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ABSTRAKT:
Autor sa vpríspevku struēne zaoberá základnou charakteristikou princípu zákazu donucovania
ksebaobviŸovaniu ajeho ēasto nesprávnou aplikáciou na prípady, keě páchateű trestného ēinu oznámi
vymyslenýtrestnýēin,vdôsledkuktoréhomalodôjsƛkstratedôkazovpoužiteűnýchprotinemu.

ABSTRACT/SUMMARY:
The author in the presented article briefly characterizes the principle of the privilege against self –
incrimination,anditsincorrectapplicationincases,whereaperpetratorofthecrimefalselymakesacriminal
complaintwithregardtoanallegedoffenceduetowhich,theevidenceagainsthimisthoughttohavebeen
lost.


Pritrestnomstíhaníavyšetrovaníekonomickejtrestnejēinnosti,najmätrestnejēinnostivdaŸovej
oblasti, sa orgány ēinné vtrestnom konaní ēasto stretávajú skonaním podozrivých aobvinených
osôb,ktorýmsasnažiazatajiƛexistenciudôkazov,najmäúētovnýchdokladov,väēšinoufingovaním
ich straty alebo odcudzenia. Úētovná dokumentácia daŸového subjektu predstavuje väēšinou
jedenzkűúēovýchdôkazovvoēipáchateűovidaŸovéhoaleboinéhohospodárskehotrestnéhoēinu.
Konanie, ktorým sa páchateű takéhoto deliktu zbavuje dôkazov vsnahe zakryƛ alebo sƛažiƛ
preukázanievlastnejtrestnejēinnostijepretoveűmiškodlivévovzƛahukúēelutrestnéhokonania
1
právne vyjadreného vustanovení §1 Trestného poriadku.  Veűmi ēastým spôsobom zakrývania
existencie takýchto dôkazov je oznámenie ofiktívnej krádeži úētovných dokladov, väēšinou (ale
nielen) zo zaparkovaného motorového vozidla. Vpraxi sa vyskytujú aj prípady, keě sa podarí
preukázaƛfiktívnosƛtaktooznámenéhokonania.Bohužiaű,vtýchtosituáciáchsaēastostretávame


1§1Trestnéhoporiadkuznie:„Trestnýporiadokupravujepostuporgánovēinnýchvtrestnomkonaníasúdovtak,abytrestné
ēiny boli náležite zistené aich páchatelia podűa zákona spravodlivo potrestaní, priēom treba rešpektovaƛ základné práva
aslobodyfyzickýchosôbaprávnickýchosôb“.
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sneadekvátnou, resp. nesprávnou reakciou orgánov ēinných vtrestnom konaní, keě na konanie
osoby nepravdivo oznamujúcej krádež vlastných úētovných dokladov nevedia správne azákonne
aplikovaƛ príslušné normy trestného práva avyvodiƛ trestnoͲprávnu zodpovednosƛ voēi takejto
osobe.Problémyvtomtosmerespôsobujenajmänesprávnevyhodnotenievšeobecneuznávaného
princípuzákazudonucovaniaksebaobviŸovaniu.
Úēelom tohto príspevku je preto na veűmi konkrétnej situácii ilustrovaƛ správny azákonný
postup orgánov ēinných vtrestnom konaní spoukazom na aplikáciu princípu zákazu
donucovania ksebaobviŸovaniu ajeho dôsledky, ato vo vzƛahu kfiktívnym oznámeniam
oúdajnom trestnom ēine, vdôsledku ktorého malo dôjsƛ kstrate dôkazov potrebných vinom
trestnom konaní zpohűadu trestného stíhania pre trestný ēin krivej výpovede akrivej prísahy
podűa §346 Trestného zákona. Ikeě cieűom tohto príspevku nie je vyēerpávajúci aúplný popis
použitia adôsledkov zákazu donucovania ksebaobviŸovaniu, na úvod považujem za dôležité
struēne charakterizovaƛ zakotvenie aniektoré dôsledky tohto princípu, ato najmä pre úēely
charakterizovaniajehokomplexnostiamnohostipresahovnatrestnékonanieakotaké.
Princípnemoteneturseipsumaccusare(ěalejlenskrátene„nemotenetur“)jesúēasƛouprávnych
poriadkovdemokratickýchštátov,akoajniektorýchűudskoprávnychmedzinárodnýchdokumentov.
Výslovnézakotvenietohtoprincípunachádzamevēl.14ods.3písmenog/Medzinárodnéhopaktu
oobēianskych apolitických právach, ktorý stanovuje ako jednu zminimálnych záruk pre každého
2
obvinenéhoztrestnéhoēinu,ženesmiebyƛnútenýsvedēiƛprotisebealebopriznaƛvinu. 
Európsky dohovor oochrane űudských práv azákladných slobôd (ěalej len „Dohovor“) výslovné
zakotvenie princípu nemo tenetur neobsahuje. Európsky súd pre űudské práva však uznáva tento
3
princípakosúēasƛkonceptuspravodlivéhoprocesuvzmysleēl.6ods.1Dohovoru. 
