďže nemal vlastnú rozhodovaciu právo-
moc, svoj postup musel prejednať s okresným prokurátorom, a tento musel následne obža-
lovaným vyhotovené rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania schváliť.

V odvolaní je ďalej obsiahnutý celý rad námietok smerujúcich proti skutkovým ziste-
niam súdu, a to z hľadiska hodnotenia jednotlivých dôkazov, tak aj vo vzťahu ku vzájom-
ným dôkazným súvislostiam.

Na základe uvedeného odvolateľ navrhuje, aby najvyšší súd napadnutý rozsudok zrušil
a buď ho spod obžaloby oslobodil, alebo vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom
rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Obžalovaný M. v oblasti aplikácie hmotného a procesného práva uvádza v odvolaní rov-
naké okolnosti ako obžalovaný L. (vo vzťahu ku skutkom 1/ až 3/ výroku napadnutého roz-
sudku) s týmito modifikáciami a doplneniami:

10 Svedok v trestnom konaní

3



Príkazy na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazy na vyhotove-
nie obrazovo-zvukových záznamov nie sú v súlade so zákonom v tom, že nie sú dostatočne
odôvodnené.

Vyšetrovateľ nemôže byť verejným činiteľom v zmysle Trestného zákona, nakoľko je
podrobený dozoru prokurátora a sám nemôže rozhodnúť o tom, ako bude prípravné kona-
nie ukončené.

Naviac v hmotnoprávnej oblasti namieta, že žiadnu z dotknutých vecí z hľadiska svojho
postupu neukončil v prospech obvinených, teda nezákonne (čomu zodpovedá aj vypuste-
nie právnej kvalifikácie, podľa § 326 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. z rozsudku oproti obžalobe).
Nemôže teda ísť o úplatok, ktorý by musel byť protiváhou za také neoprávnené zvýhodne-
nie obvineného.

Odvolacie podanie potom obsahuje rozsiahle námietky vo vzťahu ku skutkovým ziste-
niam z pohľadu hodnotenia dôkazov súdom prvého stupňa.

Z uvedených dôvodov odvolateľ rovnako ako jeho spoluobžalovaný navrhuje, aby naj-
vyšší súd napadnutý rozsudok zrušil a buď ho spod obžaloby oslobodil, alebo vec vrátil
súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) ako odvolací súd (§ 315 veta
druhá Tr. por.), keďže nezistil dôvod na zamietnutie odvolania alebo zrušenie rozsudku
podľa § 316 ods. 1 alebo ods. 3 Tr. por., preskúmal podľa § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť
a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým bolo podané odvolanie (to
sa týka všetkých jeho výrokov), ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo.
Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadol len vtedy, ak by odôvodňovali poda-
nie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

Takto zistil nasledovné:

Konanie pred súdom prvého stupňa trpí chybami, v dôsledku ktorých sú niektoré dôka-
zy nepoužiteľné ako podklad pre rozhodovanie o vine. Preto je hodnotenie dôkazov pred-
časné a súd prvého stupňa ku nemu opätovne pristúpi až po splnení pokynov odvolacieho
súdu na vykonanie úkonov a dôkazov v zmysle § 327 ods. 1 Tr. por., rešpektujúc zároveň
právny názor odvolacieho súdu na použiteľnosť (resp. nepoužiteľnosť) niektorých dôkazov
pri opätovnom rozhodovaní.

V dôsledku vyššie uvedeného je potrebné konštatovať aj nejasnosť skutkových zistení
výrokov napadnutého rozsudku a pochybnosti o správnosti týchto zistení. Súd prvého
stupňa totiž pri svojich dôkazno-hodnotiacich úvahách vyhádzal z predpokladov, ktoré
preň neboli ako podklad pre rozhodnutie procesne dostupné.

Tým sú (v súhrne) dané dôvody na zrušenie rozsudku podľa § 321 ods. 1 písm. a/,
písm. b/ a písm. c/ Tr. por. Opakovanie časti dokazovania súdom prvého stupňa v súlade
s ustanoveniami Trestného poriadku (a v nadväznosti naň aj zákona č. 586/2003 Z.z. o ad-
vokácii) ukáže, či bude môcť byť ako podklad pre rozhodnutie použitá výpoveď svedka B.,
ktorá bola podľa obsahu úvah, ktorými sa súd spravoval pri hodnotení dôkazov, pre roz-
hodnutie podstatné. Ďalšie obmedzenia použiteľnosti už vykonaných dôkazov budú uve-
dené v obsahu tohto odôvodnenia následne.

Čo sa týka výpovede JUDr. B. (samostatne i pri konfrontáciách s inými svedkami), je po-
trebné opraviť právny názor súdu prvého stupňa, že na výsluch tohto svedka, ktorý ako ad-
vokát zastupoval klientov uvedených v bodoch 1/ až 3/ (zároveň aj 4/) výroku napadnuté-
ho rozsudku, nebolo potrebné oslobodenie svedka od povinnosti mlčanlivosti.
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Ustanovenie § 129 ods. 2 a ods. 3 Tr. por. znie:

(2) Svedok nesmie byť vypočúvaný ani vtedy, keby svojou výpoveďou porušil zákonom
alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti okrem prípa-
du, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého zá-
ujme má túto povinnosť.

