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ABSTRAKT:
Predložený príspevok skúma detailnejšie rozmery deliktuálneho práva vo všeobecnosti a deliktuálneho práva
v Slovenskej republike. Poskytuje základné atribúty témy v kontexte verejných, resp. verejnoprávnych
a súkromných, resp. súkromnoprávnych deliktov. V tomto kontexte skúma najmä právnu úpravu tzv. torts,
ktoré existujú v krajinách patriacich do angloamerickej právnej kultúry. V druhej asti príspevku poskytuje autor
aspo orienta ný úvod do vybraných elementov priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej únie.
Poukazuje pritom najmä na skuto nos , že priestupky sú v rôznych krajinách únie vnímané rôzne.

SUMMARY/ABSTRACT:
The author of the presented article deals primarily with the issues of the law of public/private wrongs. Most of
all, he provides the reader with the basic content of the term of „wrong“ and provides a brief comparison of
public and private wrongs. To this end, he most importantly deals with the topic of torts that exists in the
countries belonging to the Anglo American legal culture. In the second part of the study, the authors inspects
some elements of misdemeanors/petty offences in selected countries of the european Union and suggests that
also they may look similar, there may be major differences between the legal regulations of misdemeanors in
various countries of the european Union.
............................................................................................................................... ................................................................................................................

DELIKTUÁLNE PRÁVO AKO POJEM

Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne
vnímané ako oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné
delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne
právo vníma cez prizmu práva verejného, a preto sa asto špecifikácia/ozna enie deliktuálneho práva na
právo verejné v praxi ani teórii neaplikuje, dokonca sa takéto ozna enie ani nepoužíva.

Delikty1 sú totiž akoby automaticky a samozrejme vnímané ako integrálna zložka verejného práva so
všetkými súvisiacimi atribútmi, a to tak, že delikty patria bu do práva trestného alebo práva správneho.

1 Ak z kontextu príspevku nevyplýva nie o iné, za delikt sa pre ú ely tohto príspevku bude považova delikt právnej povahy, a to
bu delikt súdny alebo delikt správny. Uvedený pojem môže by v širšom kontexte použitý v diele aj vo vz ahu k jednotlivým
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Predkladaný príspevok sa snaží – aj ke len vo všeobecných hmotnoprávnych základoch – od vyššie
uvedeného a izolovaného vnímania deliktov odchýli . Namiesto vnímania deliktov ako uzavretých
a oddelených celkov spadajúcich do jednotlivých právnych odvetví, snaží sa poskytnú prvotný priestor
na ich komplexnejšie vnímanie, najmä v kontexte vzájomných väzieb.

Pri trocha modernejšom vnímaní deliktuálneho práva (a to aj v kontexte právnej komparatistiky)
môžeme dokonca skonštatova , že v niektorých právnych systémoch sa deliktuálne právo lení na
deliktuálne právo verejné a súkromné, o pod iarkuje ich vnímanie ako interdisciplinárneho komplexu
spadajúceho do viacerých právnych odvetví – súkromných aj verejných.

Súkromné deliktuálne právo je naj astejšie reprezentované základnou ob ianskoprávnou úpravou
protiprávnych konaní, resp. porušením všeobecne záväzných civilných kódexov (ako vzor tohto prístupu
ponúkame anglo americkú koncepciu torts

2). Na strane druhej, verejné deliktuálne právo je
reprezentované spravidla deliktami na úseku trestného práva a správneho práva, v podstatne menšom
rozsahu aj na úseku ústavného práva3.

Konanie subjektov spolo nosti – fyzických aj právnických osôb – je asto v rozpore so záujmami
spolo nosti ako celku. Odôvodnene je možné predpoklada , že v tre om tisícro í sa v každej spolo nosti
nájde nemalé percento subjektov, pre ktorých konanie v súlade s morálkou a hodnotami danej komunity
nebude samozrejmos ou. Takýto stav však nie je žiadnou novinkou a na takéto situácie pamätajú právne
poriadky množstva krajín už nieko ko storo í. Sankcionovanie nevhodného a protiprávneho konania je
asi tak staré ako spolo nos sama. Mení sa len obsahová nápl toho, o spolo nos považuje za
nevhodné, menia sa procesy, ktoré sa pri sankcionovaní uplat ujú, ur itými zmenami prechádzajú aj
sankcie, ktoré sa za nevhodné správanie jednotlivca ukladajú a iasto ne sa mení aj to, kto môže by
sankcionovaný. Tieto faktory sa menia aj preto, lebo spolo nos sa už dlhodobo odklá a od koncepcie, že
zlo je to, o je nemorálne a naopak, za zlé považuje už aj také skutky, ktoré nie sú vo svojej podstate
v rozpore s morálkou.