Vysvetlenie chápania princípu nemo tenetur Európskym súdom pre űudské práva (ěalej len ES@P)
môžemenájsƛnapríkladvrozsudkuVeűkejkomoryES@PvoveciJallohprotiNemecku:“Pokiaűide
opoužitie dôkazov získaných porušením práva obvineného nevypovedaƛalebo porušením výsady
nebyƛ donucovaný ksebaobvineniu, súd poznamenáva, že ide omedzinárodne uznávané
štandardy,ktorétvoriajadropojmuspravodlivýprocespodűaēlánku6(Dohovoru–pozn.autora).
Ichráciospoēívaokreminéhovochraneobvinenéhoprotinezákonnémudonucovaniukvýpovedi
príslušnýmiorgánmi,ēoprispievakpredchádzaniunesprávnemuvýkonuspravodlivostianapŰŸaniu
cieűov ēlánku 6. Právo neobviŸovaƛ sám seba predpokladá, že obžaloba vtrestnej veci sa bude
snažiƛ preukázaƛ vinu obvineného bez uchýlenia sa kdôkazom získaným donucovaním alebo
4
nátlakomnapriekvôliobvineného.“ 
ES@Psaaplikáciouprincípunemoteneturzaoberalvoviacerýchrozhodnutiach,priēomtútozásadu
skúmalzrôznychaspektov.VoblastidaŸovýchtrestnýchēinovjepodnetnouazaujímavouskupina
judikátov reprezentovaná najmä rozhodnutiami vo veciach Funke proti Francúzsku aJ.B. proti
5
Švajēiarsku.  Ztýchto rozhodnutí, okrem iného, vyplýva, že princíp nemo tenetur chráni
podozrivého aj pred nútením kposkytnutiu listinných dôkazov proti sebe samému
vadministratívnomkonaníanáslednýmpoužitímtakýchtodokumentovvrámcitrestnéhokonania.
Súd vrozhodnutí Saunders proti Spojenému kráűovstvu uzavrel, že výsady vyplývajúce zprincípu


2MedzinárodnýpaktoobēianskychapolitickýchprávachbolvbývalejSSRpublikovanýpodē.120/1976Zb.
3KtomupozriRepík,B.:Evropskáúmluvaolidskýchprávechatrestníprávo.Praha:ORAC,2002,s.185Ͳ190.
4RozsudokES@PvoveciJallohprotiNemeckuz11.júla2006,ēíslosƛažnosti54810/00,odsek100–pracovnýprekladautora.
5RozsudkyES@PvoveciFunkeprotiFrancúzskuz25.februára1993,ēíslosƛažnosti10828/84avoveciJ.B.protiŠvajēiarsku
z03.mája2001,ēíslosƛažnosti31827/96.
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nemo tenetur sa vzƛahujú aj na nepoužiteűnosƛ svedeckej výpovede získanej vpriebehu
predchádzajúceho správneho konania pod hrozbou trestnej sankcie vnasledujúcom trestnom
6
konaní. 
ES@P považuje princíp zákazu donucovania ksebaobviŸovaniu za úzko prepojený správom
obvineného nevypovedaƛ aprezumpciou neviny (ēl. 6 ods.2 Dohovoru). Na toto prepojenie
nadväzuje aj pravidlo, podűa ktorého súd nemôže použiƛ mlēanie obvineného ako dôkaz
podporujúcizáverojehovine.„Niejemožnézhodnotiƛ,akýpsychologickýefektbudemaƛmlēanie
obvineného na úvahu sudcu. Vpraxi však toto pravidlo znamená, že odôvodnenie rozsudku sa
nesmie odvolávaƛ na mlēanie obvineného, ako podporný faktor skutoēností, ktoré svedēia proti
7
nemu.“ 
Obdobné závery však neformuluje ES@P absolútne apripúšƛa znich výnimky. Jedným zhlavných
rozhodnutí voblasti vyvodzovania dôsledkov zmlēania obvineného je prípad John Murray proti
8
Spojenému kráűovstvu.  Išlo oprípad odsúdenia sƛažovateűa vrámci trestného stíhania
teroristickýchtrestnýchēinovpáchanýchIRAvSevernomÍrsku.Konkrétnesƛažovateűovisakládlo
za vinu neoprávnené zadržiavania príslušníka IRA, ktorého iní ēlenovia IRA považovali za
policajného informátora. Sƛažovateű sa nachádzal vēase oslobodzovacej policajnej akcie vdome,
kde bola táto osoba zadržiavaná. Po zadržaní bol sƛažovateű pouēený vzmysle príslušnej britskej
protiteroristickejlegislatívy,okreminéhoajtom,ženemusívypovedaƛ,aksitakneželá,avšakaksa
nezmieni ofakte, na ktorý sa bude odvolávaƛ pri svojej obhajobe na súde, môže byƛ toto jeho
mlēaniehodnotenéakopodpornýdôkazprotinemu.Obvinenýpoēasceléhokonanianevypovedal
abolodsúdenýajnazákladetoho,žedôveryhodnenevysvetlilsvojuprítomnosƛvdome,kdebol
poškodený zadržiavaný. ES@P vo vzƛahu kvyvodzovaniu usvedēujúcich záverov zmlēania
obvineného rozhodol vo Veűkej porote, že právo obvineného na spravodlivé súdne konanie
vzmysleēl.6ods.1,ods.2Dohovoruporušenénebolo,atopomeromhlasov14ku5.Súdpritom
uviedol, že ikeě vprípade bola prítomná istá miera donútenia, toto nebolo zhűadiska dôkaznej
situácie rozhodujúce aexistovali dostatoēné procesné záruky najmä vpodobe už opísaného
zákonnéhopouēeniasƛažovateűa.