(3) Zákaz výsluchu podľa odseku 2 sa nevzťahuje na svedeckú povinnosť týkajúcu sa
trestného činu, ktorý má svedok povinnosť prekaziť podľa Trestného zákona.

Ustanovenie § 23 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len Zákon o advokácii) znie:

(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie , ak osobitný predpis na úseku predchádzania
a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu13a) neusta-
novuje inak.

(2) Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či záni-
ku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné po-
zbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle
všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.

(3) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci
jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti za-
chovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.

(4) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vyko-
naním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať
mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.

(5) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným or-
gánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.

(6) Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom
konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory.

(7) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako
aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.

(8) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a) zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov
komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným,

b) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,

c) členov orgánov komory a jej zamestnancov (§ 66 ods. 4)

(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom ulože-
nú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(10) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu14) nie je týmto zá-
konom dotknutá.

Zákon o advokácii ustanovuje povinnosť mlčanlivosti nielen vo vzťahu ku skutočnos-
tiam, o ktorých sa advokát dozvedel „pri výkone advokácie“, tu pri výkone obhajoby (pri-
čom ku výkonu advokácie, samozrejme, nepatrí korupčná činnosť).

Uvedený zákon v ustanovení § 23 ods. 1 povinnosť mlčanlivosti vzťahuje na všetky sku-
točnosti, o ktorých sa advokát dozvedel „v súvislosti s výkonom advokácie“. Aplikačný zá-
ber tohto ustanovenia je teda širší.
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JUDr. S.B. sa o ním uvádzaných skutočnostiach nelegálnej podpory svojich klientov,
vrátane ním popisovaného kontaktu s oboma aktuálne obžalovanými, nepochybne dozve-
del v súvislosti s obhajobou týchto klientov ako obvinených v jednotlivých dotknutých
trestných konaniach, a inak sa tieto skutočnosti dozvedieť ani nemohol.

V nadväznosti na uvedené, povinnosť zachovávania mlčanlivosti vo vzťahu ku svedec-
kému výsluchu JUDr. B. nie je eliminovaná výnimkou podľa § 23 ods. 9 zákona o advokácii
a podľa § 129 ods. 3 Tr. por. Tá sa týka trestného činu neprekazenia trestného činu podľa
§ 341 Trestného zákona. Muselo by ísť o prípad, keď trestný čin určený zákonom nebol
inou osobou ešte spáchaný a jeho spáchanie možno prekaziť, a to aj včasným oznámením.

Obsahom svedeckej výpovede však bolo spáchanie trestného činu oboma obžalovaný-
mi, ku ktorému malo dôjsť ešte pred zadržaním JUDr. B. ako osoby tiež podozrivej zo spá-
chania trestného činu a pred jeho výpoveďou ako svedka, pričom pred svojim zadržaním sa
nijako nepokúsil ním tvrdené trestné činy oboch obžalovaných prekaziť. Naopak, mal ku
nim prispieť trestnou činnosťou spáchanou vo faktickej súvislosti poskytovania predmet-
ných úplatkov, čo však zároveň vylučuje jeho trestnosť za neprekazenie prijímania úplatku
v zmysle § 341 ods. 2 Tr. zák., ako aj neoznámenie prijatia úplatku v zmysle § 340 ods. 2
Tr. zák. (prijatia úplatku obžalovanými).

Vyššie označená výnimka z povinnosti zachovávania mlčanlivosti advokáta (na rozdiel
od zákonom uloženej povinnosti prekaziť trestný čin) sa netýka zákonom uloženej povin-
nosti oznámiť trestný čin – tu ide o trestný čin neoznámenia trestného činu podľa § 340
Tr. zákona. Ak teda ide o zákonom určený trestný čin, ktorý už bol inou osobou spáchaný,
advokát je viazaný povinnosťou mlčanlivosti, ak sa o spáchaní činu dozvedel v súvislosti
s výkonom advokácie. Zjednodušene povedané, dotknutá výnimka sa v prejednávanej veci
neuplatní, nakoľko nejde o možnosť prekaziť spáchanie trestného činu (na ktorý sa výnim-
ka vzťahuje). Na povinnosť oznámiť už spáchaný trestný čin sa výnimka z povinnosti advo-
káta zachovávať mlčanlivosť nevzťahuje, v prejednávanej veci sa teda ani v tejto súvislosti
neuplatní a advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Ide o prekonateľnú právnu prekážku, a to pozbavením povinnosti mlčanlivosti klientom
v zmysle § 23 ods. 2 zákona o advokácii a § 129 ods. 2 Tr. por.

