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Právny obzor (P O) 
čís. 10., roč. XXVII/1944. 

Dr. Ladislav Udvardy: 

Trestný pokus de lege . ferenda . 
(Pokračovanie.) 

Navrhovaná definícia pokusu nerieši výsloOvne otáJzku, v 
. kt'orých prípadoch, resp. u iktorých deliktoOv je pokus vylúče
ný, lebo riešenie tejto ,otázky vyplýva už zoo samotného poj.
mového určenia poku~u .a z povahy prislušných deliktov. 

Zdó:m:znením dolóznosti, alko subjektívneho prvku pokusu, 
je v negatívnom smysle riešená možno,sť trestného pokusu u 
tých deliktov, kde subjektívnym znakom zákonnej skutkoOvej 
podstaty je iba ne d b ·a los ť. Tu treba kornštat,ovať, že v ná
zore o pojmovej možnosti pokusu u deliktov kulpóznych tak 
legislatívne ako laj teoretické diela sa rOlzchárdlzlajú. Jedna časť 
považuje pokus kulpózneho deliktu z,a pojmove možný, druhá 
časť zastáva všaik opačný názor. Avš,ak aj legislatíV1ne diellď, 
vychádzajúce 'Z principu pojmovej možnosti takéhoto pokusu, 
vylučujú trestnosť pokusu u deUktov kulpóznych vý,slovným 
normatívnym ustanovením, ktoTé odóvodňujú tým, že účinná 
ochI1ana chránených Iprávnych statkov u deliktov kulpóznych 
nevyžaduje trestne stíhať už aj pokusnú činnosť, - posta'či 
tu postihnúť trestnou represiou iba dokonaný delikt. 

S hr.adiska definície pokusu pror lege ferenda niet vóbec 
dóvodu k teo'retickej deba'te o pojmovej možnosti a či ll1emož
nosti pokusu pri kulpóizll10m z,avinení. Tým, že ,l1IalVrhovaná 
definícia za všeobecný subjektívny znak pokusnej činnosti ur
čila iba úmyselné zavi'llenie, je jasne riešená beztrestnosť 
pokusu u deliktov kulpóznyoh, - bez toho, že Iby sa navrho:. 
YďJIlé ustanovenie muselO' výslovne Izmieniť o tejto otáJzke ·a 
týni zá-sadne sla prikloniť k niektorému z uvedených dvoch 
protichodných teoretických ná,zor'ov. Dóvod prijatého riešenia 
v damom smere. záležÍ' však: v tom, 'že i keby sme pojmové 
pr~pustili možnost pokusu u deliktorv kulpóznych, kvalita sub
jektívnej viny ,a prej.avená subjektívna nebezpečnosť pácha
tefova nie sú tu tak značnej intenzity, že by úči'nná ochrana 

_.práJvneho por-iadku vyžadovala 'postihnúť trestnou represlou 
už aj čÍru poikusnú činnosť. _ . -

'Podva povahy deliktóv je vyľÚJčený pokus v týchtO' prí-
padoch: . 

1. U takzvaných p r a v Ý c h (-č i stý. ch) o m i s í v n y ch 
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' Č i ln ,ll 'O :S t í, čiže u t,akých oPQlminutí, ktO'ré sa trescú preto, 
lebO' páchatef nevyhovel určitému prí-kazu. U takýchto činov 
totiž tým okamžikom, akonáhle vinník neslPlní otázny príkaz, 
hO'd talk mal spr.aviť pod následkami 'irestnej sankcie, je už 
dovT'šená skutková podstata deliktu. DO' t'Ohto olkamžiku ne
možno v'ša;k zrejnle hO'vorU ,ani o pokuse, veď až do tohto 
č.asového bodu vinník 'maže vykornať dotyčnú činnosť, ktOI01l 
príslušnému zákonnému príkazu vyhovie, la tým vy]úči skut
korvú podst.atu dotyčného .amisívneho · deliktu i jeho pokusu. 
Iný je ,práv,llY stav u nep:mvých činností omisívnych (delictum 
commissionis per ommrssÍonem), toUž vtedy, ak určitý trestný 
č~n, ktorý záleží 'Zpravidla v piOlzitívnom konaní a vyzna'čuje 
s.a PQlrušenÍ'm normatívneho zálka:zu (t. j . nie nesplnením nOI
matívneiho prík'a'zu) in c:oncreto Sla má uskutočniť ,opomi
nutím. (Takýto delikt je -napríklad Id!Qlózne Utsmrtenie no
v.onarodeného IdJieťaťa lopominutím tý,ch opatrení po. na
rodení, kto.ré sú predJpokladom toho, aby dieť/al zo
stal-Ol na: 'žive, najma, .alby nevykrvácallm) U tejto posledne 
spomenutej ka'iegórie omi,sívnych deli-ktov pokusnál činnosť je 
možmá (napríklad pri uvedenom príklade tak, že dieťa napriek 
sp-omenutému hriešnemu 'OPO'minutiu neúmrie, lebo. následky 
trestného ,o:pominuUa niekto iný ešte vča,s odvráti). Samozrej
mé je, že v ,súvi,sl'Osti s trestným pokus.am IPrichádzajú dOl ÚVH

hy len omisívne delikty do.lózne, keďže po.kus kulpóznych 
deHktorv nie je trestný ·ani u komi-sívnych ani u omi:sívnych 
deliktov-. I I ! ! I 

2. U takzvaných ipr e t e r i n ten c i.o n á 1 n y c h de 1 i k
t lOl v, u ktorých prísnej,šia zákonná kv.aHfikácia je viazaná 
práve na tú objek'tívnu podmienku, že dotyčný ť,a'žší výsledok 
»pI1aeter intenti'Onem« nastal. 

3. U tzv. oka mži k -o v Ý ch trestných činov, ktoré sa Zél

pOlčnú a zároveň aj doklonávajú jednou-jedinou č:Lnnostnou 
fázo.u, ,alkO' nélJpríklad ve:rbálna urážk1élJ na cti. U tý'Chto deliík
tov ilba 'subje!ktívna náležitosť polkusnej ,činnosti by mohla jest
v.avať (n.apríklad páohatef maže mať dávno pred verbálnou 
urážkou lélJnimum iniurandi), avšak po stránke ofbjektívnej ne
mO'žno hovoriť o činnosti, smerujúcej belzprolstredne k Idlokon.a'- . 
niu trestného. činu, keďže uskutočnenie ,skutk'orvých Iznakov 
t'festného činu nevyžaduje tu nijakú reťa'Z 'ČÍ:nnOSltí alebo čin~ 
nosť určitý čas (hoci aj minimálneho POizpatia) trvajúcu, .ale 
ilha jednu-jedinú oklamžiko.vú lčillilOSť, kto1rá je zároveň doví-
šením celej · .skutk,orvej poldsta'ťy dotyčmého deliktu. 

Otázkou je, 'či sa maže vyskytnúť pokus v ,smysle trestno
právnom u doló'Znych trestných činov, spáchaných v n á hlo. ln 
- -o k ,a ll 'Ž i k >O v ·o m - T IQ! Z hOrd n ut í, kde ÚJmy-sel je v 
pravom významesl'Ova »dolus relPentinus«. U :niektorých trest
ných či:nov náhly duševný a.ffekt, z ktorého trestná činnosť 
vzniká, je dokO'nca špeciálne u:rčeným kon-štantným subjektív-
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nym. '~n~?,m pajmovej ,padstaty ,a tvorí práve zákl,ad IO'sobitnej 
ikvahfIka;Cle '?n?ho td!~10zneho, deliktu. (K tejto. kategórii delik
tov patn naJma padla platneho prátv,a ÚInyse}lné zabitie čla
veka :zla ,silného roz'čúlen1a podTa § 281 trestného záko[lla'.) 
Predmetnú otázku treba Tiešiť kl,adne. Ak Iza takýchto náhlych 
duševných affektov uznávame vóbec - a ta správne - jest-o 
vovanie úmyslu v smysle trestnaprávnam, musíme zrejme u
znať vedrla dokonaného dolózneho činu ,alj možnosť pokusnej 
činnosti. Toto. stanovisko zaujal,a vo via,cerých svojich ro'2-
hadnutiach aj býv. uh . Kúri.a. Skutočnosť, že trestný čin je 
spáchaný v 'o~amžikovam duševnom pohnutí, zreJme nezna
mená, že v,am.k'a'j-šia činnosť, rea1izujúc:a dalózne rozhodnutie 
páC'hatera, sa uskutočňuje jedným-jediným neprerušitelIným 
aktom a nezn,amená,že trestný výsledak musí spada.ť IClJo jed
ného. č,a,sového bodu s 'činno-sťou samou. Práve Ipreto je zrej
mé, že tMo vankajšia čjjnnasť pred svajím ukončením može byť 
prerušená, poťlažne je m,ožné, že protiprávny výsledok, ktaTý 
by už ukončená činnosť kauzálnau súvi'SltQisťou mala zapdčiniť, 
z určitého dovodu (pre určitú prekážku) nenastane. 