NaprelomovérozhodnutievoveciJohnMurraynadviazalirozhodnutiaES@PvoveciachAverillproti
9
SpojenémukráűovstvuaCondronprotiSpojenémukráűovstvu. 
Príkladom rozhodnutia ES@P voblasti vyvodzovania nepriaznivých záverov pre obvineného zjeho
10
mlēania vkontinentálnom právnom systéme je vec Telfner proti Rakúsku,  kde súd dospel
kzáveru oporušení práva sƛažovateűa na prezumpciu neviny podűa ēl.6 ods.2 Dohovoru, ato
11
najmäzdôvodunedostatoēnostiinýchnepriamychdôkazovprotinemu. 
alšouoblasƛou,ktorousazaoberalES@Pvoblastiprincípunemotenetur,jeprípustnosƛzískavania
dôkazovztelapodozrivýchaobvinenýchosôb(krv,moē,vzorkynaanalýzuDNAapod.).Vhodným
príkladom vtejto oblasti je už citované rozhodnutie Veűkej komory ES@P vo veci Jalloh proti
Nemecku.Išlooprípad,keěobvinenémubolpodanýprostriedoknazvracanieprotijehovôli,aby


6RozsudokES@PvoveciSaundersprotiSpojenémukráűovstvuz17.decembra1996,ēíslosƛažnosti19187/91.
7Trechsel,S.,Summers,S.:Humanrightsincriminalproceedings.Oxford:Oxfordscholarshiponline,2010,s.356,(pracovný
prekladautora).
8RozsudokES@PvoveciJohnMurrayprotiSpojenémukráűovstvuz08.februára1996,ēíslosƛažnosti18731/91.
9RozsudkyES@PvoveciAverillprotiSpojenémukráűovstvuz06.júna2000,ēíslosƛažnosti36408/97avoveciCondronproti
Spojenémukráűovstvuz02.mája2000,ēíslosƛažnosti35718/97.
10RozsudokES@PvoveciTelfnerprotiRakúskuz20.marca2001,ēíslosƛažnosti33501/96.
11KtomupozriRepík,B.:Evropskáúmluvaolidskýchprávechatrestníprávo.Praha:ORAC,2002,s.189.
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tenvyvrátildrogy,ktorépredtýmprehltol.Súduzavrel,žetakýtopostupjevrozporesozákazom
muēenia vzmysle ēl.3 Dohovoru asprávom obvineného na spravodlivý proces vzmysle
ēl.6Dohovoru.SúdvodôvodnenírozsudkuzároveŸuviedol(akotoužuviedolajvoveciSaunders),
žeprincípnemotenetursanevzƛahujenazískavanietelesnýchvzoriek,ktoréexistujúnezávisleod
vôleobvineného(krv,vlasy,moē,apod.),ikeějevykonanéistouformoudonútenia.Tietoprípady
sú však odlišujú od veci Jalloh, jednak tým, že vtomto prípade nebola získavaná vzorka ztela
obvineného ale iný dôkaz apovahou donútenia, keě sƛažovateűovi bol podaný chemický
prostriedokspôsobujúcipatologickúreakciuvteleabolamudotráviacehomechanizmuzavedená
12
tuba,cezktorúdrogyvyvrátil. 
VÚstave Slovenskej republiky, ani vListine základných práv aslobôd nenachádzame výslovné
zakotvenie zákazu donucovania ksebaobviŸovaniu, avšak táto zásada sa dá odvodiƛ od
13
všeobecnéhoprávaobvinenéhoodoprieƛvýpoveě. 
Princíp nemo tenetur je zakotvený aj vnašom trestnoprocesnom kódexe, keě §121 ods.1 druhá
veta Trestného poriadku stanovuje, že kvýpovedi ani kpriznaniu nesmie byƛ obvinený nijakým
nezákonnýmspôsobomdonucovanýaprivýsluchutrebarešpektovaƛjehoosobnosƛ.
Je zrejmé, že medzinárodná avnútroštátna právna úprava nemá na mysli len priame fyzické
donútenieobvinenéhoksebausvedēujúcejvýpovedi,aleopísanázásadasavzƛahujeajnaprípady
nepriamehodonucovaniakvýpovedi,najmäprípady,akjepodozriváosoba(vakomkoűvekdruhu
konania alebo procesnom postavení nútená poskytnúƛ dôkazy svedēiace proti nej pod hrozbou
sankcie(napríkladporiadkovejaleboinejpokuty).
