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NEDBANLIVOSTNEJ TRESTNEJ CINNOSTI SPACHANEJ V MER

Z NEDBANLIVOSTI
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1. ÚVOD
RozvoJ vedy, techrucký pokrok, urbanízácta a !ndustrlall

zacía za posledně polstoročie podstatné preformovali život člo
veka. Využitie pracovněho a volného času sa v mnohých sme
roch stalo obsažnejšlm. Zároveň nás v živote sprevádzaJú
prvky ohrozenla, ktoré bol! skčr neznáme. Tieto brzdla vývoj
a negatlvne dOsledky vyplývaJú. často z nedbanUvost:I rudl.

Najřažšímí formami nedbanllvostného spravanta sa - po
sudzovanýmí v súčasnostt z hradiska následku - sů trestné
číny, Ba čo víac, boli nimi aj pred staročtamt a ttstccočíamí.
Primitivne společností [často) primitivne spčsoborn chápa
Jú.ce právo, riešili otázku pomerne Jednoducho. Viacmenej vý
lučne prihlladali len na následok. Nezaujírnaíí sa už prlliš o to,
či a nakolko mal Jednotlivec subjekt!vne alebo objektívne mož
nost vyhnut sa nesprávnemu rnzhodnuttu, právom postihnu
telnému skutku, prlpadne jeho škodlivému následku. Dávali
pocítit práve to, že v dOsledku škodu spčsobujůcej podstaty,
Je potrebné tleto skutky v stanovených medzlach potlačovat.
Majú.c teda na zretel! tleto - generálne a špeciálne preven
tlvne h!ad!ská zároveň - malo sa za to, že írn bude uěíneně
zadost, ak za spáchanie činu bude stanovený trest a páchater
bude potrestaný. Navyše o to prísnejšte, o čo je padla vše
obecne platných kiritéril hodnélt vyššía spčsobená škoda. Zá
roveň sa ale vždy bralo do úvahy, že k skutkem došlo nezá
visle na véll! Jednotlivca, prlpadne aj v rozpore s Jeho včřou,
V dOsledku uvedeného sa tresty často, v porovnaní s leh okru
hem, aplikovaným na následky vyvolané ú.myselným konanlm,
využlvall v užšom rozsahu a číastoěne mlernejšle.1)
1. v. O. Beschlltz. J.: Dlr Fehrlashlgkelt lnnerhelb der geschlchtllchen

Entwlcklung der Schuldlehre. Schlettersche Buchhendlung, Brcslau,
1906.; lrk F.: Nézetek e bOntetOJogl gondclatlanságrčl I. In: GOdOny J.
(e kol.) Krlmlnol6glel és krlmtnalísttka! tanulmllnyok, zv. 17, KOzgezd.
és Jogl k0nyvklad6, Budapest 1980, str. 255·300 Erenl11s G.: Crlmlnal Ne•
gllgence end IndlVlduallty. P A Norstedt and SOnner VOrlag, StockhollJ?,
1978
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Po II. svctovej vojne sa v oblastí trestneJ činnosti spšcha
nej z nedbanlivosti urýchlili výskumy súvisiace s prtěínnostou
a prevenctou, Bolo to v prvom rade dňsledkom prudkého roz
voja motorizmu. Rozšírenle okruhu ohrozovaných rudl je ne
mstou stránkou spoločnostt a vyvolal vo verejnej mienke ne
spokojnos f. Stalo se však zrejmým, že hrozba trestom nie Je
na zabrzdenie novej „rudovej choroby" postačujůca, Obdobná
je sttuacta aj v sůvlsíostt s jednostaj narastajůcím počtem ne
gatlvnych javov vyskytujůcích sa v okruhu pracovného pro
cesu, v prevádzkach a úradoch.

Zároveň započal ohromný rozvoj socíológíe a psychológie
a tlež aj lekárskych víed. Bolo vykonané velké množstvo ex
perimentov, medzl ínými aj v okruhu pachateřov, ktor[ z ne
dbanltvostí vyvolali škodlivý následok. leh délsledkom, aj na
pnlek tomu, že sa anl nepodarllo v dostatoěne] miere príčtny
objasn!f je to, že úvahy srnerujůce k ích vysvetleníu, aj naprtek
rozdielom, ktoré medzl nlmí sú nlekedy len málo zrete!né ale
bo niekedy aj zásadně, čím ďalej tým vtac zatláčajů tradičně
zjednodušujúce teórle do pozadia. Doslahnuté výsledky motí
vujú uskutočneníe ďalš!ch výskumov.

Tejto činnosti sa v Maďarsku od svojho vzniku zúčastňuje
aj Štátny kriminologický a kriminalistický ústav. Výskum
trestnej činnosti spáchene] z nedbanlivosti započal pred 25
rokmi rozbormi dopravných a priemyselných nehód a havárt!
a rozborom požiarov. Motorizmus u nás prešíel búrlivým roz
vojom začíatkom 70. rokov. Je preto pochopitelné, že - opíe
rajúc sa už o skúsenostl z minulosti - íntenztvna práca bola
vykonaná v prvom rade na tomto úseku. Bola !lež doplnená
- v druheJ polovici 70. a v prvej polovici 80. rokov - výsku
mom celku a súvislostí trestnej činnosti spáchanej z nedbanli
vos ti. Prebieha d6kladná analýza okruhu trestných činov v do
prave, priemyselných havárii, nehód v domácnosti a na praco
vlskách, ďalej v okruhu nedbanlivostných činov ohrozujúcich
život alebo zdravle a sp6sobujúclch škodu na majetku v spo
Iočenskom vlastnictve. O týchto výskumoch bolo spracovaných,
pripadne sú pripravené na vydanie, viac ako sto článkov, ne
sčetné množstvo popularJzačného odborného materiálu, okolo
dvadsa! podrobných štúdll a šest monografi i. Problematika
trestnej činnosti spáchaneJ z nedbanlivosti našla svoje miesto
v materiáloch univerzit a otázkami zloči.nnosti sa zaoberajú
clch vysokoškolských zariadeni.