Bolo teda povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu zisťovať možnosť vý-
sluchu advokáta ako svedka v intenciách ustanovenia § 129 ods. 2, ods. 3 Tr. por. a nevykonať
výsluch (vo vzťahu ku tomu - ktorému čiastkovému skutku) bez overeného pozbavenia ml-
čanlivosti dotknutým klientom (klientmi). Riešenie otázky zákazu výsluchu nie je možné po-
nechať na svedka, ako to naznačuje odôvodnenie napadnutého rozsudku. Rovnako je zrej-
mé, že na podklade obžaloby a vyšetrovacieho spisu súd vedel, o čom má svedok vypovedať.

V súhrne tejto problematiky platí nasledovné:

Výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť ustanovená v § 23 ods. 9 zákona č. 586/2003
Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii) a v § 129 ods. 3
Tr. por. sa týka zákonom uloženej povinnosti prekaziť spáchanie trestného činu (§ 341
Tr. zák.). Ide teda o prípad, keď iná osoba pripravuje alebo pácha niektorý zo zákonom urče-
ných trestných činov a advokát sa o tejto skutočnosti dozvie v súvislosti s výkonom advokácie.

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť však nie je obmedzená zákonom uloženou
povinnosťou oznámiť spáchanie trestného činu (§ 340 Tr. zák.). Ide o prípad, keď niektorý
zo zákonom určených trestných činov už bol inou osobou spáchaný, ak sa advokát o tejto
skutočnosti dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Splnenie povinnosti mlčanlivosti
vyplývajúcej zo zákona o advokácii je v takom prípade okolnosťou vylučujúcou protipráv-
nosť v zmysle § 340 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. (čo zodpovedá všeobecnému ustanoveniu § 28
ods. 1 Tr. zák.).
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Advokát nesmie byť podľa § 129 ods. 2 Tr. por. vypočúvaný o okolnostiach spáchania
niektorého z trestných činov korupcie (tretí diel ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zá-
kona), ktorý mal byť spáchaný na účel získania neoprávneného prospechu (protiprávnej
výhody) pre obvineného, ktorého advokát obhajuje alebo obhajoval v trestnom konaní, ak
sa mal advokát o dotknutých skutočnostiach dozvedieť v súvislosti s výkonom obhajoby
a spáchanie trestného činu už nemožno prekaziť. Výsluch advokáta ako svedka je v takom
prípade možný, len ak bol od povinnosti zachovávať mlčanlivosť oslobodený klientom
v zmysle § 23 ods. 2 zákona o advokácii, teda tým, v prospech ktorého má povinnosť mlčan-
livosti v zmysle § 129 ods. 2 Tr. por.

Zákon preferuje v takom prípade záujem klienta (obvineného, resp. osoby, o vine ktorej
už bolo právoplatne rozhodnuté) a vo vzťahu ku ktorému je porušenie povinností policajta,
prokurátora alebo sudcu vždy dôvodom na obnovu konania podľa § 394 ods. 5 Tr. por., a to
v situácii zodpovedajúcej prejednávanej veci v neprospech obvineného.

Záujem na odhalení trestnej činnosti má pred záujmom klienta prednosť len vtedy, ak
spáchanie trestného činu ešte možno prekaziť.

Najvyšší súd dospel ku takému výkladu aj v súlade s princípom opakovane zdôrazňova-
ným v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a spočívajúcim v prednosti takej in-
terpretácie normy z oblasti základných ľudských, iných ústavných a na ne nadväzujúcich
zákonných práv, ktorý je pre dotknutú osobu priaznivejší.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, súd prvého stupňa nebude brať v ďalšom priebehu ko-
nania po zrušení napadnutého rozsudku na skorší, na hlavnom pojednávaní už vykonaný
výsluch svedka, zreteľ. Svedka opätovne vypočuje, ale len za predpokladu, ak zistí oslobo-
denie od povinnosti zachovávať mlčanlivosť (čo z hľadiska predmetu výsluchu platí dife-
rencovane vo vzťahu k obhajobe v jednotlivých skôr uvedených trestných konaniach,
a teda vo vzťahu k jednotlivým bodom obžaloby, resp. rozsudku).

Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti by však nemalo retrospektívne konvalidačné
účinky. Preto výpovede JUDr. B., ako svedka z prípravného konania, nebudú použiteľné
ako náhrada jeho výpovede na hlavnom pojednávaní podľa § 263 ods. 3 písm. a/ Tr. por. (ak
by nebolo možné zabezpečiť jeho osobnú účasť na výsluchu), alebo podľa § 263 ods. 4
Tr. por. (ak by využil právo odmietnuť výpoveď, ktorou si môže privodiť trestné stíhanie).
Rovnako nebudú tieto výpovede použiteľné na účel odstraňovania rozporov medzi výpove-
ďou svedka na hlavnom pojednávaní a týmito výpoveďami postupom podľa § 264 Tr. por.