Môžemetedakonštatovaƛ,žeprincípnemoteneturjevšeobecnýmprincípomvrámcitrestného
konania,ktorýjeuznávanýakosúēasƛprávaobvinenéhonaspravodlivýproces.Dôkazy,ktoréby
bolizískanénezákonnýmdonucovanímksebaobvineniuzostranyštátnychorgánovsúneprípustné
anemôžuslúžiƛakozákladpreuznanievinyobvineného.
ZákazomdonucovaniaksebaobviŸovaniusazaoberaliajsúdyvbývalejSSR.Medzinajznámejšie
judikátyvzƛahujúcesaktejtoproblematikemôžemezaradiƛjudikátypublikovanépodēíslamiRt
25/1969aRt53/1974.
Vprvom prípade ide orozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Tz 71/68, ktorý jasným
anepochybným spôsobom vymedzil aplikáciu princípu nemo tenetur nielen na osoby, ktoré sa
nachádzajú vprocesnom postavení obvineného, ale aj na osoby, ktoré vypovedajú vprocesnom
postavenísvedkaohűadnevlastnejtrestnejēinnosti.Podűaprávnejvetytohtorozhodnutiaosoba,
ktoráspáchalatrestnýēin,sanepravdivousvedeckouvýpoveěouohűadnetohtosvojhotrestného
ēinu nedopúšƛa trestného ēinu krivej výpovede podűa §175 (vtedy úēinného) Trestného zákona,
ato ani vtedy, ak bola riadne pouēená opráve odoprieƛ výpoveě podűa §100 ods.2 (vtedy
úēinného)Trestnéhoporiadku.Trestnéstíhanietakejtoosoby,ajkeěvovecinebolaobvineným,by
bolovrozpores§91ods.1(vtedyúēinného)Trestnéhoporiadku,podűaktoréhoobvinenýnesmie
byƛ kvýpovedi alebo priznaniu žiadnym spôsobom donucovaný, pretože sankcia za trestný ēin
krivejvýpovedebypredstavovalaneprípustnédonucovaniekpravdivejvýpovedi.


12KtomupozrirozsudokES@PvoveciJallohprotiNemeckuz11.júla2006,ēíslosƛažnosti54810/00,odseky113–115.
13Podűaēl.40ods.4Listinyzákladnýchprávaslobôd(ústavnýzákonē.23/1991Zb.):„Obvinenýmáprávoodoprieƛvýpoveě;
tohtoprávahonemožnonijakýmspôsobompozbaviƛ.“(Obdobneajēl.50ods.4ÚstavySlovenskejrepubliky–ústavnýzákon
ē.460/1992Zb.vznenínesk.predpisov).
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Vdruhom prípade ide orozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 To 2/74 atýka sa zatajenia
príjmu pochádzajúceho ztrestnej ēinnosti vdaŸovom priznaní. Trestné stíhanie pre trestný ēin
spoēívajúci vskrátení dane zpríjmu dosiahnutého trestnou ēinnosƛou jepodűa tohto rozhodnutia
neprípustné, pretože páchateű by tým bol nepriamo nútený koznámeniu svojej vlastnej trestnej
ēinnosti,ēojevrozporesozásadouzákazudonucovaniuksebaobviŸovaniu.
Kprincípu nemo tenetur existuje aj bohatá judikatúra ēeského Najvyššieho aÚstavného súdu,
14
zktorejjemožnéēerpaƛpririešeníproblémovvtejtooblasti. 
JudikátyRt25/1969aRt53/1974súistevprávnickejobcidobreznáme,bohužiaűtrebazároveŸaj
poznamenaƛ, že ich nepochopenie, resp. nesprávny rozširujúci výklad spôsobujú vpraxi
problémy orgánom ēinným vtrestnom konaní apomáhajú páchateűom ekonomickej trestnej
ēinnosti vyhnúƛ sa akémukoűvek trestnému postihu vprípade likvidácie, resp. zatajovania
dôkazov.Takétokonaniepáchateűovhospodárskejtrestnejēinnostipredstavujepostupneužakýsi
rozšírený„zvyk“aorgányvynucovaniaprávabysamalizaēaƛzaoberaƛmožnosƛoujehozákonného
postihu, ato aj vstrategickej ataktickej rovine. Je potrebné si uvedomiƛ, že práve hospodárska
adaŸovátrestnáēinnosƛspôsobujenajväēšieškodyštátnemurozpoētuaprevytvorenieaudržanie
prosperujúcej trhovej ekonomiky je jedným zkűúēových predpokladov aj morálna kvalita
podnikateűského prostredia. Orgány ēinné vtrestnom konaní neschopnosƛou postihnúƛ hlavný
hospodárskydeliktasúvisiacedeliktypáchateűavysielajúmimoriadneškodlivýsignáloobtiažnosti
preukazovania tohto typu trestnej ēinnosti voēi potenciálnym páchateűom atým prispievajú
kakejsi istote páchateűov hospodárskej trestnej ēinnosti, že táto bude len veűmi problematicky
postihnutávprípadelikvidácielistinnýchdôkazov.