Už predchádzajíici myšlienkový sled naznačuje, že velký
- a podra očakávania ešte narastajúci - počet trestných čl-
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nov spáchaných z uedbanlívostí, Je v prlame] súvlslostl so spo
ločensko-techníckým prokrokom. Zároveň je však nemalý aj
počet tých, ktoré sú na takomto pokroku nezávislé. Ba čo víac,
sú bolestivým dOkazom pomalosti nášho vývoja a zmlen život
ného štýlu.

Okruh nedbanlivostných čínov, ktoré sú pre spoločnost ne
bezpečné, je aj pre krtrn ínológtu vymedzený v značneJ mlere
skutkami kodifikovanými trestným právorn. Z nich časř, pre
potreby kriminologických výskumov - v prvom rade v dčsled
ku leh nepočetného výskytu -je nepodstatná. [To neznamená,
že by v zěvíslostoí na pomernom počte týchto skutkov bola
spochybňovaná leh cltelne velká mlera spoločenskej nebez
pečnostl.]

V centre pozornosti kriminologických výskumov zaobera
[ůcích sa nedbanllvosťou ako celkom sú nehody, v leh rámci
potom najmi! okruh nehOd vo vereJnej doprave. společnost
dnes prejavuje najvačší zaujern práve o tento okruh nedbán
llvostných ěínov. V prvom rade preto, lebo je sem možné za
radit relatívne široký okruh so zakladným [avorn práve tak,
ako s rňznymt následkarnt potencíůlne a alebo skutečna do
tknutých subjektov. Na tomto mleste je naJpodstatneJšle spo
[eníe kriminológle s inýml ved.amt.

2. Rozsah, tcndencic a následky trestnej činnosti
spáchancj z ncdbanlivosti

O ruieste trestnej činnosti spáchane] z nedbanlívostt v Ma
ďarsku v rámci celkovej kriminality, a o zmenách, ku ktorým
v nej v prlebehu rokov došlo, poskytuje prehřad následovná
tabulka:

údaje svedčia o tom, že kým v sledovanom obdob[ u celko
vého počtu spáchaných trestných čtnov - najma v posledných
nlekolkých rokoch - mčžerne sledovat tendenclu k nárastu,
zatil počet trestných čínov spáchaných z nedbanlivostl vyka
zuje pomernú stabilitu. (Je to možné inak prlpísat aj skutoč
nostt, že v prípadoch spčsobujúcicn škodu, bola v sledovanom
obdob! dolná hraníca škOd viackrát zvýšená, v roku 1978 došlo ·
k člastočnej dekriminallzácll, resp. spOsobenie nehody para
lelne s rladením vozidla v opilosti bolo prevedené do kategó
rle úmyselných trestných činov. (Pomerný výskyt trestných čl
nov spáchaných z nedbanlivosti na celkovej krlmlnallte sa po
hyboval na začiatku sledovaného obdobia v oko![ 6 %. V sú
časnosH leh pomerný počet klesol na 3,5 %.
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Rok Počet všetkých Počet nedban-
trestných ěínov lívost. trest.

činov .\
1972 125 999 7 420
1973 125 388 7 024
1974 111825 8 763 ,;,)

1975 120 889 7 011
1976 129 424 6 833
1977 123 623 6 997
1978 126 907 7 022
1979 125 267 6 340
1980 130 470 5101
1981 134 914 5 237
1982 139 795 5 047
1983 151505 5 410

Po tom všetkom sa rnčže vyskytnút otázka: vyplatí sa vč-
bec sústreďovat pozornost na výskum práve tejto formy dellk- I,''
vencíe? Niekolko ďalšich pohladov poukazuje na to, že ano.

Výskumy latencle poukazujú na to, že obyvatelstvo sa obě
va trestnej činnosti pěcnane] z nedbanlívostí, zvlášť potom ne
hOd.2] Ci je to opodstatnené alebo níe, Je možné rozhodnut
z početnosti ukazovatelov štatístíky poškodených. Obavy nle sú
neopodstatnené, ak berleme do úvahy, že na 100 000 trestne
zodpovedných obyvatelov, za posledných desat rokov - bez
akýchkolvelk tendencli - ročne pripadá okolo 75-85 nedbán
livostných trestných člnov, V porovnaní s úmyselnýrni trestný
mi čínmí Je pomerné číslo relatfvne nizke. V tomto okruhu to
tiž na uvedenú populactu - pr! mlerne zvyšuJúceJ sa tenden
cii, ale za súčasných značných výkyvov - pripadá 1200-1500
trestných činov. To zároveň znamená aj to, že berůc do úvahy
aj zmeny počtov obyvatelstva, pripadá na jeden trestný čin n
spáchaný z nedbanlivosti 15-20 úmyselných trestných čínov,

Za opodstatnené je možné považovat aj výskumy sůvísíace
s nedbanllvostnými trestnými čínmí aj vtedy, ak vleme, že
z materiálnych škéld spélsobených trestnou čínnosřou, pripadá -~, ·
tretlna na škody spélsobené z nedbanllvostl, resp. ich páchatel-

2. L. Karinek: A latens bOnOús vJzsgaJata, Rukopis, Pécs, 1984, str. 146
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ml. Pomer vyjadruje len prostý priemer, to znamená, že sa rok
čo rok meni a v [ednotlívých rokoch měžs byt aj značna vyš
š í , Najdéiležitejšou pnčtnou toho Je skutečnost, že opakovane
dochádza - prípadne aj náhodným spčsobom - k takýrn po
hromám [výbuchom, požlarom, banským katastrofám), ktorě
odhliadnuc od leh ojedinelého výskytu, znamenajú dominantně
postavenle pri vytvArani štatistlky škOd.