S hradiska p a k u s u o. p r í p r la v n Ý č in treba ro'Zozná
vať dve kategÓ'rie prípI1avných činov: 

1. k,altegóriu prÍpravných činov s hr.adiska trestnosti irre
levantných (nevy:kazujúcich po'jmorvé znaky ·osobitného delik
tF podIa Šipeciálnych ustanovení), 

2. kategóriu prípI1arvných ,čilnov, ktoré podr.a špeciálnych 
u:stanovení :trestnéha zákona vyčerpávajú pojmovú podstatu 
osobit:ných trestných činov . 

U iprvej ikJaltegórie je ,a priori vylúčené htarvoriť a trestn-o
právnam pokuse, veď ak je určitý skutok sám osebe - ako do
kanéhllý čin - beztrestný, nemože byť trestný ani pokus tohta 
činu. Naproti tomu u druhej k'élltegórie možno vlas-tne hOVioTiť 
a »prípravnam ,čine« iba v teoretickom s'mysle. Činy, zapaiďa
júce do. tejto. kategórie, sú totiž »prí:pravnými činmi« iba v pa
mere k onomu deliktu, ku ktlQlrému smerujú, - inak. v'šak s 
hradisklaJ trestnosti ide tu o- ,s:a:mostatné skutkavé podstaty de
liktov sui generi's, pri ktorých - tak alko pri inam doko.nanom 
idlolóznlOID delikte - jeS'tvuje aj fá'Zla! po.kusnej činnosti. 

3. M i e r a t r e s t n o s tip o k u s u. 

Vo vede trestného práÝ,a niet pochybností o. tom, že trest
nosť pokusu - na rozdiel od zásadnej beztre'stnlasti pTÍprav
ného činu - je odov:adnená lal v záujme účinnej trestnopráv . 
nej 'Ochrany bezpadmienečne :potrebná. Padra definície navr
hovanej pro lege ferenda' pokus zásadne by bo'l trestný u kaž
dej kategórie súdne stíhaných delikt-ov, t. j. u zločmov · i li 

preč1nov. Špeciálne 'by ho.l,al trestnosť pakusu vylúčená iba 
u tých deliktov, kJde by to zákon v súvislOlsti s tpfÍ.slušnou poj
mavo.u podstatou osobitne vyslovil, ,a to buď výslavným urče ·. 
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nim toho, že u tohto činu »:pokus nie je trestný«, buď tým, 
že by príslušné zákOlnné ustanovenie, ur·čujúce pojmovú pod
statu dotyčného deliJktu, výslovne ustanovilo dokonanie činu 
za objektívny predpoklad trestnosti. Ako som už na to pouká'
z.al, vylÚlčený je trestný lPokus u deliktov kuJpÓzuych. Ne
možno ďalej hovoriť o tresnnom pokuse u delikt,o·v preterinten
ciornalnych, pravých 'omisívnych a '01kamžikových. 

lnou otázkou je vŠ1ak mi e r a t r e !s t n 'o s t i pokusu, čiže 
vyriešenie ~)roblému, n.a základle akých trestných sadzieb, resp. 
podI,a akých zásad treha trestať pokus. 

Náš platný trestný zákon zachováva zásladu miemejšej 
trestnosti pokusu 'DpJ.ioti dokonalnému trestnému činu (§ 66 trest
néhO' zák'ona). Miernejšia trestnosť poikusu v hraniciach z'ákon
nej trestnej sankcie, určenej na dotyJčný delikt, je kogentná. 
V prípade, ak hy aj najniž'šia hranioa zákorn.nej trestnej sadzby, 
uIičenej na· prísluš:ný delikt, hola Ipre pOlkus príliš prisnd!,má sud
ca dispO'zitíV1lle právo. ,aj na z,miemenie trestu prekročením 
najnižšej hanice zák,onnej trestnej sadzby, resp. použitím mier
nejšieho druhu trestu tak, lakO pri použití § 92 trestného zá
kona. Pri tom pripúšf.a sa ,aj para.lelné zmiernernie trestu podIa 
§ 66 ,a § 92 trestného Izák,OIllIa,. Pokus deliktov, stíhaných tre
stom smrti alebo doživotnej trestnice, tresce sa ikogentne do
(Jasnou t'restnicou, ktorej výmera však nesmie byť menši,a (ani 
,so súčasný,m pO'užitím § § 66 a 92 trestného ,zákona) ako 5 ro
kov - lak dokonaný delikt Isa Itresce smrťoQu -, resp. 3 roky 
- ak Ido konaný delikt sa tresce doživotnou stratou sloQbody. 
(Osobitné ustanovenLa § 32 trestnej novely a § 8 zákona č. 
48/1931 Sb. z. a n. majú tú pOVlahu šrpeciálnyc:h noriem.) 

Euro;ps'ké k6dexy alebo osnovy z"Vlo1ily si v otá:zke miery 
trestnosti pokusu llIéiJjrozličnejšie sposoby rie,šenia. 

Miera trest · Nemecký trestný zákon v povodnom znení obsahuje v pod
nos.!i Pdo~uSU sta:te ,obdobné zásady o miere trestnosti pokusu, akoQ náš plat.-

v cu ZICh , t 1m ' .!,. lr P dl' l' , h . N k ' h legislatívnych ny ' res y ZCfl\..on. 001 , a no ve l'zovane o znenla, emec e o 
dielach trestného zákona, podIa francúz:s.keho Code pénal a Príprav-