Ako už bolo spomenuté, vpraxi sa ēasto stáva, že subjekt krátiaci dane vprípade oznámenia
zaēatia výkonu daŸovej kontroly krátko po tomto zistení, podá trestné oznámenie, vktorom
uvedie, že mu boli odcudzené všetky úētovné doklady, napr. zo zaparkovaného motorového
vozidla. Následne je zaēaté trestné stíhanie pre preēin krádeže podűa §212 ods.2 písm.a/
Trestného zákona, ktoré vyústi do jeho prerušenia vzmysle §228 ods.1 Trestného poriadku
zdôvodu, že sa nezistili skutoēnosti oprávŸujúce vykonaƛ trestné stíhanie proti urēitej osobe.
Vpriebehu trestného stíhania je oznamovateű (fiktívny poškodený) vypoēúvaný vprocesnom
postavení svedka – poškodeného po úplnom zákonnom pouēení vzmysle príslušných ustanovení
Trestného poriadku aaj po pouēení otrestných následkoch krivej výpovede (§ 346 Trestného
zákona).Pokiaűideofiktívneoznámenieoúdajnomtrestnomēine,takýtosvedoknutnevypovedá
nepravdivoovšetkýchokolnostiach,ktorémajúpodstatnývýznamprerozhodnutie.Akbytotižto
vypovedalpravdivo,muselobydôjsƛkzastaveniutrestnéhostíhaniavzmysle§215ods.1písm.a/
Trestnéhoporiadku.
Vrealitevšakvtýchtoprípadochdochádza,ikeěnieprílišēasto,kpreukázaniufiktívnosticelého
trestného oznámenia azískaniu dôkazov, ktoré potvrdzujú, že koznámenému skutku nikdy
nedošlo(napríkladinýsvedokvypovedá,žeoznámenýskutoksanikdynestal).
Vtakomto prípade teda vyvstáva otázka, ēi je možné osobu podávajúcu osobu vymyslené
trestnéoznámeniescieűomzatajiƛexistenciupotenciálnychdôkazovprotinejvinejtrestnejveci
anepravdivo vypovedajúcu vprocesnom postavení svedka trestne stíhaƛ, aak áno, pre aký
trestnýēin.


14Podrobnúcharakteristikuprincípunemoteneturajehovzƛahkrekogníciiobvinenéhovykonávanejinnaturamožnonájsƛ
napr.vnálezeÚstavnéhosúdueskejrepublikysp.zn.IIIÚS528/06.
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Vtrestnoprávnejpraxisabohužiaűniekedystretávamesnázorom,žetrestnéstíhanietakejtoosoby
pre opísané konanie je vylúēené, ato práve sodvolaním sa na zásadu zákazu donucovania
ksebaobvineniu.Prakticizastávajúcitotostanoviskoformulujúpostoj,žeakniekto„kryje“vlastnú
trestnú ēinnosƛ, jeho trestné stíhanie najmä pre trestný ēin krivej výpovede akrivej prísahy
vzmysle§346Trestnéhozákonaniejemožné.
Takéto názory je podűa môjho názoru potrebné striktne odmietnuƛ ako nesprávne anemajúce
oporuvplatnompráve.
Preriešenienastolenejotázkyjedôležitésinajskôrujasniƛ,preakétrestnéēinyprichádzatrestné
stíhanievuvedenejsituáciidoúvahy.
Zpovahyvecijevylúēenétrestnéstíhaniepretrestnýēinkrivéhoobvineniapodűa§345Trestného
zákona, keěže osoba nepravdivo oznamujúca avypovedajúca kúdajnémutrestnému ēinu
15
spáchanémuneznámympáchateűom,nikohokonkrétnehozjehospáchanianeobviŸuje. 

Páchateű,ktorývpostavenísvedkanepravdivovypovedáookolnosti,ktorámápodstatnývýznam
prerozhodnutie,alebotakútookolnosƛzamlēísadopúšƛatrestnéhoēinukrivejvýpovedeakrivej
prísahyvzmysle§346Trestnéhozákona.
Vprípade, ak je takáto krivá výpoveě motivovaná snahou zatajiƛ dôkazy alebo znemožniƛ prístup
orgánovēinnýchvtrestnomkonaníkunim,zasplneniaěalšíchzákonnýchpodmienokprichádzado
úvahyajtrestnéstíhanieprezloēinmareniaspravodlivostipodűa§344ods.1písm.b/Trestného
16
zákona. 