Dotknuté výpovede nie sú vyšším uvedeným spôsobom použiteľné ani z dôvodu ďalšie-
ho nesúladu so zákonom, ako sa na to poukazuje aj v podaných odvolaniach.

JUDr. B. bol po svojom prepustení zo zadržania ako osoby podozrivej zo spáchania trest-
ného činu podľa § 85 ods. 1 Tr. por. 12. júna 2009 vypočutý ako svedok v ten istý deň a nasle-
dujúci deň. K dočasnému odloženiu vznesenia obvinenia vyšetrovateľom podľa § 205 ods. 1
Tr. por. však došlo až 11. januára 2010, na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora
z 3. decembra 2009. Vec skutkov, zo spáchania ktorých bol JUDr. B. podozrivý, kvalifikova-
ných ako prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. bola zo spoločného
konania vo veci ČVS:SKIS-69/S-4-V-2009 vylúčená uznesením z 31. augusta 2010.

Podľa § 85 ods. 4 veta prvá Tr. por. policajt, ktorý zadržanie vykonal alebo ktorému bola
odovzdaná zaistená osoba podľa osobitného zákona alebo odovzdaná osoba pristihnutá pri
trestnom čine podľa odseku 2, takú osobu bezodkladne oboznámi s dôvodmi zadržania
a vypočuje ju; v prípade, že podozrenie nebude naďalej dôvodné alebo dôvody zadrža-
nia z inej príčiny odpadnú, prepustí ju písomným opatrením ihneď na slobodu.

Podozrivý teda môže byť zo zadržania prepustený nielen v dôsledku rozptýlenia podozre-
nia (k čomu v tomto prípade evidentne nedošlo), ale aj v dôsledku iných príčin odpadnutia
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dôvodov zadržania, čo znamená absenciu dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 Tr. por., alebo
postup podľa § 205 ods. 1, ods. 2 Tr. por.

Podozrivá osoba však môže byť v konaní vedenom pre skutok, zo spáchania ktorého je
podozrivá (ak jej nebolo vznesené obvinenie), k príslušným okolnostiam (ku ktorým by
bola vypočúvaná ako obvinený) vypočutá ako svedok, len ak jej bolo dočasne odložené
vznesenie obvinenia podľa § 205 ods. 1 Tr. por., a to až po vyhotovení záznamu podľa odse-
ku 2 naposledy označeného ustanovenia.

V predchádzajúcom období musí byť rešpektované jej postavenie a práva ako osoby po-
dozrivej zo spáchania trestného činu, ktoré sú v zmysle § 85 ods. 5 Tr. por. (a na jeho pod-
klade v zmysle §§ 34, 121 až 124 Tr. por.) zásadne rovnaké, ako práva obvineného. To pri
výklade § 85 ods. 4 až 6 a § 205 ods. 1 Tr. por. vo vzájomných súvislostiach platí aj vtedy, ak
dôjde k prepusteniu podozrivej osoby na slobodu a ešte nedošlo k dočasnému odkladu
vznesenia obvinenia. Až takým úkonom sa zmení procesné postavenie osoby podozrivej zo
spáchania trestného činu na postavenie svedka. Tieto inštitúty nemožno stotožňovať, na-
koľko každý z nich má iný zmysel a s ním spojenú úpravu práv a povinností.

Osobu zadržanú ako podozrivú zo spáchania trestného činu, ak podozrenie nebolo roz-
ptýlené, možno v konaní vedenom pre dotknutý čin (skutok) o jeho okolnostiach vypočuť
ako svedka až po dočasnom odložení vznesenia obvinenia podľa § 205 ods. 1, ods. 2 Tr.
por., teda po vyhotovení záznamu o dočasnom odložení vznesenia obvinenia policajtom
s predchádzajúcim súhlasom prokurátora.

V preskúmavanej veci však tento postup nebol dodržaný a podozrivý bol opakovane vy-
počutý ako svedok pred dočasným odložením vznesenia obvinenia a pred vylúčením skut-
ku, zo spáchania ktorého bol podozrivý, kvalifikovaného pri vylúčení ako prečin podpláca-
nia podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák., zo spoločného konania.

To je ďalší dôvod, pre ktorý svedecké výpovede JUDr. B. z prípravného konania nie sú
(a ani v ďalšom priebehu konania nebudú) použiteľné v súdnom konaní.

V konečnom dôsledku, pri výsluchu JUDr. B. ako svedka po vznesení obvinenia 12. júna
2009 neboli rešpektované práva obvineného L.