a v teól'ii. ných osnov trestného 'zák'Dna z roku 1926 'Pokus sa tresce po
dI,a tých istých Izás,atd lako do~onaný trestný čin. P'Ddolbnú :zá
sadu uplatňuje aj Osnova tres1mého zákona z roku 1937, avšak 
výnimku ust.anovuje pre trestné činy, stíhané trestom smrti 
alebo doživotným ,ž,alárom. U takýchto delikto.v sa tresce po
kus iba IdJočasným žalárom v trvaní 'Od 10 dO' 20 rokov. Rakús
ky trestný zákon zásadne postihuje pokus trestnou sankciou, 
určenou lna dokonaný delikt, avšak skutOČ'llOlSť, že trestný čin 
nebol dOlkonaný, vplýva na výmeru trestu ako pofahčujúca 
~kolnosť. POldIa úvah Freislerových (Das koQm,mende deutsche 
Strafrecht) OSnOVlélJ nového nemeckého trestného zákona nemá 
kogentne vysloviť miernejšiu trestnosť pokusu ·oproti doko
h.anému trestnému činu, ale 'má sudcovi poskytnúť ·orprávnenie 
na event. použitie miernej:šieho trestu z toho dOVlOdu, že čin 
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uviazol v.o fáze pokusu, keďže v určitých prípadoch táto SkLl
to,Čilosť móže náležite ódóvQldmif vymeranie miernejšieho tre
stu. podra Dánskeho trestného zák:onla, pokus sa tresce zásadne 
·v hraniciach tr-estnej s,wdzby, ur'čenej na dokonaný delikt, fa
kultatíVine ,sa prtpúšťa však aj zmiemenie trestu pod dolnou 
hJ:1a.nicou :záJkonne j trestne j sadztby, .ak Ipokus svedčí o menše j 
intenZÍlte a rozhodnosti lzločinného úmyslu. Bulharský, Belgic
ký, Fínsky, Holandlský, Rumunský, Švédsky (z r. 1864), Talian
sky a Turedký tres1mý Izákon, ako aj Osnova gréckeho trestné
ho zák. z r. 1924 postihuje pokus trestom PQld-Ia ,osobitných zá-
3~d zmierneným. Nórsky trestný zákon predpisuje v,o všeQlbec
DOStl miernejšiu trestnosť pokusu. V hr,anicita!ch zákonnej trest
'nej sadzby, určernej na dokonalný delikt, je mien1ejšia trestnosť 
pOlkusu oblig,a!tórna, zmiernenie trestu vybočujúce z tohto rám
ca' (t. j. vymera'nie trestu pod doJnou hrani-c'ou zák'Ů'nnej trest
nej sadzby) je však iha f,éllkuHatívne. Portug.alský a Španiel
sky trestný 'Zákon 1100zlišuj 3 s hradiska trestnosti tri etapy: 
pokus, nelzdarený delikt a dokonaný delikt. Zásadou je, že 
nezdaremý delikt sa tresce kogentne la podra osobitných ustu
novení miernej-šie, ako doko,naný delikt ,d' zase pokus sa tresce 
kogentne a talktiež podra osobitný'ch ustanorvení miernejšie, 
ako nezdatrený delikt. Podr,a RuskéhO' trestného zákona z roku 
1922 pO'kus sa tresce ako dokon.aný delikt. Avšak súd pri vý
mere trestu má IPrizer.a ť k tomu, že škodlivý následok nenastal, 
resp. že škodlivé následky činnosti sa prej.avíly iba v menšej 
miere. Podf.a Ug.olovnij kodexu pokus, ba aj prípravný čin, 
smerujúci Ik trestmému činu, treba trestať zásadne v rámci 
trestnej sadzlby, určenej na dokonaný delikt. Podra pors,kého 
trestného zákona pokus sa tresce v hrankiach trestnej s'a1dzby, 
urče-nej na dokonaný delikt. V prípad'e nespós·obilého pokusu 
m'ožuo vš,ak mimoriadnym zmiernením vybočiť z týchto hra
nÍc. ' Podra Osnovy Srbského trestného zákona z r. 1910 Id] po
dobne aj hýv. Jugoslávskeho trestného zákona pokus sa tresce 
záJs·adne podlI.a trestnej sadzby, určenej na dokonaný trestný 
>Čim, avš,ak súd v hJ:1aniciach tejt,o trestnej sadJzby má možno'Sť 
vymerat- miernejší trest z toho dóvodu, že čin nebol dokonaný . 
Možnosť z·miernenia prekroč.ením ttOht.o- rámca, ba aj úplné 
upustenie od uloženia trestu sa pripúšť.a iba Ipri porrzuse labso
ltrtne nespós-obílom. ŠV' é1Jj 'čiarsky trestný zák·oln rozlišuje okrenl 
dokonaného deliktu pokus a nelzdarený delikt. Zásadou je, že 
pokus i nezdarený delikt sa tresce v rámci trestnej s'adzby, 
určepej na dokonaný delikt. lba .ak by s.ÚJd vymeranie trestu 
v týchto hr,alnidach pokladal za nepri,merlane prísne, móže 
vymeTať miemejší trest podra špeciálnych ustanovení .o- zmier
není trestu. Ešte širšiu práV10'!ll>Ů'G.. má sudca v danonl smere 
v prípade 'Pokusu abs'olúí:ne n,~'SpósolbíléhO', kde móže laj úp1ne 
upustiť od. uloženia trestu. Code ipénal international U'Z1Ila.V.:l: 
fakultatívne miernejšiu trestnosť poku su a'bsolútne nespóso
bílého a kladie prHom odóJ.1a'z na to, aby sudoa' pri vymeraní 
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treBtu pri,zeral k ro'Zhodnosti páchaterovej v uskutočnení jeho 
zloómného zámeru, ako .aj k nebezpečnosti pálchatefovej. 

Z uvedeného plynie, že spomenuté legislatívne diela roz
ličným .s:pos,obom uprlarvujú -mieru trestnosti pokusu. Niekt'oré 
IZI nich: 

a) postihujú pokus zásaidlIle tým istým trestlom lako doko
naný delikt, poťažne postihujú \pokus zásadne tým istým tre
rstom ako dokonaný delikt, avšak pritom kogelI1'tne určujú mier
nejší trest pre pokus u tých trerstnýeh činov, ktoré s.a trescú 
najť'aJžšími trest'élJmi, najma trest-om smrti alebro, doživotnou stra
tou slobody; 

b) prikazujú pokus trestať v rámci trestnej sadzby, určenej 
na dOI~clQina:ný delikt, avšak v tomto rámci buď kogentllle pred: 
pisujú uloženie miernejšieho trestu pre pokus, alebo aspO'Il 
pioužitie mienlejšieho trestu z toho ,dovodu; že čin nebol do-
konaný, jiakultatívne pripúšťajú; 

c) prika,zujú pokus trest~ť v rá.rnci trestnej sadzby, určenej 
na dokonaný delikt, .avšlak faJkultatívne pripúšťajú uloženie 
miernej>šieho trestu 'Zlal pokus aj mimo rámea (pod dolnou hra
nic ou) zákonnej trestnej sadzby, určenej na dok,onaný delikt, 
a to pordf1élJ oSlorbitných normatívnych zásad o zmiernení trestu; 

d) kogellltne predpisujú v prípade pokusu zmiernenie tros~
nej sankcie vy.merldním trestu pod dolnou hr,é!!IlÍCou zákonnej 
tres1mej sadzby, u:rrčenej na 'dokonaný delikt podra osdbitných 
ustanovení o zmiernení trestu; 

e) výslovne rozlišujú s hradiska trestnosti nielen medzi 
pokusom a dokon.aným činom , ale medzi: 1. pokus'om, 2. ne
zda:reným deliktom a 3. dokonaným trestným čiTIlom .a kogernt
ne - podIa osobitných zásad o 'Zmiemení - predpisuju mier-
nejšiu trestniQlsť nezdareného deliktu oproti deliktu dokona
nému, poťažne miernejšiu 'trestnosť IPokusu oproti nezdare
nému Dleliktu. (Švajčiarsky trestný 'Zákon zachováv.a taktiež 
uvedenú stupnicu, ,ale miernejšiu trestnosť pokusu, resp. ne
zdaJreného deliktu nenariaďuje kogentne, lež poskytuje na to 

-iba faikultatívmu právomoc sudcorvL) 
U tých legi,slatívnych diel, ktoré aj pokus abslolútne ne

sposobilý priraďuj'Ú k !poJmovému okruhu trestného pokusu, 
niektoré ustanovujú k:ogentne miemejšiu trestnosť pre túto 
k'ditegóriu oiprotJ, kategóriám 'Pokusu sposobilého a relatÍvne 
nesposobilého, iné zase iha fakultatívne pripúšťajú za déUnej 
IPodmienky a v danej .relácii poružitie m~erneJšieho tre,stu. 

Pramene rímskeho 'Práva nasvedčujú -tomu, že pokus zá
slardne bol trestaný podIa tých istých zásad, ako dokonaný 
trestný čin. Zásada' cisáTlov Arcadia a HOil'oria znela: EadeTn 
enim severitate voluntatem sceleris, qua effeC'tum puniri iura 
voluerunt. Cicero v reči Pr,o Milone hovorí: Minus 'd!olendlun 
fuit re Don perfecba, sed puniendum certe mihilo minus. Avšak 
pra·mene ríms'k:eho práva ja,sne dosvedčuj,ú i to, že špeciálne 
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u niektorých trestných činov p okus bol miemejšie trestaný 
ako dokoíThalný čin. Tak podlf,a Dig. de extraO'rd. crim.: perfecto 
flagitio punitur 'reus capite, imperfecto in i'llsulam deport1a,tur. 
\ ' z\i~ade vychádzalo ale rímske prátv,o zo stanoviska subjekti
v istického .aJ preto. in principio upl,altňovala s,a v rímskom rp.rá
vemyšlienka parifikácie trestu u dokonaného deliktu i jeho 
·pokusu. 