Statístíka následkov trestnej čínnostl spáchanej z nedbán
llvostl vyjadrltelná v penlazoch zároveň vykazuje trend zvy
šovanía. Nie Je možné opornenůř, že čiastky uvádza:ně v šta
tístíke vyjadrujú len prlamo meratelné škody. Tleto sú však
u škodlivých následkov vyvolaných trestnými čtnrní len Jed
nou - dnes ešte pomerne nepoznanou - častou. VyntkaJú aj
četné také škody, ktoré sú len čiastočne vyJadritetně v penía
zoch. Tento okruh, jeho pomer, je v kategóríí trestných čínov
spáchaných z nedbanlivosti zvlášť značný.

Na podkLade víac-mene] spolahlivých štatístlckých ukazo
vatelov a podstatne menej spolahlivých odhadov vieme, že
straty na žlvotoch, definitivna alebo časovo ohraničená úplná
alebo číastočná !nvalldlta a tažké zranenla vyplývajúce zo spá
chania trestných činov z nedbanl!vostl, zatažujů národně nos
podarstvo každoročne o mnohamiliardové číastky. Skoro ne
objasnitelnými sú finančně následky sůvíslace s organtzačný
mi fažkosfami vyplývajúclml zo zatsřovanta náhrad za výpad
ky pracovných sil.

R6zne kategórie trestných čínov spáchaných z nedbanli
vosti zařažujú společnost velnů rozdielnou míerou. Kým - be
rúc do úvahy výkyvy vlacerých rok,ov - pripadá na 100 000
trestne wdpovedných obyvateiov z ok.ruhu dopravných ne
dbanlivostných trestných činov 70-77, z okruhu lných trest
ných činov technického charakteru B,5-7,5, z okruhu !ných
činov namierených proti životu a telesnej lntegrlte B,7-8, z ra
dov deliktov pr.oti socialistickému hospodárstvu a majetku 8
až 10, zatial čo ze súhrnu prečlnov namlerených proti fyzic
kým alebo právnickým osobám 0,B-1.

3. W. Stogmiiller: Dos Problem der Kausnlltttt. ln: Topltch E. (kol.): Pro
bleme der Wlssenschaltstheorte, Wlen, 1960, str. 171-190.
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3. O kauzálnych sňvíslnstlaeh nedbanllvostnej
trestnej ělnnosti

V prvom rade je ůčelné poukázat na to, že poklař sa zaobe
ráme prlčinaml v spoločne] alebo índívíduélne] rovlne, nesmíe
me zabudnút, že v skutočností hovorlme len o predpokladoch
a okolnostíach. Aj zpornedzí nich v prvom rade o tých, ktoré
slúžla k pochopen!u ntektorých společenských alebo tndívtdu
álnych javov. Vývojem vedy sa vysvetlenia čim ďalej víac do
plňujú, v rámci systému sa stále postruje pochopente Javov.
Požtadavka úplného okruhu je však ttuzčrna. Dnes, práve tak
ako aj v budúcnostt, zostanú utajené také príčtny, ba čo víac
aj také sůvíslostí [ príčínně vztahy, determinačně subsystémy),
ktoré kauzalna determtnujúc, poznané súvislosti ovplyvňujú
javy, To samozrejme neznamená, že je príjateřný názor vyplý
vajúcí z tejto úvahy, který by popíeral délležitost skúmanla
prlčtn.t]

AJ keď to už pélsob! skoro ako nadbyločné, predsa je po
trebné nevyhnutne zdůrazsu], že individuálne sprěvaníe je
vzdíalenejšíe determinované spoločensky a bližšie prostred
nlctvom rnikroprostredia. Je prljate!ný záver, podřa ktorého
konanie akéhokorvek druhu znamená uspokojova.nie po
tríeb.š] Tieto potreby - ako z hřadíska spoločnostt, tak aj Jed
notlivca - sú mnohostranné deterrnínovaně. Pr-i prijlmanl in
dlviduálneho rozhodnutia chřadne určitého konanía sú na}
dňležttejšlmí faktormi potreby, a v procese medzi rozhodova
nlamí hrajú rozhodujůcu úlohu. Sú to nasledovně: kultura, zá
ujrny, hodnoty, normy [v ich rámci právne normy ma-júce cha
rakteristické špecif!ká J. Rozhodova.nle jednotllvoa sice deter
minuje najbez:prostrednejšie jeh-O založenie, prcdsa je však
následkom, ktorý sa stelesňuje v nlektorej altematlvnej mož
nosti, v danom jedinom [na tom mleste nesprá,mom) roihod
nutl.

v procese usporadúvania poznatkov zlskaných v okruhu
prlčinných faktorov nedbanllvost-ných trestných ČÍIIlOV na spo
ločenskej úrovni, Jedným z najpodsta-tnejších poznatkov je, že
na tejto úrovni hrá úlohu mnoho takých negatlvnych prvkov,

4. P. Tiirnadd: Thc fullllly of searchtng for couses ol crtme. Scandlnovlon
Studlcs ln Crlmlnology. Vol. 3. (1971[ str. 23-33.

5. A. Szabó: BOnOz~s - emhcr · tOrsadalom. KOzgezdas6gt 6s Jogl KOnyv•
klad6. Budapest 1980, sir. 103-105.
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ktoré sa uplatňujú aj v skupme úmyselncj krlmtnaltty. Ne
príaznívé základně javy však měžu na jednotllvca pčsobtř roz
dlelnym spélsobom. V návaznosti na uvedené, v rozhodovaní
vedúcom k nesprávnemu konaníu sa mOžu prejavíř v tne] for
me.