Výsluch bol vykonaný 12. júna 2009 o 22.00 hod. V tomto čase bol už od 21.45 hod. vy-
počúvaný ako obvinený JUDr. M a úvodom výsluchu vyhlásil, že si obhajcu zvolí neskôr.
Obvinený L. bol však vypočutý až 13. júna 2009 o 00.25 hod., kedy oznámil, že si volí obhaj-
cu JUDr. L. Dotknutý výsluch svedka B. sa teda uskutočnil po vznesení obvinenia JUDr. L.
(vydaní uznesenia o vznesení obvinenia), ale ešte skôr, ako bola obvinenému daná mož-
nosť zvoliť si obhajcu a žiadať, aby obhajca bol prítomný pri výsluchu svedka, resp. aby to
žiadal obhajca (§ 34 ods. 1 veta piata, § 213 ods. 2, ods. 3 Tr. por.). Ide o hrubé porušenie ob-
hajobných práv, ktoré kumuluje dôvody nepoužiteľnosti výpovede svedka ako podkladu
pre rozhodovanie v trestnom konaní, v konečnom dôsledku pre rozhodnutie súdu (výpo-
veď svedka bola čítaná na účel odstraňovania rozporov pri jeho výsluchu na hlavnom po-
jednávaní 19. júla 2011).

V ďalších častiach rozsiahleho odôvodnenia uznesenia sa najvyšší súd vyrovnal aj
s otázkami súvisiacimi s výkladom slova „súčasne“ uvedeného v § 115 ods. 7 Tr. por., posta-
vením prokurátora okresnej prokuratúry ako verejného činiteľa, aj s právnymi otázkami sú-
visiacimi so zvýhodnením obvineného verejného činiteľa úplatkom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.
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Použitie predchádzajúcej výpovede svedka, ktorý odmietol výpoveď.
Právo svedka odoprieť výpoveď vs. účel trestného konania.

K forme vyjadrenia o odopretí výpovede

I. Svedok, ktorý bol skôr obvinený, resp. je obvinený z účasti na trestnom čine
obvineného, vo veci ktorého vypovedá, má vždy právo odmietnuť výpoveď podľa
§ 130 ods. 2 Tr. por., a to aj vtedy, ak sa trestné stíhanie proti nemu vedie alebo
viedlo samostatne. Ak svedok toto svoje právo využije, jeho skoršiu výpoveď ne-
možno pre dikciu § 263 ods. 3 písm. c/ Tr. por. prečítať na hlavnom pojednávaní.

Predchádzajúcu výpoveď takéhoto svedka, na hlavnom pojednávaní, je však mož-
né prečítať na hlavnom pojednávaní len podľa § 263 ods. 4 Tr. por. za podmienky,
že svedok bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka o svojom práve odoprieť
výpoveď riadne poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva a ak bol vý-
sluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku.

II. Právo svedka odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou spôsobil nebezpe-
čenstvo trestného stíhania sebe alebo osobám uvedeným v § 130 ods. 2 veta prvá
Tr. por. je dôsledkom ústavnej ochrany a táto má prednosť pred dosiahnutím
účelu trestného stíhania (§ 1 Tr. por.), a to aj vtedy, ak by v dôsledku jej uplatne-
nia dokazovanie v konkrétnej veci trpelo tzv. dôkaznou núdzou.

III. V zmysle § 263 ods. 4 Tr. por. výslovné vyhlásenie svedka po poučení či svoje
právo odoprieť vypovedať podľa § 130 ods. 2 Tr. por. využíva alebo nevyužíva
musí byť vyjadrené takým spôsobom, aby neboli pochybnosti o jeho prejavenej
vôli odoprieť výpoveď alebo vypovedať. Svedka nemožno nútiť, aby k tomu po-
užil priamo formuláciu uvedenú v zákone.

Súvisiace ustanovenia: § 130, § 263 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 8. marca 2011, sp. zn. 2 Tdo 4/2011

Uvedeným uznesením Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 382 písm. c/ Tr. por.
dovolanie obvineného V.Y. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 13. júla 2010,
sp. zn. 4To 74/2010 odmietol.

Z odôvodnenia

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 12. apríla 2010, sp. zn. 3T 72/2009 bol obvi-
nený V.Y. uznaný za vinného z pokusu trestného činu vo forme účastníctva – organizátora
legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 8 ods. 1, § 10 ods. 1 písm. a/, § 252 ods. 1
písm. a/, b/, ods. 3 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 183/1999 Z.z. (ďalej len
Tr. zák.) v podstate na tom skutkovom základe, že

v presne neustálenom období mesiaca august roku 1999 na parkovisku pri hoteli H. v B.
osobne poveril A.K stíhaného v samostatnom konaní na Krajskom súde v Bratislave pod
sp. zn. 1T 35/00 zabezpečením vývozu neznámymi páchateľmi odcudzených motorových
vozidiel zo Slovenskej republiky cez Maďarskú republiku do Rumunska, s čím za prisľúb fi-
nančnej odmeny súhlasil a na samotný prevoz troch vozidiel zn. Audi v celkovej hodnote
3.063.459,- Sk, zjednal vodičov a to M.Š., Z.P. a J.B. stíhaných v samostatnom konaní na
Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1T 35/00. A.K. následne na základe telefonicky

