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JUDIKATÚRA
Číslo judikátu:  113/1999

© Ministerstvo spravodlivosti SR

  

 
» (na hľadaný text)

VZŤAH K PREDPISU: 
140/1961 Zb.

§246 ods. 1, ods.  2 písm. b), písm. c), §3 ods. 4, §9 ods. 2

141/1961 Zb.
§258 ods. 1 písm. b), §259 ods. 1, §226 písm. c), §2 ods. 5, ods.  6, §254 ods. 1;

Č. 113

Zošit č. 6, str. 20

3 To 61/98

ROZHODNUTIE
Trestný čin obchodovania so ženami podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona je dokonaný, ak páchateľ do cudziny zláka, najme alebo
prepraví (stačí prepravenie za hranice republiky) ženu v úmysle, aby sa tam použila na pohlavný styk s iným.

Na naplnenie subjektívnej stránky tohto trestného činu nemá vplyv okolnosť, že žena mala taký úmysle už pred zlákaním, najatím
alebo prepravením do cudziny, prípadne, že taký úmysel pojala až po uvedenom konaní páchateľa.

Skutočnosť, že žena bola do zahraničia zlákaná v uvedenom úmysle za použitia podvodnej zámienky prostituovať v zahraničí, môže
mať význam iba z hľadiska hodnotenia stupňa nebezpečnosti konania páchateľa v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona. 
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. októbra 1998, sp. zn. 3 To 61/98)

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného P. Š., pre trestný čin obchodovania so ženami podľa § 246 ods. 1, ods. 2
písm. b), písm. c) Trestného zákona, vedenej na Krajskom súde v K. pod sp. zn. 2 T 11/97, na základe odvolania krajského prokurátora
podľa § 258 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil rozsudok krajského súdu z 9. júna 1998, sp. zn. 2 T 11/97, a podľa § 259 ods. 1
Trestného poriadku mu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.
**
Z odôvodnenia:

Rozsudkom Krajského súdu v K. z 9. júna 1998, sp. zn. 2 T 11/97, boli obžalovaní P. Š. a K. P. podľa § 226 písm. c) Trestného
poriadku oslobodení spod obžaloby pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin obchodovania so ženami formou
spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 246 ods. 1, ods. 2 písm. b), písm. c) Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť na tom
skutkovom základe, že v Spišskej Novej Vsi v presne nezistenom čase v priebehu mesiaca júl 1995 zlákali spoločne pod zámienkou
zabezpečenia práce sekretárky alebo barmanky a následne aj prepravili do Prahy v Českej republike mladistvú Š. N., narodenú 18.
januára 1978, a mladistvú A. G., narodenú 10. januára 1978, pričom po príchode do Prahy ich použili spolu a s ďalšími osobami na
vykonávanie «prostitúcie» a následne obe poškodené predali R. R: s tým, že budú vykonávať «prostitúciu» v erotickom salóne
Pussycat v Horných Vltaviciach.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie krajský prokurátor v K. V. písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol,
že krajský súd pri dokazovaní a jeho vyhodnotení nepostupoval v súlade s ust. § 2 ods. 5 a ods. 6 Trestného poriadku, najmä nesprávne
a jednostranne vyhodnotil vykonané dôkazy v prospech obžalovaných. Zo spáchania skutku oboch obžalovaných vo všetkých štádiách
trestného konania usvedčovali najmä poškodené Š. N. a A. G:, ale aj svedok R. R., ktorý potvrdil, že obe poškode né obžalovaní
priviezli do Prahy po predchádzajúcej dohode s ním, za účelom vykonávania «prostitúcie» v erotickom salóne. Úvahy
prvostupňového súdu o morálnom profile poškodených a o použití násilia pri donútení k prostitúcii sú vzhľadom na skutkovú podstatu
trestného činu obchodovania so ženami podľa § 246 Trestného zákona bez významu.

Krajský prokurátor navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 258 ods. 1 písm. b), písm. c) Trestného poriadku
napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na nové konanie a rozhodnutie. 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/cplk.asp?cp=140%2F1961 Zb.
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Zástupca generálneho prokurátora Slovenskej republiky žiadal vyhovieť odvolaniu krajského prokurátora z dôvodov v ňom uvedených.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 254 ods. 1 Trestného poriadku preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť
všetkých výrokov rozsudku, proti ktorým mohol odvolateľ podať odvolanie, i správnosť postupu konania, ktoré predchádzalo
rozsudku, prihliadajúc pritom i na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, a zistil, že odvolanie krajského prokurátora je dôvodné.

Krajský súd vykonal vo veci dokazovanie, a to až nad rámec rozsahu, aký je v zmysle ust. § 2 ods. 5 Trestného poriadku potrebný na
rozhodnutie, avšak vyvodil z neho nesprávne právne závery.

Prvostupňový súd sa pri hodnotení vykonaného dokazovania zameral na skutočnosť, či bolo preukázané použitie násilia na donútenie
poškodených k prostitúcii, na ich morálny profil a na predchádzajúci vzťah poškodenej Š. N. k obžalovanému K. P. Samotnú
skutočnosť, že poškodené v Prahe a erotickom salóne v Horných Vltaviciach vykonávali «prostitúciu», súd v odôvodnení rozsudku
nespochybňuje. Podľa odôvodnenia napadnutého rozsudku existujú dve skupiny dôkazov, na jednej strane výpovede poškodených Š.
N. a A: G., na druhej strane obžalovaných P. Š., K. P. a svedkov M. M., J. W:, J. P. W. a R. R., vyhodnotené v zmysle zásady in dubio
pro reo. Keďže súd mal pochybnosti o vine obžalovaných, spod obžaloby ich oslobodil.