Věčšína základných činnost! súvísíacích s trestnou čínnos
tou spáchanou z nedbanlívostt je vo vzájomnej zavístostt s ve
domým alebo nevedomým rJskovanlm. Spoločenské a právne
posúdenie uvedeného je rozhodujúce. Šlrš! výklad sl vyžaduje
prípad, kecl pachatel trestného čínu podra spoločenskopráv
neho posúdenia prevzal nepotrebné, společensky neprljateřné
riziko. Trestné právo vo všeobecnosti nerešpektuje riziko ži
vota človeka. Toto ponlmanie je však založené na tom základe,
že v rozvLnutých prlemyselných spoločenstvách je činnost po
trebné vykonat bez toho, aby to malo škodlivý násleclok. Po ces
tách je možné rJadlt motorové vozidlá, v továrňach Je možné
obsluhovat stroje, a to všetko bez toho, aby človek obsluhujůct
nebezpečené zarrademn pochybil. Nie Je ťažké dovodiť, že ta
kýto názor je nepodložený. Sporninané okolnosti rizika trest
neprávne odsudzovaného spoločnosť v priebehu svoJho vý
voja sama vytvára. Pokíař podstatná čast Iudí nie Je schopná
vyhoviet, prlčLna je spoločenské. Rozhodovante človeka Je
ohraničené. Závis! na ňam len člastočne, či teJ ktoreJ nebez
pečnej činnosti hodlá alebo nehodlá byt účastný. Preto ho Je
možné [a vlastne mala by saj motivovat len na uvážené a níe
na bezchybné konanle.

Vi!čšina trestných ěínov spáohaných z nedbanlívostí je
v spojeni s dopravnými nehodami. Ako je známe, leh počet je
vysoký, a napriek velkému počtu pokusov o nápravu, neklesá
v požadované] miere a tempe. Ba práve naopak, v poslednom
čase sa sítuácía stala výslovne nepriaznivou. Do popredia sa
žiada uviesť konštatovanie, ktoré je založené na niekofko de
satroč! trvajúcich pozorovaniach, totiž že poruchy vyskytuJúce
sa vo fungovan! spoločnostl majú bezprostredný dopad na in
dividuálne správan!e, samozrejme v negatlvnom smere.6) To
sa potom odzrkad!uje v reflexných rozhodnutiach. Mohlo by
to byť kompenzované jednak za predpokladu, že by súčasne
bole maž.ně dosiahnuť rýchlu nápravu [vldiac zo zorného uhla
rozhodnutie konajúceho človeka). v objektivnych podmien-

B. J. Cohen: . B. Prcston: Ccuses ond Provcntton o! Roud Accldcnts. Farbar
and Farber, London, 1968, str. 419-420.
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kach, ktoré napomáhajú bezchybnej činnosti, jednak že by sa
darllo zvyšovat účinnost systému preventivnych aktivit ovplyv
ňujúclch správanle človeka. Osille vyv!Jané v tomto smere po
celom svetle nebolo doposíař nikde schopné nastolit naznačenú
rovnováhu.

V krátkosti je potrebné zmíenít sa aj o trestnom čine, ktorý
dúiajrne už bude v krátkej budúcnostt považovaný za jeden
z najzšvažnejštch, a to o poškodzovant životného prostredia.
Skúmajúc sůčastnost, Je výstrahou už tá skutečnost, že takýto
trestný čin sa vyskytuje len rnedzt ustanoveníamt Trestného
zákona, avšak v pravne] praxi sotva. Je to d0sledkom toho, že
právna citlivost vččí procesom prejavujúcim sa v dlhodobeJ
perspekt!ve, často s nenapravitelnými následkamt a takýrn,
ktoré vyvolávajú kvalítattvne zmeny v Judskem okoli, Je nízká.
Hoci nle Je ani tak tažké uznat, že poškodzovanle životného
prostredia už dnes ohrozuje praktlckú exlstenctu budůcích ge
nerácil v takeJ miere [nehovonac pr! tom ani o kvalite života),
že vo vztahu k tomuto riziku sn mizivé I následky na životoch,
ktoré prí trestné] činnosti z nedbanlívostt nepresahujú ročne
aru čísla vyjadrované v tísícoch. Z toho vyplýva, že na tomto
úseku je potrebné zvýšit aktivitu trestného práva [ jeho apll
kácie ]. A to aj v tom pr!pade, ak tým - čo aj v obmedzenej
mlere - napomilžeme len účLnnosti iných aktivit .

Na nasledovnej úrovni je praktické Jednotné prejednanle
kauzálnych činlteiov mikroprostredia a Jednotl!vca. Je vše
obecne uznávané, že vo vytváran! správanta hrá najdčležítej
cíu úlohu bezprostredné okolie. Uvedené plat! o to viac, že aj
determinanty makroprostradta sa k jednotlivcovi dostávajú vo
forme prehodnotenej sítem tohoto spoločenstva. Odpovede
človeka na výzvy společností sú v skutočností upravované rníe
rou, ktorú preňho predstavuje míeru stanovujúce spoločen
stvo.

Pomocou žlvotopísných charakteristik je viac-mene] možné
sledovat socíalízačný proces [ednotlívca, rovnako aj jeho rnles
to, ktoré v spoločnostl zauj!ma. Soclallzácia je proces, ktorý
sprevádza celý ludský život. Vše-Obecný soclálny [ spoločensko
ekonomlcký) štatút spm;tredkúva v relácil k jednotlivcovi
preferovaný, vyžadovaný, záujmový, hodnotový a normový sy
stém. Clm je jednot livec vlac socializovaný, tým sa dokáže
lepšle zbavovat závislosti na svoJom okoll. Zlať toto zlstenie
plat! aj obrátene. Prakticky od detského veku je jeho celý ži
vot v Qzkom spojeni s okol!m, a toto v značneJ mlere určuje
smery Jeho ďalšleho rozvoja.
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Zvlášl je potrebné zmieniť sa o jednom z [neoddelltelných)
prvkov životnej aktivity človeka, o preberanl rizika. Je dllležlté
upozornit, že riziká súvisiace so žlvotom a zdravim posudzujú
rězne vrstvy spoločností rčzne.ř] V kultúre nlektorých vrstíev,
v hodnotovom systéme, ktorý si vytvorill, je preberanle uvede
ných rizik nielen trpené, ale má (pozltlvny) hodnotový obsah.
Tradícíu uvedeného je možné dovodit z dob predchědzejůctch
urbanizácii. Na jednej strane otvorenost tých, ktorl sa v spo
ločenskom rozvrstveni nachědzalí na rozdíelnych mtestach, na
druhej strane ich možnosti vo vetkej mlere určovali, ako rých
lo a v akej miere sú schopni zosúLadlt sa s predstavamí pred
stavíteřov vedeme spoločností, srnerujúclmí k zúženíu okruhu
rizika.