16 Svedok v trestnom konaní

4



a osobne uložených pokynov obvineného V.Y. koordinujúceho a technicky a organizačne
zastrešujúceho celý postup vo veci prevozu odcudzených vozidiel, konkrétne Audi A6 2,5
TDI zelenej metalízy dočasne uskladnil vo svojej garáži na ulici R. č. X v B. s tým, že ďalšie
podrobné inštrukcie týkajúce sa samotného vývozu vozidiel obdržané od obvineného V.Y.
následne tlmočil aj zjednaným vodičom , ktorí však boli v B. 4. septembra 1999 v obedňaj-
ších hodinách kontrolovaní hliadkou polície, ktorá pri lustrácii vozidiel predmetné automo-
bily označila ako odcudzené a následne Z.P., M.Š. a J.B. s prevážanými motorovými
vozidlami zadržali.

Za to bol V.Y. odsúdený podľa § 252 ods. 3 Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere
4 roky nepodmienečne a pre výkon tohto trestu podľa § 39a ods. 2 písm. a/ Tr. zák. bol zara-
dený do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote prostredníctvom svojho obhaj-
cu obvinený podal odvolanie, ktoré krajský súd uznesením z 13. júla 2010, sp. zn.
4To 74/2010, podľa § 319 Tr. por. zamietol.

Proti citovanému uzneseniu Krajského súdu v Bratislave podal obvinený V.Y. prostred-
níctvom obhajcu dovolanie.

Tento mimoriadny opravný prostriedok oprel o dovolacie dôvody uvedené v § 371
ods. 1 písm. g/ a písm. c/ Tr. por. t.j., že napadnuté rozhodnutie je založené na dôkazoch,
ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom a konaním, ktoré napadnutému roz-
hodnutiu predchádzalo bolo závažným spôsobom porušené jeho právo na obhajobu.

K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. argumentoval, že konajúci
súd (súd prvého stupňa) založil svoje rozhodnutie na skutočnostiach získaných od svedka
A.K., s ktorými sa na hlavnom pojednávaní 12. apríla 2010 oboznámil prostredníctvom číta-
nia výpovede tohto svedka z prípravného konania. Odvolací súd si tieto skutkové zistenia
osvojil napriek tomu, že čítaniu tejto výpovede predchádzalo vyhlásenie tohto svedka, že
využíva svoje právo odmietnuť vypovedať, pretože pre túto trestnú činnosť ako spoluobža-
lovaný je stíhaný v inom trestnom konaní.

Z ustálenej súdnej praxe ako aj § 130 ods. 2 Tr. por. je pritom zrejmé, že výpoveď spolu-
obvineného (spoluobžalovaného) je možné na hlavnom pojednávaní prečítať iba za pred-
pokladu splnenia podmienok uvedených v § 263 ods. 3 Tr. por., čo v konkrétnom prípade
však nebolo, a to sa týka nielen svedka A.K., ale v rovnakej miere aj svedkov Z.P., M.Š.
a J.B., ktorí síce v inom konaní sú stíhaní za rovnaký skutok.

Za týchto okolností na svedecké výpovede týchto osôb pri rozhodovaní o vine nebolo
možné prihliadať. Pokiaľ konajúce súdy napriek tomu na tieto výpovede prihliadali, poruši-
li tým zákon.

Pokiaľ sa týka dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. dovolateľ argu-
mentuje tým, že konajúci súd sa nezaoberal jeho námietkou zaujatosti, ktorú predniesol na
hlavnom pojednávaní 12. apríla 2010, a preto rozhodnutie súdu je predčasné a závažným
spôsobom bolo porušené jeho právo na obhajobu.

V ďalšej časti svojho dovolania namieta aj vyhodnotenie dôkazov, ktoré bolo výhradne
v neprospech obvineného, pretože zo žiadneho dôkazu v spise nevyplýva, aby bol spoločne
s K. súčasťou uzatvoreného okruhu osôb páchajúcich trestnú činnosť. Rovnako tak sa súd
nevysporiadal ani s nespočetnými rozpormi vo výpovediach svedkov, a na druhej strane od-
mietol vykonať dôkazy, ktoré navrhoval a ktoré by prispeli k objasneniu skutkového stavu.

Žiadal preto, aby najvyšší súd zrušil napadnuté rozhodnutie krajského a jemu predchá-
dzajúce rozhodnutie okresného súdu a tomuto prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací zistil, že dovolanie v tomto prípade
je prípustné (§ 368 ods. 1 Tr. por.), bolo podané oprávnenou osobou (§ 369 ods. 2 písm. b/
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Tr. por.), v zákonnej lehote a na mieste, kde možno tento mimoriadny opravný prostriedok
podať (§ 370 ods. 1 Tr. por.), ale súčasne aj to, že podané dovolanie je potrebné odmietnuť
na neverejnom zasadnutí, lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371
(§ 382 písm. c/ Tr. por.).