Ani táto skuto nos však nemení ni na tom, že drvivá vä šina právnych poriadkov moderných štátov má
dostato ne prepracovaný a detailný systém deliktuálneho práva, ktoré právo alebo jeho asti nastupujú
práve v okamihu, ke dôjde ku spáchaniu protiprávneho inu zo strany fyzickej alebo právnickej osoby.

Deliktuálnym právom Slovenskej republiky budeme preto v tomto príspevku ozna ova heterogénny,
vnútorne neuzavretý a nekodifikovaný systém právneho poriadku, ktorého ú elom je ochrana
verejného záujmu v súlade s právom a sankcionovanie páchate ov protiprávnych inov v súlade
s právom.

Príslušná definícia však okamžite indikuje rozmer problému, ktorému sa zatia slovenská právna teória
dostato ne nevenovala (my sme ho nazna ili vyššie), a to konkrétne súkromnoprávny a verejnoprávny
rozmer deliktuálneho práva. Klasicky sa sankcionovanie považuje za doménu trestného práva
a správneho práva (správne delikty a správne trestanie). Existujú však štáty, ktoré do ve kej miery

subkategóriám súdnych, resp. správnych deliktov. Vzh adom na uvedené sa pojem delikt v tomto príspevku nepoužíva na
ozna enie deliktov, ktoré sú v rozpore napr. s morálkou alebo iným právne nezáväzným hodnotovým systémom, ale nie sú
v rozpore s právom (až na ur ité výnimky).
2 Ozna enie torts sa spravidla používa na sekundárne súkromnoprávne záväzky vznikajúce ex delicto (na základe porušenia
primárnej zákonnej povinnosti), t. j. nie na zmluvnom základe. Ich priamym následkom môže by ob ianskoprávne konanie
za ínajúce na návrh, v ktorom sa nahrádza škoda, ale osoba, ktorá sa skutku dopustila, nie je sankcionovaná v užšom zmysle
slova (k tomuto inštitútu vi výklad alej).
3 Z uvedenej koncepcie vyplýva nepriama kategorizácia deliktov na súkromné (ob ianskoprávne) a verejné (trestnoprávne
a správnoprávne). Okrem toho je možné otvori ako relatívne liberálnu a zatia právnou teóriou hlbšie neriešenú otázku toho, i
je možné, aby aj priamo Ústava Slovenskej republiky, bola priamym prame om verejného deliktuálneho práva (tzv. ústavné,
resp. ústavnoprávne delikty). Prípadné ústavnoprávne delikty však nie sú predmetom tohto príspevku, preto sa im v alšom
budeme venova len okrajovo a pod deliktuálne právo verejné budeme pre potreby tohto príspevku zara ova len delikty
súdne a delikty správne.
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aplikujú aj režim súkromného deliktuálneho práva. Osobitne je potrebné v tomto bode poznamena
napr. krajiny akými sú Spojené krá ovstvo Ve kej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké,
Austráliu a pod. Pre angloamerický právny systém (do ktorého patria, alebo od ktorého sa odvíjajú všetky
ich právne poriadky všetkých uvedených krajín) totiž ako osobitný druh deliktov rozlišujú tzv. torts.

Pojmom tort sa ozna uje porušenie povinnosti inej ako zmluvnej, resp. kvázi zmluvnej, za ktoré
porušenie môže poškodená osoba iniciova konanie o náhradu škody. Ako je zrejmé, táto definícia má
procesnoprávny charakter [...]4. Znamená to, že ani v Anglicku, kde sa toto právne odvetvie považuje za
vlastné – pôvodné, (jeho vznik sa datuje cca do roku 1860) nemá pojem tort zákonné a ani všeobecne
akceptované [hmotnoprávne] teoretické vymedzenie. Pod a niektorých autorov dokonca ni také ako
samostatné odvetvie „Law of Tort“ neexistuje, existuje len „Law of Torts“, t. j. akýsi zoznam
protiprávnych konaní a opomenutí, pre ktoré má poškodený právo za a ob ianskoprávne konanie5.