K,anonické právo (Cor)plus iuris canO'nki) neodliš,oíValo 
OIstro oblasť roravov laJ oblasť Ipráva lal preto sledovalo 
e šte subjektívnejšie tendencie ako rímslke právO'. Podfa .'l.á
kladného názoru kanonidkého práv.a pokus prezrádza práve 
takú nemravnosť ,a. .zlovofu ako Idokonaný trestný čin a práJ
ve z iJohto dovodu parifikuje kanonické právo pokusnú či'll
<nosť s dokonaným delikt-om aj čo dO' miery trestnosti (;podIa 
toho pokus .i dokonaný trestný čin treba tresta ť 'na základe 
tej istej trestnej g,adlzby) . PO'lPri tO'mtlo zásadnom st'all'oíVisku 
však kanonické právo na viacerý·ch mieS'ta'ch naznalčuje, že 
trestný Ipoíkus 'má určité stupme (podfa blízkosti resp. vzdia
lenosti k 'dlokonaniu trestného činu), ktoré Isi za,sluhujú roz
ličné (miernejšie, poťažne prísnejšie) posudlzlov1arnie. 

C la r p z o v (Practica nova) uplatnil vo svojej náuke zá
S d.ctU miernejšej trestnolsti 'Pokusu OIpr·oti dokO'nanému trest
l1ému činu . V rámci tejto zásady má vš·ak sudoa trestať rpokus 
prísnej-šie alebo miernejšie podfa toho, nakoIko sa priblížil 
k dokonaniu činu. 

F i I a n g i e r i (La scienza deHa legislazione, 4 'Sv.) zastáva 
stanovisko p.ariHkálcie a podolPiera tútO' záslClJdu o. to, že po
kusná činnO'sť práve tak je prejavO'm zločinnej · vole i zlým 
príkladoan pre individuá, náklomné zločinnosti, akO' dbkonaný 
delikt. 

Ch la. u ve a u a, H é I i e (Théorie du ·codle pénal) zdora~
l1UjÚ p~otrebu O'dstupňovať tresb1ú represiu podfa toho, ako sa 
priblížilJa !činnosť vinníkova :k dokO'nanému činu. (»Odstupňo
vamé tresty sa pO'dobajú ohIiadám, ktoré sa stavajú pred kro
ky vinníkove. Ak prvú z nich prekročí, každým ďalším kr'O
k ·om ho ·ohrožuje prisnejší a IPrísnejší trest. Stále vZf,a,stajúca 
bázeň :pred vyšším a vyšší-m trestom 'móže vŠ1ak páchateI,a' za
drž.ať a tým dokonanie plánovaného trestného činu sa od
-vráti.«) 

C .a r r a r a (v PI1o'gra-mme) vychádz,ClJ IZ, požiadaVJky odstup
ňovaJllia trestu podJfa toho, či ide o pO'kus, nezdarený delikt 
,aleho Idokonaný trestný čin. Pokus treba, miernejšie trestať ,ako 
nezdarený delikt a nezdarený delikt z:ase miernejšie ako do
konaný trestný čin. ZákladnO'u myšlienk.lo'U jeho učenÍa je, 
že nebezpečenstvo, Ziaipríčinené pokusom, resp. nezdareným 
deliktom, nie je rovnocenné s utrpenou skutočnou .škodou. 
N 1apadnuté právO' nemóže s.a rovnako posudz'Ovať 's poruše
ným právoma tento fOlzdiel musí sa odzrkadlovať aj v miere 
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páchaterovej trestnosti. Avšak je zna,čný ro:zdiel · aj me:dzi 
kvalitou nebezpečenstva , vyvolamého llIa jednej strane poku 
SOom, na druhej strane ale nezdareným deliktom. V druhOlll_ 
prípade je nebezpe'čenstvo podst3.'tne vačšie a preto je .oda·· 
vodnené prísnejšou trestnou represiou postihovať nezdarený
delikt lako pokus. 

P es.s in .a (v diele Elementi) takpodobne zdórazňuje P I(j

trebu odstup·ňovať trestnosť ešte .aj pod'fa jednotlivých stup.
ňov p.okusnej činnosti. V prvom raldle ide tu o zásadný roz-
diel medzi pokusom na; jednej - a medzi nezdareným deli.k
tom na druhej ·strane. 

P ruš á k (v diele Kriminelní noetika) nerozlišuje medzt 
pokusom a nezdareným deliktom, avšak v podstate sa priklá
ňa ku Carrarovej náuke. Po-cU.a jeho Izáslad pokus sa má pri'n- ' 
cipiálne miernejšie trestať ak,o dOlkonaný čiln, avšak trest, ktD
rý sa uloží za pokus, lná byť primeraný ,aj stupňu, ktorého 
pokusná činnosť dosiahla. 

Pokus je štádium zločinnej činnosti. Čo do časlolvého roz-
meru pokus neznamená okamžik, - čo do miestneho rozme:cu 
pokus neznamená bod, ale pokusom treba J10lzumieť istú čas8-
ve ď1élJlšiučasť zločinnej činnosti, ktorá sa k výsledku /Či už' 
skutočne, či domnele približuje. NeJbezpečenstvo, ktoré vy-
plýv.a z trestnej činnosti pokus:nej, je tým vačšie, čím ďalej 
POlstÚlpil pách3.ltef v pokuse, čím bližšie je 100kamži'k, kedy má: 
byť pokus vystriedélJlÝ výsledkom, - totiž činom dokonaným. 
Túto skutolčnosť treba uvážiť pri vymeraní trestu. P.okus sa 
nemá :stíhať jednotným trestom .ako istá .abS'trlaktná pojmovEL 
jednotka, ale treba ho posudzov,a·ť ako d:ej v čase a v mieste-
pOlstlJlpujúci a tak trestlať podfa stupňa výkonu, ktorého č.lrr1- 
nosť páichatefova dosiahla. Čím ď,alej postúpHa činnosť zlo
činná, čím viac sa priblížil pokus k výsledku, tým vačší má 
byť aj trest. Správnosť týchto úvah v posle'c1nom óalse vply
vom prílišného subjektivjzmu nebola v trestnom ipráve dosta- . 
točne ocenená, kým zase predtým práve naopak objektívna 
stránka zločinu na úkor subjektívneho faktor1a. bola preceňo 
v:;aná. Správne treba tu sledov,ať prOlstrednú cestu ,a. tak -prize
zerať nielen k páohatef.o.vmu úmyslu, .ale aj k stupňu jeh.o rea
lizácie. Trest preto treba; určiť pr'o'gresívne pO-dfa jednotlivých 
štáldií uskutočň·ovania deliktu, - obdobne ako ;s.a uskutolč 
ňuje vlas_tný čin v je'd:notlivých oddieloch. 

Liszt, Seuffert, Véhll Ha.mel a Prins :Zj~lJstáv,ali jednQlznačne sta -. 
novisko péllrifikácie. PodlI.a nich dbjektívne stan!o~isko, ktoré 
zdórazňuje ipotrebu miernejšej trestnosti :pokusu opro,ti doko
nanému trestnému činu, p;ríliš Ipreceňuje vo[]kajošiu stránku 
trestného činu aobjektívny výsledlok činll'olsti, avšak nehod- · 
notí dostaJtočnou mier.ou subjektívnu ,stránku deliktu, 'totiž 
vinu páchatefovu ,a jeho -sociálnu nebezpečnosť, ktorá sa po_
kusnou ČÍlnnosťou prejavila. Ten, kto sla o trestný čin pokú.si .... 
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~~bjektívne je práve tak vinný a práve tak ohrožuje spoloč
nosť ako páchater dokon.aného trestného. lčinu. Z tohto záveru 
-vY'plýv,~, že pokus Izálsadne práve t.akou mierou t'reha trestat 

. ak'() dOl&on.aný trestný čin. 
Ak,o to z uvedených rOlzličných nálzorov vyplýva, aj v práv

nej vede stoja 'OpI1oti sebe d v a os m e r y. Smer o- b jek t i
v i s ti c k Ý prizerá v prvom r,ade na vonkajšiu ,stránku zlo
činu, llIa.ima na 'protiprávny výsledok trestnou činnols,ťou za
-príčinený, resp. na úpLné vyčerpam.ie objektívnej skutkovej 
pOldJstaty deliktu a preto ostro rozlišuje ,aj s hradiska miery 
trestnosti medzi -pokusom a medzi dokonaným trestným či
n 1om. Na:proti tomu podra s'meru s u b jek t i v i s t i c k é h {) 
tá skutočnosť, že trestný čin nebOlI dokonaný, Slamal osebe ne
n10že byť d6vodo.m miellllejšej trestno.sti. Tento smer má vlas't
ne ,vo vede trestného. práva dvoje samostatných odvetví, re-
:prezenuovaných: .. 