V ďalšom nasleduje stručné znrnutts sůvíslostí, nadvšzu
jt1cich na trestnú činnost spáchanů z nedbanlívostí a súvísía
cích s ůčastou v niektorých pomerne samostatných javových
skupinách.

SkOr uvedené vo svojeJ Jednote vysvetřujo predovšetkým
to, prečo sú na trestných člnoch protl životu, ktoré nemajú ne
hodový charakter, účastni v prvom rade ti, k-torr sa naohádza
jú vo víacnasobne nevýhodnom položeni. A to ako v postaveni
páchatelov, tak aj poškodených. Páchatel!a zabttía z nedban
uvosn [v jeho tradíčne] podobej totíž v rozhodne] m!ere po
chádzajú z radov manuálne pracujůclch robotníkov bez vzde
lanía alebo bez ukončeného vzdelanía a odborneJ prlpravy. Na
poruchy leh spoločenskej adaptác!e - v mlere signifLkantnej
aj vOč! 1ným skupinám páchatelov trestnej činnosti z nedban
llvostl - pouk-azujú aj lné početné znaky. Počinajúc nevýhod
ným položením majúcim praktické základy v okolrrostlach vý
chovy v domácnosti, cez časté zmeny pracovného pomeru,
prlaznivé posudky obdržané od zamestná-vaterov, až po pomer
ne vysoký pomer recidivy. V mnohých prlpadoch je zjavný aj
alkoholizmus, alebo značná závislost na takýchto nápojoch.
Vačšina z nich sa v čase spáchania trestného činu nachádzala
v stave ovplyy.nenom pož!tlm l!ehových nápojov.

Z pohradu spomlnaných signifikantných uk.azovaterov ne
vykazujú v žiadnom smere rozdiely ani pošk-0denl. Mimo ná
hody je v tomto okruhu snáď Jen vek jediným takým faktorem,
ktorý rozhoduje, kto z účastnlkov bude útočnlk a kto obetou.

7. A. Losoncl: Az életmOd az tdOben, a t6rgyakban és az érteékekben, Gon•
dolat, Budapest. 1977, str. 419-420.
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Pre túto skupinu je rovnako charakteristický rozháraný ro-
dinný život. Je medzí nimi mnoho takých, ktcrí žljú v neuspo
nadaných rodinných porneroch, rozvedených, žljúclch v zlých
bytových podmienkach, použfvajúc odborný termín teda .ne
zakorenených osěb".

Je ztsttteřné, že páchatella patriact do okruhu nehOd v do
mácnosti a vo vornom čase - odhlladnuc od posledne uvede
ného faktoru - vykazujú s tým, čo sme uvledli v predchádza
júcom, mnoho príbuzných znakov, Aj u nich skoro vždy hrá
svoju úlohu mírnortadne zaostalé vedomle. V zajati uvedeného,
vačšína z nich nielenže nle je schopná čelit novým nebezpe
čenstvám kompllkujúcej sa spoločnostl, ale nle je schopná uvá
žit a zvládnut ani ničivé účinky najklaslckejších zdrojov ohro
zenía, a to vody a ohňa. Ďalšírn problémom Je pomerná zríed
kavost a nevypočttateřnosř týchto neštasn. (Zlstenie platí aj
na okruh trestných Činov sůvlsřacích s nehodami, o kterých
bude zmíenka v ďalšom.J Nedbanllvostné správanle zďaleka
nle je ojedlnelé. Práve naopak, jedná sa o opomenutía, ktoré
sa opakujú deň čo deň. Práve preto k nehoda mčže dOjst ke
dykolvek. Nepriaznivý následek sa však po dlhú dobu nedo
stavuje. To potom pred udalosťou s následkem posudzovaným
prostrednictvom trestného práva - v dósledku návyku - otu
p! vedornie nebezpečenstva osoby, vOči ktoreJ sa neskOr vyvá
dza zodpovednost. Chybný skutek vyvolává nehodu z pohladu
osoby rutínovane a obvykle konajúcej úplne náhodne, a oje
dinele. Nehodnotí však už tú skutečnost [mnohokrát ju ani
nespozoruje J, že často len šťastná náhoda zabráni vzniku zá
važného následku.

Páchatelta nehod na pracovisku sa podstatnou rnierou od
llšujú od skór uvádzaných skupin. leh školské vzdelanís je vyš
šíe, pomer profesne vyučených je vyšší, a v iných sociologic
kých ukazovateloch sa v podstate zhodujú s priemernou po
puláciou, presnejšie, s podstatnými charakteristikami robot
nfkov.

Osoby, ktoré sú týmito trestnými činmi poškodené, sa v mno
hých smeroch podstatne líšia od páchaterov. Pre vačšinu z nich
Je charakteristická tá istá nfzka socializácia a viacnásobné ne-
prlaznivé položenie, ako pre skupinu páchatelov trestných či- I:,,
nov pojednávaných v predchádzajúcej časti. Vo vl!čšlne prlpa-
dov sa Jedná o zaučených a o pomocných robotn!kov, ktori sa
ešte neadaptovali vo vztahu k nebezpečenstvu vyplývajúcemu
z nového života a pracovných postupov. Značná časf z nich
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vlastnýrn správanfm narušujůcím pravldlá, aklívne prlspela
k vzniku utrpeného poškodenta.

často sa stáva, že až po tej ktorej závažnej nehode sa prlde
na to, že porušenie predpisov o bezpečnosti práce níe je oje
dinelý zjav. V továrňach, závodoch, v záujme rýchleho plnenia
pracovných úloh, sú predpisy v šírokej mlere a po dlhý čas
ponechávané bez povštmnutla. Vedúci pracovnici na rňznych
úrovntach sa v takýchto prípadoch so zvlaštnou obrubou od
volávajú na potreby výroby, nedostatok pracovných sil, vyššíu
účinnost a pod.