I napriek vyššie uvedenému však platí všeobecná koncepcia, že tieto delikty majú súkromnoprávny
charakter, a preto v prípade, ak k nim dôjde, poškodený má právo za a príslušný druh ob ianskeho
súdneho konania (náhrada škody) Zodpovednostný režim existuje medzi „delikventom“6 a poškodeným.
V ob ianskoprávnom režime teda nedochádza k sankcionovaniu páchate a7 v pravom zmysle slova, ale
len k náhrade škody, ktorú spôsobil poškodenému8. Tieto delikty naj astejšie vznikajú v rámci
ob ianskeho práva, obchodného práva, príp. pracovného práva. Je pritom potrebné podotknú , že do
tejto skupiny deliktov budú patri napr. také protiprávne konania, ktoré sú v kontinentálnom vnímaní,
a teda aj v Slovenskej republike, kategorizované ako správne delikty alebo dokonca trestné iny9.
Rovnako je potrebné doda , že niektoré rozmery tejto problematiky majú hybridný charakter a
v Slovenskej republike je ich ochrana obsiahnutá v súkromnoprávnych kódexoch, ale aj kódexoch
verejného práva. Typickým príkladom takejto situácie je napr. ochrana osobnosti pod a ob ianskeho
práva10, ale rovnako napr. priestupok proti ob ianskemu spolunažívaniu11 a trestný in ohovárania12,
ktorých skutková podstata môže spo íva v obdobnom protiprávnom konaní.

4 STRONG, S.I. – WILLIAMS, L. Complete Tort Law: Text, Cases and Materials. (1st Edition) Oxford University Press: Oxford, ISBN
(13): 9780199292240. ISBN (10): 0 19 929224 8, 2008, str. 4 (1. kapitola)
5 STRONG, S.I. – WILLIAMS, L. Complete Tort Law: Text, Cases and Materials. (1st Edition) Oxford University Press: Oxford, ISBN
(13): 9780199292240. ISBN (10): 0 19 929224 8, 2008, str. 4 (1. kapitola)
6 Pojem „delikvent“ v tejto súvislosti nepovažujeme za úplne primeraný. Je to však ur itý stupe generalizácie, ke že ide
o osoby v rôznych postaveniach – môže ís napr. o suseda – vlastníka veci pod a § 127 Ob ianskeho zákonníka, zmluvnú stranu
a pod. v anglickej právnej terminológii sa na páchate a tohto deliktu používa ozna enie tortfeasor.
7 Páchate ovi takéhoto deliktu teda nie je uložená ob ianskoprávnym súdom žiadna sankcia, ale je len zaviazaný k náhrade
škody, ktorú spôsobil. Práve uvedená skuto nos spôsobuje hesita né tendencie pri akceptácii daných skutkov do režimu
deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky.
8 Príkladmo je možné v tejto súvislosti uvies napr. nasledovné torts pod a anglického práva: poškodzovanie dobrého meno
a povesti osoby, užívanie cudzej veci bez právneho titulu, vstup na pozemok tretej osoby bez právneho titulu, zodpovednos za
škodu spôsobenú z nedbanlivosti a pod.
9 Napr.: osoba sa šírením nepravdivej informácie o inom môže dopusti priestupku pod a § 49 ods. 1 písm. a) zákona
o priestupkoch, trestného inu ohovárania pod a § 373 Trestného zákona a sú asne existuje inštitút ochrany osobnosti pod a
§ 11 Ob ianskeho zákonníka, pod a ktorého ustanovenia: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života

a zdravia, ob ianskej cti a udskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“
10 § 11 Ob ianskeho zákonníka ustanovuje „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia,

ob ianskej cti a udskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“
11 § 49 ods. 1 zákona o priestupkoch deklaruje „Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá

na posmech...“
12 § 373 Trestného zákona ustanovuje „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý zna nou mierou ohrozi jeho

vážnos u spoluob anov, poškodi ho v zamestnaní, v podnikaní, naruši jeho rodinné vz ahy alebo spôsobi mu inú vážnu