a) Šikolou s p i rit u a 1 i s t i c k o u a 
b) školou P o z i t i v i s t i c k o u. 
Škola spiritualistická kl.aidie d6I1alz pri určení miery trestno

sti prevažiIle na subjektívne 'Zlruvinenie páchaitera. VedÚ!cou 
-zásado.u je, 'že s hradi.ska intenzity subjektí~neho zavineni'a 
l1Íet rozdielu medJzi pokusom ,ru dokonaným trestným čínom, 
-veď pokus urlčítého trestného čínu je prá.rve t.ak prejavórn 
-subjektívnej viny páchatef'ovej .ak'Qi dokonaný delikt. Preto iha 
vtedy je od6vo.dnená mier:nejšilatrestnosť Ipokusu, .ak ten von
'lkajší fakt, že páchateIo,v.a činnosť uvi,alZla vo fáze pokusu, 
n.asvedčuje aj menšej miere subjektívneho zavinenia, najma 
menšej intenzite zlov61e, alebo menšej TO'zhodnosti v usku
t'O'čmenÍ zločinného, zámeru. 

Škol'a pozitivi:stická vychádza 2'0 stano.visk.a, že predmeton1 
:tresLnej re-akcie nie je 'zločin, ale zločinec, -človek antiso
'ciá1;ny. Po.dra zásad tejto školy zJofinný výsledok má význam 
iba . a,ko fakt, z kt'o,rého m.ožno usuclzovať na antisociálnosť 
pá1chate!l'ovu. Tarn, kde sa <lITltisociálnosť zistí, je ylastne rahc··
'stajné, či delikt hol dokonaný lalleho. nie. Pokus Je práv'e ta,k 
-dóka'Zom páchaterovejanUsociálnosti alko . dokonaný trestn.·~T 
,čin ,a pret'o nie je od6vodn~né, aby páchatef pokusu bol' po,.
·drlal lIlielnejších zás,rud tres'tat.11Ý ako pácha,tef dokonanéhO' tregt · 
ného · činu. Ú'činná ochrana 'Proti .antisociálnym živIom vy*a
:duje práve opa.čné ríešenie, totiž parifikáciu trestu. 

Ak OIS i lljprostred medzi uvedenými krajnými stanoviskami 
na·chá!dzdlffie viac Inázo.I'ov, sledujúcich kompromísné riešenie. 
Zn snahy :po takomto kompromisnom IÍešení 'Zrodily sa zrej
ine aj tie norm.atívne úpravy, ktoré nevyslovujú kogentne 
n1Iernejšiu trestno.sť .pokusu 'oproti dokoonanému činu, avšak 
pQlskytujú sudcovi dispozičnú . právomoc na to., .aby m·ohol 'Vy
mer,ilJť miernejši trest 'na zák-lade' toho objektívneho.' faktu! že 
trestný čin nebol dokonaný. (Táto fakultatívna právomoc .sud-
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cu na miernejSle trestanie pokusu u niektorých normatívnych 
Ú!pr,av maže sa uplatniť iba v hranida:ch z@onnej trestn(~j 
n adzby, určenej na dokonaný delikt, u i:ných nOfIllIartívmych 
úprav maže však aj vybočiť IZ tohto rámoa, - t j . . maže sa . 
upl,atniť aj vymeraním trestu pod najniž'šou zákonnou hra
niCloru trestnej sad-zby, určemej na dokonaný delikt.) 

Navr40vaná Po uvedených úvahách odporúč,allll mieru trestnosti, pokusu 
;norma!iv.na pro lege ferenda up'faviť toutO' normou: 
Jprava :m lery 

trestnost.i. »P -o k u ·s s a t r e s c e v h r ta' nic i'.a 'c h t r e ,s tne j , 
s a od z b y, k t o r ú u r č u jez á k o n nad O' k -o n a n Ý 
t r e s t n Ý čin. A k IZ á ik O' II U 'f IČ U jen a d cj. k ,o n a n Ý 
t r e s t n Ý čin t r e s t s 'm r t i, jet r e s t ,o m z a p o.; 
ok U S I(}I o ž i v ,o t n ýŽ a! 1 á r. «13) 

Ako to. z navrhovanej normatívnej úpravy vysvitá, lex 
ferenda zásadne nemá ro'zlišov,ať ,s hradiska miery trestnosti 
medzi dokonaným trestným činom a pokusom, číže trest za 
pokus zásadne sa má vymerať v rámci trestnej sankcie, usta
novenej zákonom pre dokolllaný trestný čin, ku ktorému rele
v,alutná pokusná činnosť smerovala. Ak trestná sank ci a , urče
ná na doikonaný delikt nemá »hranke« (rámec), ,ale je absolút
nej povahy [napr. doživO'tná stfla:ta sloibody], platí táto trestná 
sank-cia VlOl svojej ,aobsolútnej povahe zároveň ,aj pre pokus: 
Výnilnku tvoriaoproti tejto zásaode jedine trestné činy, stí
hané trest-om smrti, u ktorých zakladlným zákolD.Jlým trestorri 
pre pokus má byť doži'Vlotná strata slobody. . 

,Navrhovaná formuláJci.a vychádz,a z toho zá:kLadného sta
noviska, 'že skutO'čnosť, či trestná lčinnosť vÍlnníkova zapríčinila 
protiJprávny výsledO'k, resp. IcDovÍšenie všetkých !zn,akov skut": 
koovei 'Podst'a'ty dotyčného trestnéh'o činu alebo nie, sama' osebe 
nemaže byť To'zhodu iÚCÍ'm momentom pre vymeranie trestu, 
veď skutO'čmosť, že pri pokusnej činnosti ik dokonaniu t rest":' 
ného- · či.nu nedošlo, je za,príčinená iha náhodou alebo inýmí 
o-d páchateIovej slobodnej vale neO'dvLslými príčinami. Vinník 
ktO'rý s,a o trestný čin pokúsi1, m.al ~ri tom ú~ysel tr,:=stný čiTI 

dokánať .a tent,o 'svoj úm~sel laj v.onkajšou, objektívne ne
bezpe'č:nou, činnosf,ou prej.avil. Otázkou rpreto je, preóo by s.a 
mala k pros1Jechu vinni~a pri.čítať tá rý1dJze objektívna sku
točnosť, že skutk'ovú podstatu z.amýšI'aJJlého deliktu de factO' 
pre ur,čitú rprekážku nemohol dovÍšiť? Zavinenie i nebezpeč
nosť vinníiktai pre IUJdiskú spoločnosť u pokusu práve tak jest
vujú ,ak,o u dokonaného deliktu, veď tieto subjektívne m l0'men
ty u , pokusnej čÍlllnosti práve ta:k zj.avne sa prejavily nav\>llok 

13) Nový . trestný zákon podfa úpravy, ktorú pokladám za SpráVnl:l , 
rozlišoval by iba dva ' druhy trestu na slobode : 1. doživotný alebo dočasný 
žalár 'pre zločiny a 2. vazenie pre prečiny, Špeciálne by boly upravené 
podmienky, za ktorých možno vymerať 'trest na slobode v , druhu štátneh<i) 
vazenia . Namiesto doterajšej tripartície deliktov nastúpila by' bipartíciét 
s rozlišovaním zločinov a prečinov. - . 
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M'?' u, dokona?ého t~estného čin,u. Ro'~die.l s hradiska rýdze 
obJektlvneho Je tu SIce nesporny, veď pn 'pokuse dovišenie 
všetkých skutkových znakov trestného činu S,éi< nedosiahlo. 
kým dokonamý deU~~t je charaktertz,ovaný práJve opačným zá~ 
verom. Avšak pokus už podť.a ,svojej pold'robne analyz10fVIanej 
poj.movej podstaty zní3.lffiená činnosť objektívne nelbezpečnú, 
činnosť be:zlProstredne ohrožujúcu chránemý právny statok, 
ktorá hola s.posobila (aspoň v smysle abstraktnom) Izapríčinlf 
po:r.uchu chráneného právneho statku, resp. vyčerpať všetíJ.<y 
skutkové znalky zamýšfa:ného deliktu, a skutočnosť, že k to-· 
muto potiprávnemu následku nedbšlo" nie je zásluhou vinní
kovou, ba práve naopaik odporuje jeho sloholClnej voli a jeho 
zločinnému rozhodnutiu. 