Najskôr je vhodné ujasniƛ si, ēo vlastne znamená princíp zákazu donucovania ksebaobvineniu
ajehosprávnechápanie.Jadromtohtoprincípuniejesamotnésebaobvinenie(aleboposkytnutie
dôkazov proti sebe samému), ktoré ako také neprípustné nie je, ale donucovanie knemu zo
strany štátnych orgánov. Toto donucovanie nemusí maƛ priamo formu fyzického nezákonného
donucovania, ale aj formu nepriamu, napríklad vpodobe sankcie hroziacej tomu, kto sám seba
odmietausvedēovaƛztrestnejēinnosti.Akoužbolospomenutétakátohrozbamôžebyƛnastolená
nebezpeēenstvom trestného stíhania pre trestný ēin skrátenia dane pri nepodaní daŸového
priznaniaalebohrozboutrestnéhostíhaniaprekrivúvýpoveěprinepravdivejsvedeckejvýpovedi.
Kde sa teda nachádza hranica, ktorá urēuje kriteriálny základ pre rozhodnutie, ēi je prípustné
trestné stíhanie osoby pre trestný ēin krivej výpovede pri „krytí“ vlastnej trestnej ēinnosti
nepravdivousvedeckouvýpoveěou?
Podűamôjhonázoru,jedinourozumnouazákonnoumožnosƛoupre„nakreslenie“takejtohranice
musí byƛ rámec trestnej veci, vktorej sa osoba bráni proti podozreniam zo strany štátnych
orgánov, ēi už vprocesnom postavení obvineného alebo svedka. Je zrejmé, že vtrestnej veci,
vktorej je zaēaté trestné stíhanie smerujúce kpreukázaniu viny urēitej osoby, táto osoba má,
amusímaƛ,možnosƛbrániƛsaajnepravdivousvedeckouvýpoveěou.Akjetedanapr.štatutárny
orgándaŸovéhosubjektuvypoēúvanýakosvedokkdaŸovejtrestnejēinnosti,zktorejjepodozrivý,
hrozba sankciou pre trestný ēin krivej výpovede by bola vrozpore so zásadou nemo tenetur. Je
potrebnésiuvedomiƛ,žeosobanerozhodujeoprocesnompostavení,vktorombudevypoēúvaná.
Ajztohtodôvodubynebolospravodlivévnucovaƛpovinnosƛvypovedaƛpravdupodozrivému,len



15 Preēinu krivého obvinenia sa podűa § 345 ods.1 Trestného zákona dopustí ten, kto iného lživo obviní ztrestného ēinu
vúmyslemuprivodiƛtrestnéstíhanie.
16Zloēinumareniaspravodlivostipodűa§344ods.1písm.b/Trestnéhozákonasadopustíten,ktovkonanípredsúdomalebo
vtrestnomkonanífalšuje,pozmeníalebomarídôkaz,alebobránivzískanídôkazu.
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zdôvodu jeho formálneho postavenia ako svedka, anie ako obvineného, ktorý takúto povinnosƛ
17
nemá.  Len zdôvodu rozdielu medzi procesným postavením svedka aobvineného nemožno
postih pre trestný ēin krivej výpovede akrivej prísahy vystavaƛ na samotnom konštatovaní, že
svedok bol pouēený opráve odoprieƛ výpoveě, ak by Ÿou spôsobil nebezpeēenstvo trestného
18
stíhaniasebealeboblízkejosobe. 
Tieto úvahy však neznamenajú, že podozrivý, ktorý je vypoēúvaný ako svedok (Trestný poriadok
formálnu procesnú výpoveě podozrivého neupravuje svýnimkou okrajovej úpravy pri zadržanej
osobe), aaj obvinený, môžu vypovedaƛ akokoűvek asú chránení pred trestným stíhaním
vyplývajúcimzmožnéhoobsahuvýpovede.Sompresvedēenýotom,ževprípade,aktakátoosoba
napr. iného lživo obviní ztrestného ēinu, zktorého je podozrivá alebo obvinená, aj praktici, ktorí
zastávajú hore uvedený nesprávny názor nebudú namietaƛ, že za splnenia všetkých zákonných
podmienok,prichádzadoúvahyvyvodenietrestnejzodpovednostivoēinejpretrestnýēinkrivého
obvinenia.Obdobnásituáciamôženastaƛajuinýchpotenciálneobsahomvýpovedespáchateűných
trestnýchēinov(napr.trestnýēinohovárania,nebezpeēnéhovyhrážania,apod.).
Aplikáciaprincípunemoteneturtedaniejeneobmedzenávtomzmysle,žepodozrivýztrestného
ēinumôževypovedaƛbeztrestneakokoűvek,abyzakrylsvojutrestnúēinnosƛ,atoanivprípade,
akmôžebeztrestnevypovedaƛnepravdivovprocesnompostavenísvedka.Princípnemotenetur
ani nemožno použiƛ na odôvodnenie nepostihnutia hore uvedených trestných ēinov. Základný
rozdiel medzi aplikáciou princípu nemo tenetur pri nemožnosti trestného postihu pre trestný ēin
krivej výpovede ainých trestných ēinov, ktoré mohli byƛ výpoveěou spáchané je možné vyjadriƛ
nasledovne:
Povinnosƛ svedka vypovedaƛ pravdu je trestnoprávne vynucovaná zo strany štátu práve
ustanovením atrestnom ēine krivej výpovede akrivej prísahy vosobitnej ēasti Trestného zákona.