ujmu, potrestá sa od atím slobody až na dva roky.“
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Záleží najmä od dotknutého subjektu akou formou sa rozhodne bráni proti zásahu do svojej osobnej
sféry, t. j. i podá návrh v civilnom konaní, oznámenie o priestupku alebo trestné oznámenie13.
V závislosti od okolností skutku a osoby páchate a nie je možné vylú i , že obdobné protiprávne konanie
bude pri jednom páchate ovi posúdené ako priestupok a pri inom páchate ovi môže by posúdené ako
trestný in, napr. z dôvodov priestupkovej recidívy alebo na základe iných okolností zvyšujúcich
závažnos deliktu. Z rímskoprávnej koncepcie právneho poriadku Slovenskej republiky však vyplýva, že
ob ianske právo nie je prame om deliktov (ak neskúmame súdne poriadkové delikty napr. pod a
Ob ianskeho súdneho poriadku), t. j. samo o sebe nedefinuje protiprávne konanie ako rozpor s verejným
záujmom, a preto ak bola vyššie uvedená definícia považovaná za základ deliktuálneho práva
v Slovenskej republiky, bude sa tým ma na mysli najmä právo verejné – osobitne trestné právo a právo
správne. Napriek tomu, že už v tomto bode môže by podstata tohto príspevku relatívne jasná,
považujeme za potrebné vysporiada sa s alším verejnoprávnym rozmerom deliktuálneho práva
Slovenskej republiky, a to s právom ústavným. Dlhodobo je ústavné právo vnímané ako akési
„privilegované“ odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky, ako odvetvie princípov a zásad, ako
odvetvie k ú ových právnych pilierov a pod. Jednou otázkou, ktorú si však každý autor skúmajúci verejné
deliktuálne právo musí položi a kvalifikovane zodpoveda je to, i aj ústavné právo – a najmä Ústava
Slovenskej republiky – ústavný zákon . 460/1992 Zb. – je prame om verejných deliktov. O tom, že
ústavné právo Slovenskej republiky patrí do verejného práva asi nie sú žiadne pochybnosti. Môžeme však
ústavné právo vníma aj ako sú as deliktuálneho práva SR? Je Ústava Slovenskej republiky a niektoré jej
ustanovenia prame om verejných deliktov – rovnako ako je tomu v prípade trestných inov alebo
správnych deliktov? Má v tejto súvislosti Ústava Slovenskej republiky naozaj „privilegované“ –
principiálne postavenie alebo je riadnym pozitívnoprávnym prame om verejných deliktov Slovenskej
republiky? Na za iatok asi bude potrebné problém vníma cez prizmu teórie. Pod a právnej teórie sa pri
ur itej generalizácii naj astejšie za delikt považuje zákonom pomenované

14 protiprávne konanie
deliktuálne spôsobilej osoby, s ktorým konaním je spojená hrozba sankcie. Ak akceptujeme túto definíciu
ako základ pre kategorizáciu verejných deliktov, potom musíme jednozna ne konštatova , že Ústava
Slovenskej republiky nie je prame om verejného deliktuálneho práva15. V takýchto prípadoch totiž
existuje právny predpis, ktorý bol porušený, ale toto samotné konanie ako druh protiprávneho konania
pomenované nie je. Rovnako nie je pomenovaný subjekt, ktorý sa takéhoto protiprávneho konania môže
dopusti , o by však bolo potrebné skúma najmä z h adiska deliktuálnej zodpovednosti16. Absentuje tiež
prvok „hrozby sankcie“, ke že Ústava Slovenskej republiky neur uje priame sankcie za to, ak niekto
poruší Ústavu Slovenskej republiky (pri om napr. prípadnú náhradu škody z toho plynúcu za sankciu
v pravom zmysle považova nemôžeme). Je teda evidentné, že klasické vymedzenie deliktu relevantné
ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky nesp ajú, ím sa potvrdzuje privilegovanos ústavného práva
a možno aj ústavnoprávnych aktérov, o je do ur itej miery pod iarknuté aj tým, že množstvo ustanovení
Ústavy Slovenskej republiky je ešte vykonávaných alšími predpismi, v ktorých za ur itých okolností
protiprávnos konania už môžeme skúma . Príkladom takého zákona je napr. zákon . 514/2003 Z.z.
o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (v znení neskorších predpisov), ktorý zákon, logicky,
rieši právny režim náhrady škody aj v takých prípadoch, ke konaním alebo nekonaním orgánu verejnej

13 Uplatnenie procesných postupov pod a verejného práva ( i už správneho alebo trestného) vedúcich k postihu páchate a
deliktu neznamenajú zánik práva poškodeného domáha sa ochrany, resp. náhrady škody v ob ianskom súdnom konaní (ak
k náhrade škody nedošlo v rámci verejnoprávneho procesu).
14 Pomenovanie môže by špecifické alebo všeobecné – napr. priestupok, správny delikt, iný správny delikt, trestný in, pre in,
zlo in a pod. Pre priestupky a trestné iny je pritom potrebné explicitné pomenovanie (t. j. pomenovanie vlastným menom), pri
iných správnych deliktoch však táto požiadavka nemusí by striktne dodržaná. Delikt môže by pomenovaný aj nepriamo, príp.
môže chýba ozna enie deliktu.
15 K tomu porovnaj výklad v predchádzajúcej poznámke pod iarou.
16 Toto neplatí napr. v nadväznosti na l. 107 Ústavy Slovenskej republiky pod a ktorého „Prezidenta možno stíha iba za

úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.“. Zo všeobecného znenia slovného spojenia „porušenie ústavy“ jednozna ne
vyplýva, že právny poriadok po íta aj s porušením ústavy a ur uje – v takom prípade – aj špeciálny subjekt deliktu – v tomto
konkrétnom prípade: prezidenta Slovenskej republiky.
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moci boli porušené práva fyzickej alebo právnickej osoby, ale na alej nerieši verejnoprávny rozmer
sankcionovania toho, kto takúto škodu spôsobil17. Rovnako by sme však mohli uvies , že zásahy do
niektorých ústavných práv môžu ma svoje vyjadrenie aj v trestnom práve. Konkrétne, ak ide napr.
o zásah do zhromaž ovacieho a združovacieho práva pod a Ústavy Slovenskej republiky, takýto zásah je
postihnute ný pod a § 195 Trestného zákona ako porušovanie slobody združovania a zhromaž ovania18,
ím sa ústavnoprávna garancia, resp. jej porušenie premieta do roviny trestného práva, a tým do roviny
„klasických“ súdnych deliktov.

Problém ústavného práva ako prame a deliktuálneho práva však obsahuje množstvo alších rozmerov,
ktoré by mohli tvori samostatnú štúdiu. Sme presved ení, že otázku postavenia „deliktov
ústavnoprávneho charakteru“ v právnom poriadku Slovenskej republiky detailnejšie zodpovedajú asi až
alšie generácie budúcich právnikov.

Vychádzajúc zo skuto ností uvedených vyššie a upresnením pôvodnej definície deliktuálneho práva
Slovenskej republiky by sme preto mohli uvies , že v rámci tejto publikácie, budeme týmto pojmom
ozna ova heterogénny, vnútorne neuzavretý a nekodifikovaný systém trestného práva a správneho
práva Slovenskej republiky, ktorých ú elom je ochrana verejného záujmu v súlade s právom a trestanie
páchate ov protiprávnych inov v súlade s právom.

PRIESTUPKY V SR A V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY AKO ZÁKLADNÝ ELEMENT SPRÁVNYCH

DELIKTOV

Ako sme už nazna ili vyššie, verejné deliktuálne právo je heterogénnym právnym odvetvím a zah a
v sebe tak právo trestné, ako aj právo správne. V nasledujúcej asti tohto príspevku sa budeme zaobera
práve skupinou správnych deliktov a aj v rámci nich skupinou najfrekventovanejšou – priestupkami.
S cie om poskytnú príspevku nadnárodný rozmer, vybrané elementy priestupkového práva sme skúmali
v kontexte niektorých štátov Európskej únie. Výklad je do ur itej miery zjednodušený a trivializovaný, aby
mohol skúmané aspekty problematiky o najjednoduchšie pokry 19.

V Slovenskej republike sa pod a § 2 ods. 1 priestupkového zákona sa za priestupok považuje zavinené
konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spolo nosti a je za priestupok výslovne ozna ené v tomto
alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnute ný pod a osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný in. Druhý odsek toho istého ustanovenia poskytuje negatívne vymedzenie pojmu
priestupok.

Rakúska právna úprava detailne neskúma materiálne ani formálne znaky skutku, ale len deklaruje, že
trestným je len taký priestupok, s ktorým zákon spája hrozbu sankcie v ase jeho spáchania, resp. pred
jeho spáchaním. Rakúska definícia teda neakcentuje napr. položky ako nebezpe nos pre spolo nos , ale
fakticky akýko vek priestupok, s ktorým je spojená hrozba sankcie je priestupok v právnom zmysle slova.

Vymedzenie priestupku v Ma arsku je podobné „slovenskému chápaniu“. Zákonná definícia tohto
pojmu totiž deklaruje, že: priestupkom je také protiprávne konanie prejavujúce sa v konaní alebo
opomenutí, ktoré za priestupok ozna uje zákon, nariadenie vlády alebo nariadenie samosprávy
a s ktorým je spojená sankcia (následok) pod a zákona o priestupkoch. Uvedená definícia teda explicitne
poukazuje najmä na formálnu stránku priestupku, t. j. kde musí by priestupok uvedený, deklaruje

17 Ur itým systémom verejnéhoprávneho postihu môže by disciplinárne konanie vo i zamestnancovi, resp. regresné konanie
vo i subjektu, ktorý nárok adresáta správy spôsobil (pod a § 21 a nasl. zákona . 514/2003 Z. z.)
18 § 195 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ažkej ujmy obmedzuje vo výkone

jeho združovacieho práva alebo zhromaž ovacieho práva, potrestá sa od atím slobody až na dva roky.“
19 V niektorých astiach príspevku budeme v alšom používa aj pojem „trest“, resp. „trestnos “, a to aj v kontexte správnych
deliktov – priestupkov, o bude v niektorých prípadoch vychádza zo zahrani nej právnej terminológie.
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spôsob spáchania a sankcionovate nos konania. V porovnaní s vymedzením pojmu priestupok v SR teda
dochádza k rozšíreniu formálnych prame ov, v ktorých môže by priestupok vyjadrený.