Najvyšší súd Slovenskej republiky predovšetkým zo spisového materiálu zistil, tak ako sa
to uvádza aj v dovolacích námietkach obvineného, že pre takmer identický skutok je vedené
na Krajskom súde v Bratislave trestné stíhanie proti A.K., M.Š a Z.P. (obžaloba Krajskej pro-
kuratúry v Bratislave z 21. júna 2000, sp. zn. 1 Kv 3/00). Dôvod prečo sú vedené takéto samo-
statné (paralelné) konania proti obvineným nie je z predloženého spisu zistiteľný.

Takéto paralelné trestné stíhania jednak proti obv. V.Y. a A.K. a spol. sú vedené už od za-
čiatku tzn. tieto osoby neboli nikdy v postavení spoluobvinených resp. spoluobžalovaných.

Rozhodnutia najvyššieho súdu (2Tz 3/03, 2Tz 5/2006), na ktoré poukazuje obvinený vo
svojom dovolaní, sa vzťahujú na inú procesnú situáciu t.j. situáciu, kedy sa trestné stíhanie
viedlo aspoň čiastočne ako spoločné konanie.

V tomto prípade zo spisového materiálu je jednoznačne preukázateľné, že A.K.,M.Š
a Z.P. v trestnej veci V.Y. od začiatku vystupovali ako svedkovia.

V tejto súvislosti však je potrebné zdôrazniť, že týmto osobám, rovnako ako to je uvede-
né v už v dovolaní citovaných uzneseniach najvyššieho súdu prináleží právo odmietnuť vý-
poveď v zmysle § 130 ods. 2 Tr. por., pretože sú paralelne stíhaní za takmer identický trest-
ný čin.

V tomto smere dovolateľ správne poukazuje na to, že právo svedka odoprieť výpoveď ak
by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo osobám uve-
deným v § 130 ods. 2 veta prvá Tr. por. je dôsledkom ústavnej ochrany a táto má prednosť
pred dosiahnutím účelu trestného stíhania (§ 1 Tr. por.), a to aj vtedy ak by v dôsledku jej
uplatnenia dokazovanie v konkrétnej veci trpelo dôkaznou núdzou.

Uvedené ústavné garancie premietnuté do § 130 ods. 2 Tr. por. A.K., M.Š. a Z.P., ktorí
v prípravnom konaní v procesnom postavení svedkov nevyužili napriek tomu, že boli o svo-
jom práve riadne poučení. Naopak, tieto osoby vedomé si, že sú trestné stíhané za rovnaký
skutok sa slobodne rozhodli vypovedať, a preto ich výpoveď v ďalšom trestnom konaní tre-
ba považovať za vykonanú zákonným spôsobom, pretože právna ochrana obsiahnutá v ús-
tave a premietnutá do citovaného ustanovenia Trestného poriadku nezakazuje takéto oso-
by vypočuť resp. im vypovedať, ale dáva im len právo, pokiaľ vypovedať nechcú, odmietnuť
výpoveď, bez tohto aby boli k nej orgánmi činnými v trestnom konaní akokoľvek donuco-
vané resp. za svoje rozhodnutie sankcionované.

Z uvedeného potom tiež vyplýva, že osoby, ktoré boli resp. sú v postavení spoluobvine-
ných, ale aj osoby (ako v tomto prípade) proti ktorým sa viedlo, či vedie paralelné trestné
stíhanie v zmysle už ustálenej súdnej praxe majú vždy právo odmietnuť vypovedať podľa
§ 130 ods. 2 Tr. por. ako na to už bolo poukázané vyššie.

Správne preto dovolateľ vo svojich písomných námietkach uvádza, že výpoveď týchto
osôb (svedkov) na hlavnom pojednávaní nie je možné prečítať podľa § 263 ods. 3 Tr. por.
Toto ustanovenie Trestného poriadku totiž umožňuje prečítanie takejto výpovede len a len
vtedy, ak spoluobvinený, resp. svedok na hlavnom pojednávaní bez oprávnenia odmietol
vypovedať. V prípade, že svedok hoci je aj paralelne stíhaný v inej trestnej veci (v danom
prípade dokonca identickej) právo odmietnuť vypovedať má však vždy. V predmetnej trest-
nej veci teda svedkovia A.K., M.Š. a Z.P. vypovedali v prípravnom konaní nevyužijúc práv-
nu ochranu podľa § 130 ods. 2 Tr. por. a ich výpoveď ako bolo zdôraznené už vyššie, treba
považovať za zákonnú a použiteľnú v ďalšom trestnom konaní.
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Na druhej strane títo istí svedkovia možnosť nevypovedať po príslušnom zákonnom po-
učení využili v ďalšom štádiu trestného konania, t.j. na hlavnom pojednávaní, čím vyvstala
otázka ďalšieho procesného využitia ich výpovedí z prípravného konania.

Podľa § 263 ods. 4 Tr. por. zápisnica o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní
využil svoje právo odoprieť výpoveď podľa § 130 Tr. por. možno prečítať za predpokladu,
že bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka, o svojom práve odoprieť výpoveď riadne
poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva, ak bol výsluch vykonaný spôsobom
zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku.