Pokiaľ ide o právne posúdenie konania obžalovaných vo vzťahu k naplneniu znakov trestného činu obchodovania so ženami podľa §
246 Trestného zákona odvolací súd uvádza nasledovné:

Zo znenia skutkovej podstaty uvedeného trestného činu je zrejmé, že tento trestný čin je dokonaný momentom, kedy dôjde k zlákaniu
(získaniu ženy, napr. sľubmi, peniazmi a pod. na odchod do cudziny), najatiu (uzatvorenie akejkoľvek, aj právne neplatnej, zmluvy,
ktorej obsahom je odchod ženy do cudziny), resp. prepraveniu (premiesteniu) ženy do cudziny (stačí za hranice republiky, nemusí ísť o
miesto určenia) s úmyslom, aby sa tam použila na pohlavný styk s iným. Z tohto hľadiska na naplnenie formálnych podmienok
uvedenej skutkovej podstaty je preto bezvýznamné, či žena skutočne «prostitúciu» vykonávala.

Základná, a ani kvalifikovaná, skutková podstata tohto trestného činu neobsahuje znak násilia, a preto dokazovanie prvostupňového
súdu v tomto smere a jeho úvahy v odôvodnení napadnutého rozsudku sú na vyvodenie právnych záverov irelevantné. Ak teda
páchateľ zlákal, najal alebo prepravil ženu do cudziny v úmysle, aby sa tam použila na pohlavný styk s iným, naplnil znaky skutkovej
podstaty trestného činu obchodovania so ženami podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona , a to i za situácie, že žena mala takýto úmysel aj
sama už pred zlákaním, najatím alebo prepravením zo strany páchateľa resp. takýto úmysel pojala až po zlákaní, najatí alebo prepravení
do cudziny. Na naplnenie subjektívnej stránky konania tohto trestného činu je preto potrebné dokazovať len úmysel páchateľa, a nie aj
zlákanej ženy (poškodenej), ktorej sa konanie páchateľa týka.

Skutočnosť, že žena bola do zahraničia zlákaná za použitia podvodnej zámienky (prísľub zamestnania, dovolenka a pod.) alebo že išla
dobrovoľne a vedome s úmyslom vykonať pohlavný styk s iným, resp. «prostitúciu», môže mať potom význam iba z hľadiska stupňa
spoločenskej nebezpečnosti.

Skúmanie morálneho profilu poškodených alebo ich predchádzajúcich vzájomných vzťahov s obžalovanými, ktorému prvostupňový
súd venoval v rámci dokazovania značnú pozornosť, však nebolo potrebné. Obe poškodené zhodne vo viacerých výpovediach
vypovedali, že do Prahy boli zlákané pod zámienkou poskytnutia zamestnania zo strany obžalovaného P. Š. a tu boli na vykonávanie
«prostitúcie» dokonca donútené násilím. V prípade skutočného preukázania násilia bolo by potrebné uvažovať aj o naplnení
zákonných znakov skutkovej podstaty ďalšieho trestného činu.

Z výpovede svedka R. R: (č. l. 114-115) však vyplýva, že obidve poškodené mali «prostitúciu» vykonávať dobrovoľne, avšak ich
dovoz do Prahy si dokonca on osobne u obidvoch obžalovaných objednal vopred za tým účelom. Touto časťou výpovede svedka sa
prvostupňový súd v dôvodoch svojho rozhodnutia nezaoberal. Pritom z výpovede svedka J. P. W. (č. l. 134-135) vyplýva, že svedok
R. R: sa mal zrejme získavaním žien na výkon «prostitúcie» pravidelne a po dlhšiu dobu zaoberať.

Pokiaľ ide o výpoveď svedkyne M. M., treba ju hodnotiť aj z toho hľadiska, že v prípade, ak by sa tvrdenia poškodených preukázali
ako pravdivé, vzniká dôvodné podozrenie o spolupáchateľstve tejto svedkyne na skutku, aj keď vo veci stíhaná nebola. Táto svedkyňa
mala totiž pred prechodom štátnej hranice odobrať poškodeným (podľa ich tvrdenia) občianske preukazy, ktoré km už neboli vrátené.
Táto skutočnosť má význam aj z hľadiska naplnenia znaku podľa ods. 2 písm. b), § 246 Trestného zákona, teda, či obžalovaní mali
vedomosť o veku poškodených. 

Všetky vyššie uvedené skutočnosti musí prvostupňový súd zobrať do úvahy pri hodnotení vykonaného dokazovania v zmysle ust. § 2
ods. 6 Trestného poriadku, pretože dôkazy v odôvodnení napadnutého rozsudku boli vyhodnotené jednostranne v prospech
obžalovaných. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto zrušil napadnutý rozsudok podľa § 258 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku,
keďže prvostupňový súd sa nevyrovnal so všetkými skutočnosťami dôležitými pre rozhodnutie a vec mu vrátil, aby ju v potrebnom
rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Dôvod na zrušenie podľa písm. c/ citovaného ustanovenia Trestného poriadku, uvedený krajským
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prokurátorom, Najvyšší súd Slovenskej republiky neakceptoval, pretože dokazovanie bolo v prvostupňovom konaní vykonané vo
vyčerpávajúcom rozsahu.
**

« 

Výber dokum.: 1 2 3 
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