§ 1 zákona o priestupkoch teda obsahuje objektívne [rozumej: materiálne] aj formálne znaky priestupku.

Pod a príslušnej definície, za priestupok sa považuje také konanie ur ené zákonom, ktoré je protiprávne

a postihnute né. Toto je ešte možné doplni o skuto nos , že priestupok je pre spolo nos menej

nebezpe né konanie ako trestný in a odlišuje sa od trestných inov aj subjektívnou stránkou,

t. j. úmyselnos ou, resp. nedbanlivos ou konania
20
. Uvedenú definíciu do ur itej miery zjednodušil Tajok,

P., ktorý uvádza, že priestupok je právny inštitút, ktorým sa pod a vôle a vyjadrenia zákonodarcu

sankcionuje udské konanie, a preto materiálnym znakom protiprávnosti priestupku nie je ni iné ako

porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, ktorý vyjadril zákonodarca
21
.

V kontexte vymedzenia pojmu priestupok, resp. priestupkového práva si ešte dovolíme poukáza na
alšie vymedzenie, ktoré poskytuje Cserép, A., a ktoré vymedzenie má nielen právny, ale aj sociologický

rozmer. Pod a Cserépa, priestupkové právo má represívny charakter a jeho podstatou je sankcionovanie
protiprávneho konania. V rámci priestupkového práva dochádza k uplatneniu donucovacej moci štátu,
ím štát neorganizuje, ale ochra uje životné (spolo enské) podmienky22.

Je však potrebné podotknú , že sú asná definícia priestupku sa v ur itých smeroch líši od tej, ktorá sa vo
svojej podstate považuje za pôvodnú (prvú) definíciu pojmu priestupok. V kontexte Ma arska totiž platí,
že o priestupkoch v sú asnom zmysle slova môžeme pojednáva od 14. apríla 1968, kedy parlament
schválil zákon . I z roku 1968 – zákon o priestupkoch, ktorý sa stal ú inným 1. októbra toho istého
roka23. Týmto zákonom bola poskytnutá prvá legálna definícia pojmu priestupok v Ma arsku (od ktorej
sa odvíjali alšie – aj tá sú asná). Konkrétne v preambule k tomuto (historickému) predpisu sa uvádza:

"Tento zákon upravuje také protiprávne konania, ktoré majú pre spolo nos nepatrný stupe

nebezpe enstva. Za ú elom dosiahnutia riadneho výkonu štátnej správy, zákon postihuje sankciami

z dôvodu prevencie také konania, ktorými sa marí riadny výkon štátnej správy a sankcionuje osoby

narúšajúce ob ianske spolužitie. Zákon sú asne upravuje procesné postupy v rámci priestupkového

konania, ktorými sa má dosiahnu rýchle vybavenie jednotlivých vecí. Jeho ú elom je dosiahnutie o

najefektívnejšieho boja proti takýmto protiprávnym konaniam."

V súlade s politickým vnímaním verejnej správy v danom ase, definícia zužuje priestupok len na úrove
"štátnych orgánov", resp. "štátnej správy", ponechávajúc všetky ostatné zložky verejnej správy v legálnej
definícii priestupkov nezastúpené.

Paradoxne však i napriek tejto skuto nosti tvoril uvedený zákon sú as ma arského právneho poriadku
po dlhú dobu. Skuto nos , že v dostato nej miere reagoval na potreby spolo nosti potvrdzuje aj jeho viac
ako 32 ro ná existencia. Od nadobudnutia jeho ú innosti 1. októbra 1968 do d a zániku jeho ú innosti
1. marca 2000 bol síce nieko kokrát menený, ale „prežil“ aj zmenu politického režimu24.