ZároveŸ, pravdivá výpoveě osoby, ktorá sa dopustila trestného ēinu je jej sebaobvinením
aposkytnutímdôkazovprotisebesamému.Akbybolmožnýpostihtakejtoosobypretrestnýēin
krivejvýpovedeakrivejprísahy,samotnáhrozbatakéhotopostihujedonucovanímkposkytnutiu
dôkazovprotisebesamému.Hrozbapostihunapr.pretrestnýēinkrivéhoobvinenia,ohovárania,
nebezpeēného vyhrážania, však takýto „donucovací“ potenciál vsebe neobsahuje, pretože sa
neviaže na povinnosƛ vypovedaƛ pravdu. Je záležitosƛou slobodnej vôle podozrivého, ktorý
vypovedá ako svedok, aaj obvineného, aký spôsob obrany zvolí. Prípadným trestnoprávnym
postihomtakýchtokonaníštátnijakonedonucujepodozrivého,ktorýsadopustiltrestnéhoēinu,
kposkytnutiudôkazovprotisebe,pretoženevyžadujeodnehopravdivúvýpoveě,ktoráznamená
usvedēeniepodozrivéhonímsamým.
Je dôležité si uvedomiƛ, že štát nemôže hrozbou trestnej sankcie donucovaƛ podozrivého
vypovedaƛpravdivo,avšakrezignácianatrestnúsankciupriinýchtrestnýchēinoch,ktorémôžubyƛ
výpoveěou podozrivej alebo obvinenej osoby spáchané, by znamenala ēiastoēnú rezignáciu na
funkciuochranyprávaoprávnenýchzáujmovinýchsubjektovprostredníctvomtrestnéhopráva.
Od vyššie opísaných situácií je potrebné odlíšiƛ aktívne páchanie trestných ēinov podozrivou
osoboualeboobvinenýmvúmyslezatajiƛusvedēujúcedôkazy,prípadnetietoovplyvniƛ.Ktakýmto
praktikámdochádzapomerneēasto.Jevšeobecneakceptovanouskutoēnosƛou,ževprípade,aksa
obvinený alebo podozrivý dopúšƛa trestnej ēinnosti vúmysle pôsobiƛ na svedkov, zniēiƛ alebo



17 Aj ES@P nepovažuje pri uplatŸovaní princípu nemo tenetur za dôležitú skutoēnosƛ, ēi osobe bolo formálne vznesené
obvineniepodűavnútroštátnehopráva–ktomupozrinajmärozsudokES@PvoveciServesprotiFrancúzskuz20.októbra1997
ēíslosƛažnosti82/1996/671/893.
18§130ods.2Trestnéhoporiadku.
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falšovaƛdôkazy,doúvahyprichádzaceláškálatrestnýchēinov,prektorémôžebyƛstíhaný.Zrejme
niktonebudespochybŸovaƛfakt,žetakútoosobujepotrebnétrestnestíhaƛ,aknapríkladnásilím
pôsobí na svedkov (zloēin marenia spravodlivosti podűa §344 ods.1 písm.d/ Trestného zákona)
alebofalšujeverejnúlistinu(trestnýēinfalšovaniaapozmeŸovaniaverejnejlistiny,úradnejpeēate,
úradnej uzávery, úradného znaku aúradnej znaēky podűa §352 Trestného zákona). Vovšetkých
týchto prípadoch páchateű aktívne pácha trestnú ēinnosƛ, aby „zakryl“ svoju užvykonanú trestnú
ēinnosƛ. Takisto je tomu aj vprípade, keě páchateű nepravdivo oznámi odcudzenie listín, ktoré
môžuposlúžiƛakodôkazprotinemuanáslednekrivoktomutovymyslenémuskutkuvypovedá.
Vo všetkých týchto prípadoch ide ovyboēenie zmedzí riadnej obhajoby aprichádza do úvahy
trestné stíhanie. Jedna znajväēších slabín argumentaēného postoja proti trestnému stíhaniu pre
krivú výpoveě vtýchto situáciách spoēíva práve vnemožnosti stanoviƛ hranicu, pre ktoré trestné
ēiny spáchané vúmysle zakryƛ dôkazy páchateűa stíhaƛ, apre ktoré nie. Kűúēovým je fakt, že
trestným stíhaním pre trestný ēin aktívne spáchaný páchateűom vúmysle zatajiƛ alebo
manipulovaƛdôkazy,štátnijakopáchateűanenútiposkytnúƛdôkazyprotisebe.Trestnéstíhanie
je vedené až následne (teda po zmarení, ovplyvnení alebo sfalšovaní dôkazov alebo pokuse
takéhotokonania)zaúēelompreukázaƛnaplnenieskutkovejpodstatyniektoréhoztrestnýchēinov
uvedenýchvosobitnejēastiTrestnéhozákona.