Medzi objektivistickým stanoviskom navrhov.a:ného rieše
nia, 'ktnré zálleží v beztrestnosti pokusu léllbsolútne fi.'3sposobi
lého, a medzi zásdJdou pa:r:ifikttcie trestnej samkcie u dokona
ného trestného činu a jeho 'pokusu, niet nijakého, rozporu. 
Navrhovaná normatívna úpr1ava o miere trestania Ipokusu vy
chádza z t ohto stanoviska: K trestnosti pokusu vyžaduje sa aj . 

,objektívne nebezpečenstvo vonkajšieho skutku, nestačí Slélmot
ná nebezpečnosť páchaterova, ~ hoci ,aj vonk.ajším skutkorH 
prejavená, - pokiaf tento skutok nezn.amená bezprostredné 
ohr'ožovanie chráneného právneho stalt!ku. Akonáhle však sub
jektívlll3! 'nebezpečnosť páichatefova prejavila sa navonok čln.
nOlsťou olbjektívne nebe:z;pečnou, totiž 'činnosťou, sposobilou 
laspoň v smysle abs'olútnom) lIla dokonanie ním zdrrnýšIaného, 
trestného činu, nejaví s,a už potreba odstupňovať trestnosť vý
lučne podľa kritéria objektívneho, čiže .podľ'9- toho, či pred
metná objektívne nebezpečná. činnosť fakticky z.3.príéInilét vše"" 
tky skutkové znaky 'z:a1mýšľaného tres,tného činu r aIebo či u
vÍaznúc vo fáze ;pokusu k torl1uto výsledku nedospelCl , Takéto 
r.ozliš,oVlélnie s hradiska lnjerv trestnosti nebolú hv vlas trie od6-
vódnené ,ani pod zornýnl uhlom rýdze -objektívneho na1zerania, 
lebo pokusná čimnosf. smetujúca k dokonaniu ur/čitého trest..:. 
ného činu, .aj VlO svojej otbjektívnej izolov.anosti maže byť z&'
va.žnejšia .a nebezpečnejšia, lako iný dokonaný trestný čin toho 
Ístého druhu (tejže pojmovej podstaty). Príklad: Niekto jed
ným . výstrel'om úmyselme usmrtí jednoho 'človeka, iný pá
chatef všaik s ÚInyslom usmrtiť všetkyosoby, cestujúce v plnej 
vlakovej súprave, umiesti pod viaduktom, HlďJd kto'rým vedie 
železni1čná dráha, čas.ovaný pekelný .stIiOlj mohutného trhaci'2-
ho účinku, ktorý má vybuchnúť v lč'ase, keď práve viaduktonl 
prejachá otázny vlak, .avšak vlak pre náhodilé meškanie urazí 
cestu k viaduktu neskor'šie než normálne, - trhavina explo
duje slkor; než ·by sa vlak bol priblížil k viaduktu - a. tak 

. zločinný plán atentátnikJa\ sa zmarL 

, Správnosť uvedenej zásady 'O' parifikácii trestu sa nevyvrá
ti, ,ba ešte aj utvrdí, keď prejdeme v myšlienkach všetk~Tnli 
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kategórilii'mi deliktov .a porovmáJIne u nich fáJzy . pokusu s do
'konaním činu. Vytrhnime napríklad náhodile z kategórie 1e
Jikto:v proti bezpečnosti tela ubHženie .na tele. Otázkoru je, 
prečo by si zasluhoVlal miernejší trest páchater, ktorý 
vreckovým nož,om ,éhcel bod:núť svojho hnevník,a do r.amell':i, 
avšak pre , (náhodilé ,skÍ'znutie n01ža spasobil 'mu iha nepatrné 
poškriahnutie, než ten, kt,0' má pri tomto istom . útoku »nešťast
neJšiu ruku« a t.ak zab0'dne svoj nóž ,alž p0' rukojeť do tel,a pOl,. 

škodeného. - Z ~ategórie delikt,orv proti mravn:osti poružijúc 
p ríkla.d: Prečo by si zasluhoval miernejší trest ten, kto s runy
slúm násilnej súlože 'Svalí ženu :na zem, obnaží jej , te10, .avŠlak 
práve ,pE~ldJ -sam-Ýlm z.ap0'ča1tím súl'olže je odstrašený Iuďmi, pri-
3piecha\jú'cimi na pomoc ohr'o'žovanej OIsobe, - než ten, komu 
vonkajšie okolnosti a náhod/a poskytly ešte Ó3.IS na dokončenje 
tohto tresmého: činu. -- Napok'om. uvážme príklad z kategórie 
m.ajetkorvých delikt,ov: Lúpežník, ktorý s úmyslom, .aby si 
násilím privlastnil cudzí majetok, silným úderO'm ,omráčIl svo
ju obeť lm práve ju chcel obrať ,o peni-aze, :avš1ak bOll pri čine 
pristihnutý prv, než Ihy sa bol peňalz.Í (alebo iných cenností) 
zmocnil, zaiste nie je m'2nej trestuhodný, ako i,ný lúpežník, 
ktorého pri ' čine neprichytili .a t.ak cudzie cennosti 'm,ohol ' ~.r 
privlastJniť. 

Osobitne treba :odar.azniť, že ani náš ter,az pl,atný trest~ý 
zákclnnepredpisuje obligatórne zmiernenie trestu pri pokuse 
s prekročenim najnižšej hranice trestnej 'sadzby, určenej na 
dokonaný trestný čin, .ale iba dispO'zitívne pripúšť.a taketo 
mim0'ri-adne zmi'2tnenie trestu. Kog entno u zásadou pl,a:tnéhQ 
trestného práva je iba, že »p0'kus sa ,má trest.ať miernejšie než 
dokonamý trestný ,čin«. Avšak táto zásada má na mysli iba 
vymeI1anie mierriejšj~h()! trestu v hranici-ach záJkanm:ej trestnej 
sadzby. "Jedine pre IPokus takých trestných Čin-OiV, ktoré sa 
n1ajú trestať trest-am $mrti ,aleho doživotnnu Itn:!s tnicou, pred
,pisuj.e zákon obligatómu 'Zámenu Izákonnej, trestnej s.alnkcie na 
mi'2rnejší druh trestu (t. j. na doóasnú trestnicu). 

Preskúmajme ešte správnosť uvedenéhO' návrhu IQ! miere 
trestnosti pokusu (de lege ferendal) s hraldiiska účelu ,a prime
ram-os ti trestu. 

S hradiska účelu spl,atiť vinu nemoze byť rozdiel medzi 
mierou trestania pokusu a d.ok,onaného činu, veď subjektívnél 
vina vob-Ooch prípadp.ch ,maže byť rovnaJkJo vačši1al .alebo men
ši.a .q .na jej intenzitu nemožno a lpriori 'trzatvár.ať podra tOh0 
objektívmeho kritéri.a" či delikt bol dokonaný 'a,lelho či je pred': 
'metom súdeni,a iba pokus . . Ak porovnáme u j~dnotlivých dru
hov delikt-ov konkrétne prípady pokuslorv i doik!onaných činov, 
doslpejeme bezpochyby k úsudku, že ,intenzita subjektívneho 
·izavineni,a lóast'O je menšia u dokonaJného trestného činu, 'než 
li .pokusu, k tomuto isté.mu činu :smerujúceho [llIaprík1ad pYi 
urči tam doíkoDJ21Il0'm delikte k,onal vinník. iba s úmyslom even-
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tuálnym, avšak iný villlník sa previnil v pokusnej činnosti, 
smerujúcej k tomu istému deliktu, obmyselne]. 