Velmi závažným je d6sledok, ktorý tento náhfad vyvoláva
v domácnosti, ktoré vznikajú prl činnosti majúceJ charakter
v jednotlivcovi. Jeho následky sú sledovatelně prl nehodách
príernyslove] práce. Na pracovlsku v akej takc] míere ešte exis
tuje kontrola dodržlavanía predpísov o ochrane prl práci. Stro
je a zarladenia sú ttež opatreně vo vačše] či rnenšeJ núere vy
bavením, ktoré vylučuje vznik následku vyplýva júceho z po
chybenia človeka. Tak sa človek nauč! aJ to, že takéto vybave
níe chýba, ale vyrábat sa aj v tom prípacle musí. Bačo v,tac, na
uč! sa aj to, že bez ochranných pornčcok sa vo všeobecnosti
pracuje řahšíe a rýchlejšie.

Následne, vo vornom čase, kecl by chce! pracovat ešte rých
lejšle, a keď vonkajšta kontrola a prtpadna obava z potrestá
nia nie je prltomná, neuvažuje o [ prlpadne v paragrafovom
znenl sa nachádzajúcich, ale z hfadiska ochrany života a zdra
vla predsa len] aj na tomto mleste nevyhnutne potrebných
predpisoch. Pre neho je zbytoč-nou brzdou výstavba domku pa
dla plánu, dodržiavanle predpisov a ochrana pred stykom a
pod.

Najvllčšfm okruhom trestných činov spáchaných z nedban
livosti sú cestně dopravné nehody. Jeh charakteristické znaky
sú v mnohých smeroch podobné s dvomi posledne uvádzanými
nehodovými formami. S tou najpodstatnejšou výnimkou, že
potenciálny okruh páchatefov a poškodených Je tu najširšl,
vlastne každý člen spoločnostl bez výnimky.

Výskumy poukazujú na to, že na individuáinej úrovni sa
prejavujúce teoreticky rovnaké šance, sa už neuplatňujú na
úrovni spoločenského Javu. Tak ako aj pravdepodobnosť ne
hlld v domácnosti je určitá, viacmenej dobre ohraničitelná,
u osllb splňajúcich predpoklady uvádzané v argumentácii
o mnoho vyššie, tak aj v okruhu cestných dopra~ných nehlld ,
ako okmh potenciálnych páchatefov, tak aj rnozných poško
dených, vychádza z určitej pomer,nej menši.ny.
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Dčkaz uvedeného zistenla Je nasledov.ný: tntelígencía, kto
rá je, čo sa týka vlastnictva motorových vozidle! v relácii k cel
kovému obyvatelstvu [zvlášť podla údajov spred 10-15 rokov)
značnou mlerou nadhodnotená, zatíař v okruhu osčb, ktoré
vyvolali nehody posudzované ako trestné činy v doprave,
je sllne podhodnotená. V pr!pade robotnlkov Je sltuácla
práve opačná: spoločenská vrstva predstavujúca polovicu oby
vatelstva vyvoláva (a utrpll) 5/6 všetkých cestných dopravných
nehOd. V okruhu dopravnej devíancíe a determinanty míkro
prostredía, ale aj índlvlduálne vlastnosti v najužšorn zmysle.
Ochota preberat rlzlk•o - ako snád najrozhodnejšl faktor -
aj nad rozdtelností uvědzané v predchádzajúcom rozdelenl
(o vysvetlen! ktorého už bola zmienka), je determinovaná aj
biologicky. Toto vymedzenle sa prejavuje v psychologlckom
výkone.

V predchádzajúcom bola často rač nle o páchateloch a po
škodených, ale o ůěastníkoch rlztkových sítuěctí, o .nehodov
n!koch". Použttíe termlnológle níe je náhodné. Trestné činy
z rizika vo všeobecnosti, čl už naplňujůc Jednu alebo druhů
úlohu, sů velmi často závislé na náhode. Výnimky samozrejme
existujú. Tak napr!klad v okruhu neh0d v domácnosti, ktoré
naplňujů pojmové znaky trestných čínov, dornínujů u poško
dených detské obete. Príslušnosf k soctálnemu štatútu - me
dzi páchatelom a poškodeným -Je predsa totožná. Navyše pr!
aptikácll skoršle uvedeného zlstenla na celý okruh nehOd v do
mácnosti je už toto v plnej miere platně. Výnimku tvorta len
prevádzkově nehody. Na tomto mleste si je možně povštrnnůř,
že naproti páchatelom z radov odborne pripravených robot
níkov stoja typicky odborne nevyškolen! poškodení.

Doterajšie zistenía mčžu budit dojem, ako keby oblast trest
ných čínov spáchaných z nedbanlivostl a poškodzutůcích ma
jetok ust(lpila do pozadla. Preto op!ltovne je potrebně upozor
nit, že aj vo v!lčšine týchto člnov p0sobia v predchádzajQcom
podrobne rozoberaně mechanizmy. Drvlvá v!lčšina z nich -
odhlladnuc od rozdielneho charakteru následku - sa v nlčom
nellšl od dopravných alebo závadných nehOd. Najvážnejšou
prlčinou tohoto rozdlelu - ako už o tom bola reč -Je náho
da, činitel Qplne nezávislý na chybnom rozhodnuti, nespráv
nom konan! osoby, ktorá sa dopustila opomenutia, alebo leh
s(lhra.

V etlologlckej častl o Jednej dllležltej otázke sotva padlo
slovo. A tou je opllstvo. Vlac prlčln svedčl o tom, aby o tejto
téme bolo hov.orené oddelene od ostatných faktorv.
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Posudzovanle spotreby alkoholu - podobne ako inde - je
u nás rozporné. Na úrovni hromadného javu je rozpoznaná Je•
ho nebezpečnost, zvlášť v niektorých oblastíach života. Na sku
pínove] alebo índívídualne] úrovni je však sttuěcia často íná.
V tomto okruhu tradtcta často ešte Ignoruje zmenený spčsob
života - tentoraz sem zahrňujůc aj pracovně postupy.