Vyboēeniezmedzínutnejobhajobyvovzƛahukaplikáciiprincípunemoteneturveűmipresvedēivo
vysvetlilNajvyššísúdeskejrepublikyvrozhodnutítýkajúcomsafalšovaniaverejnejlistiny,atoaj
19
vsúvislostisužcitovanýmjudikátomRt25/1969. Išlooprípad,keědovolateűbolodsúdenýpre
trestnýēinfalšovaniaapozmeŸovaniaverejnejlistiny,ktorýspáchalfalšovaním,resp.používaním
falošného maturitného vysvedēenia potvrdzujúceho dosiahnutie stredoškolského vzdelania.
Vrámci podania vysvetlenia vtejto trestnej veci (teda vēase, keě bol podozrivý zo spáchania
trestného ēinu) sám pri výsluchu na svoju obhajobu predložil ešte ěalší exemplár falošného
vysvedēenia zdruhého roēníka tejto strednej školy, aby tým preukázal reálnosƛ štúdia. Súdmi
nižšiehostupŸaboluznanýzavinnéhozobochuvedenýchskutkov,respektíveēiastkovýchútokov.
Vpodanom dovolaní, okrem iného, argumentoval porušením svojho práva na obhajobu aaj
skutoēnosƛou, že odsúdenie je vrozpore so zásadou zákazu donucovania kpriznaniu alebo
výpovedi, priēom analogicky použil práve judikát Rt 25/1969. Najvyšší súd R jeho argumentáciu
neprijal sodôvodnením: „ Právo na obhajobu je celkom iste jedným zo základných
anespochybniteűných práv obvineného, avšak aj toto právo má svoje medze, ktoré nemôžu byƛ
prekroēené práve spáchaním ěalšieho trestného ēinu. Nepriliehavým je aj odkaz dovolateűa na
rozhodnutieNajvyššiehosúduē.R25/1969,pretožeporovnávanésituácieniesúzhodné.Zatiaűēo
vzmieŸovanomrozhodnutípáchateűtrestnéhoēinuvpozíciisvedkavtrestnejvecitrvalnasvojej
verzii skutkového deja (krivo vypovedal), aby sám seba nevystavil trestnému stíhaniu (teda iba
pasívne trval na svojej výpovedi), dovolateű vyvíjal aktívnu ēinnosƛ, ktorá sa vyznaēovala znakmi
jemu prisudzovaného trestného ēinu apokraēoval tak vtrestnej ēinnosti, pre ktorú bol stíhaný.
Konanie tak vyboēilo zriadnej obhajoby adošlo ním knaplneniu skutkovej podstaty trestného
ēinu.“(pracovnýprekladautorazēeskéhojazyka).
Najvyšší súd R vtejto veci veűmi pedantne vymedzil hranicu medzi riadnou obhajobou, trestné
stíhanie ktorej je nepochybne porušením zákazu donucovania ksebaobvineniu, aaktívnym
konaním poškodeného vyznaēujúcim sa znakmi trestného ēinu, ktoré vyboēuje zmedzí riadnej
obhajobyajehopotrebnétrestnestíhaƛ.Tátohranicaspoēívaprávevrozdielemedzipasívnym
„bránením“ sa páchateűa vakomkoűvek procesnom postavení aaktívnym páchaním trestnej
ēinnostizaúēelompotvrdeniasvojejobhajoby,prípadnezmareniadôkazov.


19UznesenieNajvyššiehosúduRz3Tdo937/2011z24.08.2011.
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Pre praktikov by nemala byƛ mätúcou skutoēnosƛ, že aktívne konanie páchateűa spoēíva práve
vkrivej výpovedi kním oznámenému vymyslenému trestnému ēinu, ktorým mali byƛ odstránené
dôkazy. Opísaný rozdiel je plne aplikovateűný aj vtýchto prípadoch ana uvedených záveroch sa
právnoukvalifikáciouaktívnespáchanéhotrestnéhoēinuniēnemení.
Opätovne považujem za potrebné zdôrazniƛ, že trestným stíhaním páchateűa pre takúto aktívnu
trestnúēinnosƛhoštátnijakýmspôsobomnenútiposkytnúƛdôkazyprotisebe.
Judikát Rt 25/1969 sa síce týka trestného ēinu krivej výpovede, ale úplne viných súvislostiach
oproti analyzovaným prípadom. Princípy, ktoré vysvetlil adovodil ES@P struēne opísané vúvode
príspevku takisto nie sú na analyzovanú situáciu aplikovateűné, keěže sa netýkajú aktívneho
páchania trestnej ēinnosti osobou, ktorá sa tým snaží zakryƛ alebo sƛažiƛ odhalenie iného už
spáchaného trestného ēinu auplatŸovanie princípu nemo tenetur vo vzƛahu ksebausvedēovaniu
páchateűapritomtopôvodnespáchanomtrestnomēine.
Na základe hore uvedeného je možné uzavrieƛ, že trestné stíhanie páchateűa krivo
vypovedajúceho kvymyslenému skutku, ktorý oznámil vúmysle zatajiƛ dôkazy svedēiace proti
nemu,pretrestnýēinkrivejvýpovedeakrivejprísahypodűa§346Trestnéhozákonaneporušuje
zákazdonucovaniaksebaobviŸovaniuajevsúladesozákonom.
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