S hIadiska ochrany SP0],OČHQlSti oproti vinní:kovi (prevenci a 
špeciálna) je z,aiste rO'zhodujúoamiera nebezpečnosti vinniko
vej. Avšak pokus, ,ako vonkaj-šie (trestJnolprávne relevantné) 
realiz,ov.anie zločinného úmyslu, zásadne práve tak podáva 
dókaz o la.ntisociálnom duševnom 'Zame~aní vinníkov,om a · ~ 
jeho nebezpečnosti pre Iudskú spoločno.sť, ako l(}iokonalIlý tres:t
ný čin. Na stupeň vinnílkovej nebezlpečnosti -'- prá,ve tak, ak0-
na intenzitu viny - nemožnQ apriori uzatvé.!rať padTa fázy ,a. 
objektívneho výsledku, ktoré trestná činnosť dosiahla. Ako j ,n

tenúta subjektívneho zRvinenia, tak. aj mier.a nebezpeč:nostÍ. 
páchateIovej móže byť rovnako vačšia .alebo menši.a bez :ohfa
du na to, či sa páchatef.ovi podarilo dokonať zamýšr.a'l1Ý delikt 
.alebo nie. Z tohto plynie, že potreba zadJsteni,a, vinníka v záuj
rrie rudskej spoločmosti (aby neohrožoval spoločnosť novÝlni 
zločinmi) zásadne r,ovn ako sa prej-avuje ba.k u d ,okonanéh0 
trestného činu, ako .aj u pokusu. 

Niet zaiste podstatného rO'zdielu medzi pokus'om ,a doko ... 
naným trestným činom ani :s hrldldislk.a .potreby polejpšenia vin
-míka. PáchateI, ktorý si r.afinovanýrrn spósobom pripr,a;vil uy
čitý trestný čin la dospel už aj k pokusnej činnosti, vo vačšej 
111iere jemr.avne ,odkázaný llIa! po,lerpšenie trestom, než vin.ní-k, 
ktorý mal »vačšie šťastie« a tak sa mu podarilo trestný čin 
do-končiť, hocí príprava Id spósob spáchaJnia svedčí tu o ď.alek\D 
menšej rniere nebezpečnosti .a zl.o ,čineckej odhodlanosti, ak0 
u prvého pr:Úpadu. 

Ak pokladáme 'z.a účel trestu aj generálnu prevenciu, CIze 
odstrašenie iných náklornných i'llld:ividuí od zlo-činnosti, lani špe
ciálne s t-ohto hr.adiska sa nezdá odóvodnenirm odstupňovať 
trestnosť p odYa toho, či vinni.k trestný čin dokonal alebo ni,~, 

ba práve iltaJo'pak ÚJ2elné je oným náJ~donným individuám zrej
me prejlé1viť, že tre,stajúc:a spravodliv,o'8ť pri páchateIovi doko
naného trestného činu rovnakou prísnosťou p o;stihuje liž aj 
toho, kto svoj zločinný ÚInysel bezpr,ostredným ohrožov.anim 
'"ChránenéhOlprávneho statk u - totiž trestuhodnou !P'okusnm!l 
činnosťou - up1a.ltni1, hoci k doví-šeniu zločilnu, najma ku sku
to-čnej poruche chráneného právneho statku, 'ani nedošlo. ' 

Zrejlme mylný je názor Angyalla" pOldJYa ktorého pokus na
svedčuje vždy lnenšiemu stupňu '8ubjektíV1neho zavinenia ak~ 
dokonaný trestný čin, lebo vr' 3.ljskutočnosť, že trestný čin ne
bol dokonaný, vyviera \z ne:do-statku páchateI,orvej obozretnósh, 
Pripúšťam , že v určitých šp~ciá.lnych pripa>ctoch je tomu tak, 
ale v zásade je uvedená myšlienka nesprávna.!, veď skúse:nosti . 
získ,ané praxou jednoznačne nasved~ujú tomu, že v ur,čitých 
pripado-ch páchateI číreJ lPokusnej dnnolsti :polShipuje s óbr~ 
zretnQs.ťou, ba. priam rd'finov.anosť,ou ďaleko va,č.šou, ako pá
chateI dokonaného deliktu, avšak dosiahnutie zlO'č~nného zá-



meru sa mu predsa nepodarí pre náholdnú ·okolnosť .alebo pIe 
prekálžku taikého druhu, proti ktorej aj llIa,jstarostlivejši.a prí
prava Iz.ločinu a ,najúčelnej-šie realiz,QIvanie zločinného, plánu 
sa j.aví bezúčilnným. Skut,očno'sť, či sa vinníkovi poda,rHo do
konať :zjamýšIaný deHkt .alebo l či jeho trestuhodná činno'sť u
viazla vo fáze pokusu, z á s a dn e nie je ,odvislá .od miery 
jeho suJhjektívneho z.avineni, ď.' , od stupňa jeho nebezlPe.čnosti. 
pre Iudskú ' spoločnosť .a ·od povahy, resp. intenzity jehOo zlo
čilll'ných sklonov. Trestuhodná !pokusná činnO'sť je vždy práve 
tak skutočným vonkajším 'prej,arvom - .avšak niemeradlom -
uvedených subjektívnych složiek a~o dokonaný trestný čin . 
Niet 'pochybnosti o tom, že zn sp6s,olbu la, z protiprávnych ÚČÍl!l
kov v,olllkajšej činnosti, - ba špeciálme li pokusu prípadne aj 

'z · príčin, Ipre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu, -
m'ožno uz.a.tvár,a,ť na ,aJk:osť alebo stupeň uvedených subjektÍ"il
nych prvk,ov, nemožno však zlalstáv.ať Ináiz.or, ·že s.am,otné štá-· 
dium vonkajšej činnosti už ,a priori - bez konkrétneho skú
mani.a ,a úsudku - vyjadruje kVl31litu alebo kv.antitu viny, ne
bezpečnosti alebO' zločinných skkG.1.lo'v páchateIových. 

Z uvedeného plynie konklúzia: Samotná tá skutočnosť, žes 
relevantný čin uvi,a,zol vo fáze pokusu, v nijakom poním.aní 
nemóže byťp r i a in y m dóv,odom miennejšej trestnosti oproti 
dokonanému :trestnému ·činu. Avš'akskutočnosť, že vinnílk.ova 
činnosť neprekročHa hranícu pokusu, móže úZKO súvisieť s kri~ 
tériom pre vymeranie trestu dóležitým, najma móže v kon
kré1mych rprípadoch vyvier,a,ť z menšej intenzity subjektívn2ho 
zavineni.a, - z neohQizretnej pr~pravy alebo z nerozhodnéhO' 
a či neodvážneho prevedenia trestného činu, - teda móže 
mať vllaiStne sv-oj dóvod .aj v menšej nebezpečnosti vinníkovej . 
Intenzitasubjektív.neho zlalVineni,a resp. miera celkOovej nebez
pečnosti vinníkovej má však hyť ViŽ1diy rozhodujúcim krité
rtom pre vymer,anie trestu Iza ur'čitý delikt, lčiže menšia inten
zita 'subjektívnehOi z.avinenia (onej formy viny, tk'torú prísluš.., 
né ustaillovenie určuje 'Za subjektívny znak skutkovej podsta
ty) - resp. menšia, miera vinníkovej celkovej nebezpečností 
- pre vinníka v priaznivoffi Ismereovplyvňuje vymeranie 
trestu. 14

) Priamej súvislosti medzi event. 'Potrebou 'miernejšej 
tréstnej sankcie ·a medzi skutočnosťou, že trestný čin O'stal ne-

14) Platné ustanovenie § 89 -trestného zákona poukazuje tu síce · ib<l 
na » stupeň viny«, avšak de lege ferenda považujem za potrebné výslovne 
určif v zákone, že sudca pri vy~erani trestu v konkrétnom prípade má vždy 
prizerať k stupňu viny i k celkovej nebezpečnosti vinníkovej. - Akoll 
mierou majú predmetné kritéria pro lege ferenda vplývať na ulóženie tre 
stu v konkrétnych p.rípadoch, je otázkou celkového systému o uklada!l! 
trestov. Slprávna je . tu však za·iste tendencia, aby sa predmetný vplyv 
mohol uplatniť čo v najš.irších rámcoch (potreba individualizácie .a prima
:r.ánosti tr8stnej represie), najma teda nielen v hraniciach zákonnei tre~t
Nej sadzby, ale - vo výnimočných prípadoch -.:. aj v rámci ďalejsiaha]ti
cich zákonných zmierňovacích možností. 
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d okolna;ný, teda p-ni v ~akýchto prípadoch niet, keďže bezpro
strednýrn dov.odo.m miernej.šej trestnosti nemože byť samotný 
fakt nedlokonaní-a trestného činu, ale iba menšia potreba trest
nej r€lpresie, vyvierajúoa z kritérií pre uloženie trestu závaž
ných, s ktorými fakt ;nedolkoIl!antaJ činu može súvisieť a záro
veň može :0 nich podávať dokaz. 