V tomto konkrétnom prípade niet žiadnych pochybností o tom, že predpoklady pre pre-
čítanie zápisníc o výsluchu uvedených svedkov boli splnené a súdy oboch stupňov postu-
povali správne pokiaľ pri rozhodovaní o vine sa opierali aj o ich obsah.

Z práve uvedeného je možné zhrnúť, že ak bol svedok, ktorý bol skôr obvinený resp. je
obvinený z účasti na trestnom čine obvineného, proti ktorému vypovedá, má vždy právo
odmietnuť výpoveď podľa § 130 ods. 2 Tr. por. (resp. § 100 ods. 2 Tr. por. účinného do 1. ja-
nuára 2006), a to aj vtedy ak trestné stíhanie sa proti nemu vedie samostatne (paralelne).

Ak svedok toto svoje právo využije jeho skoršiu výpoveď nemožno pre dikciu § 263
ods. 3 písm. c/ Tr. por. (resp. § 211 ods. 2 písm. b/ Tr. por. účinného do 1. januára 2006)
prečítať na hlavnom pojednávaní.

Predchádzajúcu výpoveď takéhoto svedka na hlavnom pojednávaní je možné však pre-
čítať na hlavnom pojednávaní len podľa § 263 ods. 4 Tr. por. (resp. § 211 ods. 3 Tr. por.) za
podmienky, že svedok bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka o svojom práve odo-
prieť výpoveď riadne poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva a ak bol výsluch
vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku.

Nad rámec už uvedeného ešte najvyšší súd zvýrazňuje, že svedok A.K., ktorý usvedčuje
obvineného zo spáchania trestnej činnosti vypovedal (teda nevyužil svoje právo podľa
§ 130 ods. 2 Tr. por.) aj na hlavnom pojednávaní 19. novembra 2009.

Krajský súd však túto výpoveď považoval za nezákonnú dôvodiac, že svedok výslovne
neuviedol, že svoje právo nevypovedať nevyužíva.

Najvyšší súd Slovenskej republiky s týmto záverom krajského súdu nesúhlasí.

Vyjadrenie svedka či svoje právo podľa § 130 ods. 2 Tr. por. využíva, či nevyužíva musí
byť totiž vyjadrené takým spôsobom, aby nebolo pochybnosti o jeho prejavenej vôli. Na
druhej strane nie je možné svedka nútiť, aby k tomu použil priamo formuláciu uvedenú
v zákone.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto túto výpoveď svedka A.K. považuje (okrem už
výpovedí, ktoré boli prečítané z prípravného konania) za zákonnú a použiteľnú súdmi
oboch stupňov pri rozhodovaní o vine. Dovolateľ v ďalších písomných dôvodoch okrem už
uvedeného napádal aj správnosť skutkových zistení oboch súdov, hodnotenie dôkazov vý-
hradne v neprospech obvineného zvlášť s poukazom na rozpory vo výpovediach svedkov.

Dovolanie však ako mimoriadny opravný prostriedok je určené len k náprave výslovne
uvedených procesných a hmotnoprávnych chýb a nie k revízii skutkových zistení, ktoré
urobili súdy prvého a druhého stupňa.

Dovolací súd nemôže bez ďalšieho prehodnocovať nimi vykonané dôkazy. Dovolací súd
je preto vždy viazaný konečnými skutkovými zisteniami týchto súdov.

V posudzovanej veci to potom znamená, že pre dovolací súd je rozhodujúce skutkové
zistenie, podľa ktorého V.Y. spáchal skutok tak, ako je uvedený v skutkovej vete rozsudku
Okresného súdu Bratislava II z 12. apríla 2010, sp. zn. 3T 72/2009, v spojení s uznesením
Krajského súdu v Bratislave z 13. júla 2010, sp. zn. 4To 74/2010.
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Najvyšší súd Slovenskej republiky napokon po preskúmaní spisového materiálu nezistil
žiadny dôvod, pre ktorý by bol naplnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.
Porušenie svojich obhajovacích práv obvinený videl v predpojatosti konajúceho prvostup-
ňového súdu a v skutočnostiach, ktoré obvinený uviedol na hlavnom pojednávaní 12. apríla
2010.

Po preskúmaní spisu aj najvyšší súd konštatuje, že konajúci súd o námietkach rozhodol
podľa § 32 ods. 6 Tr. por., keď správne tieto námietky vyhodnotil ako námietky týkajúce sa
procesného postupu súdu, resp. námietky, o ktorých už bolo viackrát rozhodované.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací preto pre evidentné nesplnenie pod-
mienok dovolania podľa § 371 Tr. por. odmietol dovolanie obvineného V.Y. na neverejnom
zasadnutí bez preskúmania veci.*

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

* Poznámka: Právnou vetou č. III sa upresňuje judikát R 9/85.
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