Výskumy poukazujú na to, že vo všetkých oblastíach regu
lovaných pracovných postupov [zaradujúc sem tentoraz aj
dopravu], níelen púha účast opitých osOb znamená zvýšené
nebezpečenstvo. Vyplýva z nich tíež, že ako na strana pácha
teřov, tak aj na strane poškodených, početné maky sígntřt
kantne oddefujú opitých od tých, k-tor! sa dopustili navonok
podobného skutku, vyvolávajúceho rovnaký následok. Už bola
zrníenka o tom, že pěchatel ía a poškoden! nadbanlívostných
trestných čínov proti životu, které nernajů nehodový charak
ter, v mnohých prtpadoch maJú krírnínalne osobnostně znaky.
Tlež aj v tom, že vačšrna z nich sa činu dopustila pod vplyvorn
alkoholu.

Toto zístente - aj ked v obmedzenom rozsahu - je možné
rozšínř aj na okruh osčb vyvolávajúclch nehodu [akúkolvek
nehodu) v opilosti. Podra skOr uvádzaných pohřadov, [uspo
nadanost rodjnného života, ukončené školské vzdelenía, od
borná spélsobllost, pomer k praccvísku] sa skupiny opitých
a trlezvych páchate!ov od seba odlíšujů.

Na úrovní hromadného javu podstatou rozdtelu medzí skut
kaml spáchanými v opllom a tríezvom stave Je pravdepodob
nost nastanta závažnejšleho následku. Už v priebehu spozná
vania osobnostných znakov tzv. nehodovnfkov sa dostalo
na povrch spojenie medzí trekvencíou nespravneho konanla a
pravdepodobnostou vzniku nehody. Padla toho teda čim čas
tejšie sa nlekt-o dopust l chybného kroku, o to vllčšia je prav
depodobnost, že pochybenle sa prejavl v konštelác-ii trestného
činu. Teda vtedy, ked aj iné podmieny napomélžu nastaniu
škodlivého následku. Je tiež známou vecou, že neadekvátne od
povede opitého človeka okiol1u - opl!t len na úrovml bxomad
ného javu - sú častejšle ako u tctezveho človeka. Pret-0 je vyi!
šia pravdepodobnost spácrum1a (alebo sNrt!a sa obetou) trest
ného činu.

4. Zhrnutle a tívahy o fii!innej prevencU
P.odstatnejšle vý.vody pre účely prevenc!e z morfologických

a etiologi,Ckých zistenl nedbanllvostnej trestnej činnosti sú na
sledov.né:
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a) Nedbanllvostně trestná čtnnosř je súčasťou celkovej kri
minality. Svojim charakterom sa však nedbanllvostná trestná
činnost od trestné] činnosti úmyselnej v mnohých smeroch od
ltšu]e, v rámci nedbanlivostneJ trestnej činnosti sú relat!vne
samostatnými okruhrnt nlelen okruh dopravy, ale aj celý okruh
nehodových skutkov (vedra uvedených aj súbor trestných čl
nov nehlld v zavodocn, zarnestnant a domácnosti].
b J Velká vačšína z nich je posudzovatefná ako spríevcdný t
znak technického pokroku, kým ích menšia čast poukazuje na
spoločensku zaostalost charakterlstlckú pre určité společenské
vrstvy. Posledne uvedené zlstenie je rovnako platné pre vedo-
mle páchateřov a poškodených a materíálne podmlenky usku
toěnen!a, okolnosti spachanta činu, nástroje.
c] Z nedbanlivosti vznikajúce poškodeníe života, telesne] In
tegrity, zdravía, majetku nie je možné potríet len prostredníc
tvom vhodných zásahov a nastrojov, ale Je možné leh počet zni
žit a udržař pod kontrolou. Na uvážlivé správanle Je možné člo
veka zainteresovat, bezchybné, neomylné spravame však níe
je možné closiahnut.
d] v závažnosti následku vzniklého chybným rozhodnutím
(konanlm alebo opomenutlm], má dormnantnů úlohu náhoda.
A to ako pri vzniku alebo nenastati následku, tak aj prl Jeho
mlere závaimosti.
e] Vychádzajúc z uvedeného, prevencia by sa mala zamerat
na také vytvorenie materiálnych poclmlenok a okolnosti, ktoré
by pre prlpad možnosti Judského pochybenía, v prípade ne
správneho rozhodnutia postupne umožňovávali vyhnút sa
škodlivým následkem. Na druhé] strane, na úseku vytváranla
vedomía je potrebné vykcnaníe takých opatrení, ktoré by
v prvom rade neboli (neboli len] orientované na vyhautíe sa
následku, ale spélsobilé na to, aby jednotlivec mohot Iepšie
pochopit vztah rnedzí konáním a následkom, a tým bol moti
vovaný k preberaníu zvýšenej rolery zodpovedností vččí spo
ločností k vyhnutlu sa chybnému rozhodovaniu.

Clefom prevencie je znižovanie nlisledkov, nliprava mate
riálnych (vonkajší~h, trestnej činnosti napomáhajúcich J pod
m1enok a vystúpeme proti tým, ktorl sú dlhodobo pre spoloč
nosť nebezpeční, proti tým, ktorl sa prezentovali nebezpečným
konaním (vélčl potencionálnym páchatefom trestných činov]. !

Dosiahnutle zmiernenia počtu trestných činov spáchaných
z nedbanllvosti, závažnosti následkov základných javov, je naj-
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rýchlejšie a najúčinnejšle možné cestou zlepšenia objektfv
nych podmlenok, zlepšením široko chápaných Jnfrašstruktu
rálnych podmienok. V okruhu znížovanla trestných čínov súvi
síacích s nehodami majú velký význam pravldlá určené k na
pomáhaniu bezpečnej činnosti, pravidlá ovplyvňujúce vyko
návanie činností v určltom smere.