Pri vyšeuvedenej k 'onklúzii nesmie nás pliesť námietka, 
že :pre vymeranie trestu smerodajným kritéťiom je aj objek
tíVina zá"Vlarž,no"sť trestného činu (hoci 'platU1Ý zákon nepoukazuje 
výslovne Th3J to.to kritérium). Tu v prvom ralde si musíme uve
domiť, že ide o objektívnú Iz:áv,ažnolSť ko.nkrétného činu 'v ránl
ci objektívnej záv.ažnosti .ab:str,aktnej, vyj-adrenej a hodnote
rtej už 'Z-á!konnou skutkovou podstatou (kvalifikáciou i trestnou 
séllIlkdOlU) do.tyčného deliktu, Objektívnu zá"VlatŽn.osť konkrét
neho činu podIa správneho pornímalni,a, neslohodno stot'ožňo
vať s fáz.ou, · do kto.rej 'relevantnái lč'innosť pOkfiolčila a .s otáz
IDOlU, či sa má vymeTať trest za pokus alebo. 'Zlai dlokonaný 
trestný čin. Objektívni1 závažnosť ,čÍlnu sa riadi 'P()Ivahou a okol
nosťami 'spáchani'a zamýšf.aného deliktu, ktorý s·a už nav.oriok 
vo forme objektívne neJbezpečnej prej-avil, a nemože ju zmen
šovať ·sárrn osebe ten fakt, že s,a z'::i!IllýšIamý trestný čin, pre 
príčiny 'ód vinníkovej vole neodvislé, nemohol úpLne uskutoč
niť. Číry pokus určitého deliktu mO-že byť značnejšej objek.-: 
tívnej záva.žnosti, .ak<); 'C10kOIl'3:ný -ct.2l:ikt toh.o istého drullU. 
Príklad: .PáchateI dokonalného trestného činu zavraždil jednu 
.osobu, ,ELvš.ak páchateI pokusu .previnil :s.a v po.kuse· viacnásob
nej VI1éiJždy tým, že použitím nebez.pečných traskavín chcel 
'vyvraždiť ·o.byva!tef.ov urlčitého vačšieho mies'tneha okruhu, 
pričom iha šťastná náho.da zabr6mil.a uskutočneniu tohto '210-

čÍ1nu . 
I 

Napok,olll treba z.odpo.vedl:tť otázku, prečo sa má robií vý.:. 
nimlk.a z ~vedenej všeobecnej zás,ady o rovnakej miere trest
nosti po.kusu s dokomamým trestným čino.m špeciálne pri t r e
s t e s m r t i. Tu treba si predovšetkýrn uvedOlmiť, že medzi 
trestom smrti na jednej -'- a mecrzi všetkýrni ostatnými tre
stami, - sem počíta!júc i doživotnú str·atu slohody, - n.a dru
hej strane je ,ohro.mná priep:lJsť. Pri správnom distingvovaní 
pOljmov vlastne .alni nem.ožno hovoriťo »treste smrti«, ale iba 
.o ' »zalbezpe,čovaco.m -opatrení popravy«. Kým u ostatných tre
stov j-a.sne vystupujú do. po~redia všetky vyššie uvedené ú,
čely trestu (účel polepšeni'éiJ nie je vylúčený ani u doživ-ortnej 
straty slobody so zretef.om :ll.a IDO'žnosť podmie[lle'č[léh~ pre
pu:stenLa),. zaUaJ u . trestu :smrti možno hovoriť iba o. ochrane 
Yudskej spoločnosti qproti -dotyčnému 'Zl,olčÍncovi a . 0- . generál
nei prevencii. Pri podrobn-om r-o~hore otázky dospejeme však 

-. k presvedčeni~, že aj účel zaistenia vinníkla. je tu znC.čne v PD
z:adí, veď . pri Iz,achov'a:ní všeabecnej 'Zás.ady ekonomie trestnej 
represie mož·no · vinníka ' zneškodniťaj iným miemejším tres .. 
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t Oll, najma doživotnou stratou slobody (k podnlienečnéinu 
prepusteniu má totiž doj.sť 1,311 za predpoklladu, že vinník nie je 
už pre spoloočnosť nebe:z;pečný). nčel polepšenia !pri treste smr
ti zrej>me neprichádz.a do. úvahy lal o. účele odplaty ·taLl(tiež sotva 
možno hOovoriť, veď pri treste s'mrti záleží vla'stne trest (utrpe
né zlo.) v 'tOoHl, o č'om lani zákonodJa'rca .ani sudca nemá rpozitiv
nu .a ur'čitú predstavu (niktOo nevie po'Zitívne, ČO znamená pIe 

určitú .osobu smrť, óoo pociťuje ,o.dsúdená .osoba v lokamžiku po· 
pravy ,a všetky Iudské predst.avy <O posmrtnlom živote náležia 
j;ba do sféry nášho. nálboženského presvedčeni'a' - .lOdšej viery 
'- nie však do. oblasti pozitívnych vedom.ostí). 

Už uvedený značný rozdiel medJzi trestom smrti a osta.t
nými tres.tmi ' odovodňuje, aby trest smrti - .ak ho už so zre
terom na generálnu prevenciu nemožno. úplne eliminovať ~ 
bolohmedzený na llIaJjužší .okruh, ,a to. jednak obmedzením 
trestných ,čin-ov, trestom smrti ,stíhaných, ~a mÍillimálny ipo
,čet, jednak Izákonným OIhmedzením možnosti použitia. tohto 
trestu na prí:pa-dy, v ktorých vinníkova činnosť f.akticky zaprí
činila prOoUpráViny výsledo.k, - t,otiž úplne vyčerpa.la· všetky 
s!kutkové znaky deliktu, stíhaného trestolffi smrti. Okrem uve
deného. právneho d6vodu zvláštny doraz kladiem .aj na to, že 
všeobecná mienka Iudu nijako by sa nevedela uspokojiť ta
kým riešením, podla ktorého by vinník n.apriek tomu, že VOll

K'aj'ší - skutočne viditelný - .protiprávny následolk neusku
točnil, preds.a životom mal pykať za 'Svoj čin (čiže po
dIa llaJickej nlienky vlastne iba za 'Svoj zlý ÚJmysel). tud, ktorý 
svo.jim laickým .ponímaním kladie výlu6ne lalebo iprevažne 
doraz na posudJz.o.vanie objeiktívneho Pl;o:tiprávneho výsledku', 
ani zďaleka by neporozumel ,a; nedoveroval takému trestnému 
jJ:navosúdiu, 'kt<oré by najcennejšieho fyzického statku - . ŽI

vota - pozbavilo člena Iudslkej spoločnosti, hod viditelný a 
hmla!tatelný ,olbjektívny výsledok zléhO' 'Úmyslu a trestnej čin
nosti (napríklad dokonaná vra'žda) nevolá po valko-mto knitom 
treste. (Pokračovanie nasleduje.) 

Písomníctvo 

G e o r g R á cz: Dle neue Rechtsentwicklung in Ungarn. 
Vyd. ' Danubila. Budapest-Leipzig, str. 85. Cena neudaná. 

Maďari sa radi honosia, ,že .sú národom prárvnikov a liž 
v minulých stoT:očia·ch vyzdvihoViaH najmasvoju chIúbu »Cor
pus Iuris Hungarici« :a jeho úzku súvislosť s márodnou kultú
TOU. PrHomná ipráca je celá · venovaná tejto téze a už tým je 
OD zT1ačnej miery zámerná. . 

Všimnime si,' v jedn{)tliV'ostj,ach, či autor veded'Áou metá
dou, objektívne a presved~ivO' dokla.dJá Isvoje stanovisko" ktQ .. 
Tým hneď v 'úvode svojej ' knižky stavila právny systém rt.li:1~ 
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