20 KÁROLYINÉ MÜLLER, E. – KOVALIK, P. – MÉSZÁROS, J. – PAPP, L. Új szabálysértési jogszabályok magyarázatokkal,
2. átdologozottkiadás. HVG ORAC Lap és Könyvkiadó kft.: Budapest, 2002, ISBN 9639404152, str. 31
21 TAJOK, P. – VILMOS, S.: A határellen rzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek
min sül jogellenes cselekedetek megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában. (PhD.). Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem: Budapest, 2007, str. 19 – 20
22 CSERÉP, A. Szabálysértési jog. Pécsi Tudományegyetem: Pécs, 2008, str. 10
23 TAJOK, P. – VILMOS, S.: A határellen rzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek
min sül jogellenes cselekedetek megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában. (PhD.). Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem: Budapest, 2007, str. 12
24 TAJOK, P. – VILMOS, S.: A határellen rzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek
min sül jogellenes cselekedetek megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában. (PhD.). Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem: Budapest, 2007, str. 13
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Slovinská právna úprava neobsahuje žiadne formálne vymedzenie pojmu priestupok, ale len ur uje, že
priestupky môžu by ur ené/upravené zákonom, nariadením vlády a právnymi aktmi orgánov
samosprávy. Konkrétne v l. 6 zákona sa uvádza, že priestupkom je konanie, s ktorým je spojená sankcia
a ktoré je za priestupok ozna ené v zákone nariadení vlády alebo akte miestneho orgánu samosprávy.

VEKOVÉ ASPEKTY ZODPOVEDNOSTI ZA PRIESTUPOK

V právnom poriadku Slovenskej republiky existuje relatívne nelogická a len ažko akceptovate ná
premisa, v zmysle ktorej osoba je právne zodpovedná za konanie pre spolo nos extrémne nebezpe né,
ale sú asne táto osoba ešte nie je zodpovedná za konanie, ktoré predstavuje pre spolo nos menší
stupe nebezpe enstva. Je teda evidentné, že v právnom poriadku Slovenskej republiky existuje tzv.
veková zodpovednostná duplicita, pri om v trestnom práve je to 14 rokov a v priestupkovom práve až 15
rokov. Zjednodušene povedané: 14 ro ný lovek je schopný dopusti sa vraždy a nies následky tohto
konania, avšak ten istý lovek nie je schopný dopusti sa napr. priestupku urážky na cti, ke že ešte
nedov šil 15. rok veku. Tento právny stav považujeme za neštandardný a ak by sme už duplicitu tohto
typu pripustili, vyšší vekový cenzus by pravdepodobne mal existova v rámci trestného práva.

Rakúsky priestupkový zákon ur uje vek 14 rokov ako vek vzniku priestupkovej zodpovednosti. V tejto
súvislosti je však potrebné poukáza na skuto nos , že pod a právnej úpravy v Rakúsku, osoba, ktorá už
dov šila 14. rok života, ale ešte nedov šila 18. rok života (mladistvý priestupca), nie je za priestupok
zodpovedná, ak nebola nato ko zrelá, aby rozpoznala následky svojho konania. Fyzický vek teda nie je
jediným ukazovate om zodpovednosti, ke že v zákonom ur ených prípadoch sa skúma aj mentálna
vyspelos páchate a priestupku.

Právna úprava v súvislosti s vekom páchate a priestupku Ma arsku je jednozna ná, a to 14 rokov.
V tomto kontexte (aj ke sa v zásade zameriavame na páchate ov priestupku – fyzické osoby),
dodávame, že ma arské priestupkové právo (rovnako ako zákon o priestupkoch v Slovenskej republike),
upravuje inštitút postihu v režime právnickej osoby. Je zaujímavé, že na rozdiel od slovenskej právnej
úpravy, ma arská priestupková úprava nevylu uje aj postih v kontexte plnenia pracovných povinností.
Zákon o priestupkoch ur uje, že ak ide o porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe alebo ide
o priestupok v súvislosti s výkonom práce, za priestupok je zodpovedný ten, ktorého konanie alebo
opomenutie vyvolalo protiprávny stav (služobný pes zamestnanca súkromnej bezpe nostnej služby
spôsobí ujmu na zdraví jednému z návštevníkov stráženého priestoru – v takomto prípade bude
zodpovedným subjektom nie spolo nos ako zamestnávate , ale samotný zamestnanec).25

Právna úprava v Slovinsku ur uje, že všeobecným vekom na vznik priestupkovej zodpovednosti v krajine
je dov šenie 14. roku veku. Príslušná právna úprava je však v tejto krajine detailnejšia, ke že uvádza dve
subkategórie mladistvého páchate a ( l. 30 a l. 31 zákona), a to: mladší mladistvý páchate (od 14. roku
veku až po dov šenie 16 rokov) a straší mladistvý páchate (od 16. roku veku až po dov šenie 18 rokov).
Vekové rozlišovanie má pritom zmysel z h adiska ukladania sankcií, resp. preventívnych – výchovných
opatrení.