Motivácia Jednotlivca na uvážlivejšie správanie Je založená
na súlade pozltfvneho ovplyvňovanía a senkcíonovenía. Základ
Je však treba položit do oblasti nepornénanta kultúrneho ras
tu, lebo tento je zárukou dobrovolnej úcty k relevantným hod
notám, dobrovořnému dodržlavanlu norlern určených na ochra
nu hodnot. Takáto činnost samozrejme prekročí rámec aktivit
prevencie kriminality chépane] v užšorn zmysle. Prevencía
v tomto zmysle má byt založená na rozpoznávaní a uznávaní
praktlckých a náhodných sňvíslostt medzi pochybením a na
sledkom. K tomuto napomáha úprava spěsobov správania za
ložená na !udskej zodpovednosd - a preto vylučujúca nadby
tečné regulovanie správania - ďale] vyrrucovenía dodržlava
nia predpisov, kontrolu, a pokial je to potrebné aj sankciono
vanJe.

s oh!adom na početné spoločné charakteristické znaky, po
mernú samostatnost nehod, Je potreba tle hlavně okruhy ( do
prava, priemyse1ný výkon práce, domácnost a vorný čas) ne
hodovej prevencie v každej rozvínutej prlemyselne] spoločnostt
pojat do Jednotného, vyčerpávajúceho systému.

Trestneprávne nástroje sankcionovanta majú v rámci pre
vencíe druhoradý význam. Na okruh trestných čínov spácha
ných z nedbanllvostl je zvlášť zjavné zistenie, že najpodstat
nejšla nle je prísnost trestu; ale Jeho neodvratitelnost. Je po
trebné vyvínůř úsilie v tom smere, aby osoby, ktoré znarnenajů
v dósledku svojích skutkov pre spoločnost zvýšené nebezpe
čenstvo, boli rozhodne odlíšite!né od tých, ktoré vykazujú spra
vidla uvážllvé správanie. Tohoto Je možné doslahnut len ces
tou postupného potláčania (do pozadla) posudzovania z hfa
diska následkov. V záujme uvedeného stoj! za uváženle, či by
nebolo vhodné vyňat trestné činy spáchané z nedbanlivost.i
z okruhu tzv. následkových trestných činov a previest ich me
dzi tzv. formálne trestné činy. Ešte neboli vy.užité na páchate
Tov trestných činov spáchaných z nedbanlivostl tresty tíčinnej
šie ak-0 klasické tresty. V záujme zamedzen!a, resp. odvráte
nla rózneJ tíjmy spoJeneJ s trestom, stálo by v rámci trest-
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něho konama za uváženle uplatňov.ante ínštltútu odvrátenla.BJ
v daleko šírše] míera, ako doposíař. Up!atňovanle trestu od
ňatla slobody včč í páchatelom nedbanlívostnaj trestne] čin
nosti Je v mnohých sůvíslosttach rozporné so základnýml zá
sadami upustenía od potrestanla ( napr. ochrana spoločnosn
mlesto nůteněho obozněrnenía sa s normami společenského s11·
žltla). Tresty musia byf vhodné, aby na úrovní generálnej pre
vencte - ůčínným odstrašením - ůčíanejšíe ako doposíař za·
Interesoval! členov spoločností na uvážliv.om spravant, a pě
chatelov - cestou zmeny nesprávneho založenía - odredlll
od páchanla dalše] trestnej čínnostt,

8. A Erdei: Az elterelés és o t4rsodolom védelme. Prlspevok na meeztna
;~d1~•~ko::ť:.:.~nc1t .Ochrano spotočncsn o prevncra" Visegrád, 1984, str.
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F. Irk: Crlmlnologlcal Connections from the Complex of the
Crimlnal Actlvity in the Hungarian People's Republlc

Perpetrated through Carlessness

The Hungarlan crlmlnologlst Ferenc Irk spares ln hls con
trlbutíon a trought for some crlmlnologlcal questions of the
most serlous forms of the careless conduct - vlewed at pre
sent from the point or vlew of lts consequence, of crtrnes. In
hls constderatíons he proceeds from the fact that ln spíte of
the decl!ne of reglstered crlmes perpetrated through careless
ness wtth regard to the overall crtmtnallty Hungarlan cltizens,
as demostrated by the lnvestigations of Iatency, are ařratd
ln the first place of these delicts, par-tícular ly of accidents.
The author regards thls anxiety as well-founded, in the flrst
place wlth regard to the relevance oř the consequences and
effects of these dellcts.

The author pays maln attentlon to the questlons of the
connectlon between cause and effect oř crlmes perpetrated
through carelessness. He polnts out certaln speclflcltles ln the
etlology of the crlmes of manslaughter through carelessness
[ln its tradltlonal form), of the accidents ln the household
and ln the free tlme, on the workplace, ln trafflc. He accen
tuates the necesslty to increase the lnterest ln those cases
when the perpetrator of a crlme „accordlng to the socíal es
tlmatlon took over an unnecessary, socially, inacceptable risk".
In this connection he regards as unsubtantlated the oplnlon
that man can perform any activlty, e. g. drlve a motor vehlcle,
wlthout the posslbllity to make a mlstake.

In his work the author considers briefly also the questlon
of the damage caused to the human envlronment when darna
ge !s infllcted also upon further generatlons and the etlology
of delicts perpetrated through careJessness ln connectlon wlth
the consumptlon of alcohollc drlnks.

ln the conclusíon he brlngs a nurnber of sugastíons ln
connection wlth the possiblllties of preventlon that should be
dlrected at such a creation of materlal condltions, círcum
stances that would enable, for the event of the possibillty of
human mlstake, ln case of an lncorrect declslon, to avold gra
dually the harmful consequences. At the same time to form
the consclousness of an lndlvldual so as to make hlm better
understand the relatlon between hls conduct and lts conse
quences.
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