NAVÁDZANIE, POMOC A POKUS

Navádzanie a pomoc sú asný slovenský priestupkový zákon neupravuje ani v minimálnom rozsahu. Tieto
inštitúty nedefinuje, neur uje ich generálny aplika ný režim, o v kone nom dôsledku znamená, že
navádzanie a ani pomoc pri páchaní priestupku nie sú v Slovenskej republike postihnute né. Ur itú – aj
ke minimálnu zmienku k pokusu nachádzame v osobitnej asti priestupkového zákona – v § 50, ktorý
deklaruje, že: Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou,

spreneverou, podvodom alebo zni ením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto

konanie pokúsi. Pod a slovenskej právnej úpravy v sú asnosti teda pokus v zásade nie je trestný, okrem

25 CSERÉP, A.: Szabálysértési jog. Pécsi Tudományegyetem: Pécs, 2008, str. 8
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prípadu, ke to zákon explicitne ur uje. Zaujímavé pritom je, že na rozdiel od iných štátov (vi alej),
pokus je trestný aj vtedy, ak od spáchania skutku osoba dobrovo ne upustila (priestupkový zákon v SR
takúto alternatívu vôbec neupravuje).

Pod a rakúskej právnej úpravy sú navádzanie a pomoc („u ah enie spáchania priestupku“) automaticky
trestné (§7 zákona): Osoba, ktorá iného navedenie na spáchanie priestupku alebo jej pri páchaní
priestupku pomôže, zodpovedá za tento priestupok, a to aj v prípade, ak samotný páchate nie je trestne
zodpovedný. Pokus však trestným nemusí by (§8 zákona): Pokus spácha priestupok je trestným len
v prípade, ak zo zákona explicitne vyplýva, že trestným je aj „pokus“, t. j. právna úprava je podobná
slovenskej, avšak vo všeobecných ustanoveniach zákona existuje aspo legislatívny odkaz na túto
skuto nos . Pokus však v Rakúsku nie je trestný, ak osoba dobrovo ne upustí od protiprávneho konania,
inak zabráni tomuto konaniu alebo odvráti následok.

Ma arská právna úprava je koncipovaná podobne, ke že v § 6 ma arského priestupkového zákona sa
uvádza, že navádzanie na priestupok alebo poskytnutie pomoci pri páchaní priestupku sú
sankcionovate né. Podobne ako je tomu v prípade rakúskej právnej úpravy, aj ma arský priestupkový
zákon ur uje v § 7, že pokus spácha priestupok je postihnute ný len v prípade, ak tak zákon explicitne
ur uje.

Zodpovedným za priestupok je teda ten, kto sa dopustí protiprávneho konania ur eného všeobecne
záväzným právnym predpisom, a to bu úmyselným alebo nedbanlivostným konaním, okrem prípadov,
ke zákon vyžaduje explicitne len úmyselné konanie, ale pod a priestupkového práva je zodpovedný aj
ten, kto iného úmyselne naviedol na spáchanie priestupku alebo mu v páchaní priestupku úmyselne
poskytol pomoc26.

Slovinská právna úprava posúva následky ešte alej, ke v lánku 11 slovinského priestupkového zákona
sa uvádza, že navádzanie aj pomoc sú trestné (s možnos ou upustenia od potrestania za zákonných
podmienok), avšak pod a l. 10 právnej úpravy, pokus trestným nie je.

ZÁVER

V prvej asti predloženého príspevku sme sa aspo v základných náznakoch pokúsili širšej odbornej
verejnosti odprezentova náš poh ad na pojem deliktuálne právo. Sme si vedomí skuto nosti, že tak ako
množstvo iných právnych inštitútov, aj v tomto prípade existuje viac interpreta ných prístupov a metód,
uvítame preto aspo to, ak bude tento príspevok odrazovým prvkom odbornej diskusie k téme.

V druhej asti príspevku sme sa pokúsili aspo v základných náznakoch poukáza na to, že priestupky – aj
ke môžu ma dokonca spolo ný historickoprávny základ – môžu sa v rámci Európy enormne líši , a to
nielen v rovine ich vymedzenia, ale napr. aj súvisiacich sankcií, ochranných opatrení, ako aj napr.
v postihnute nosti jednotlivých vývojových štádií konkrétnych deliktov. Ani túto as príspevku
nepovažujeme za uzavretú, ale vnímane ju viac ako dynamický koniec s možnos ou pokra ovania.

26 BEDÁNY, D.: Jogi alaptan. ATK: Budapest, 2007, str. 88
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