
Abstrakt 
 

Nepriame páchateľstvo 

 

 

 Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je 

jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití 

osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto 

osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom – ku 

spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne 

zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok 

veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, 

ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene.  Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj 

nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, 

a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si 

hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol 

považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len 

dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej 

úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou 

akcesoritou účastníctva, kedy návodca alebo pomocník už nemohol byť trestne zodpovedný, ak 

ním nebol aj hlavný páchateľ. Boli však aj autori, ktorí sa s nepriamym páchateľstvom 

stotožňovali už od samého počiatku, hlavne kvôli rozdielu v „kvalite“ navedeného človeka pri 

spáchaní činu. 

 Z povahy veci nie je možné spáchať takýmto spôsobom vlastnoručné a nedbalostné 

trestné činy, nie je však vylúčená možnosť jednania prostredníctvom právnickej osoby alebo 

omisívne. Cieľom tejto diplomovej práce je tak poukázať na potrebu daného inštitútu, rozobrať 

jeho jednotlivé zložky, nedostatky, ktoré spočívajú hlavne v taxatívnom vymedzení prípadov 

a navrhnúť možné zlepšenia. Zameriava sa taktiež na výraznú kreativitu, ktorú musia páchatelia 

v takejto forme činnosti vyvinúť. V závere práce sa autor venuje zrovnaniu úpravy 

v angloamerickom práve v Spojených štátoch amerických, ktoré situáciu rieši stále v rámci 

spolupáchateľstva, eventuálne účastníctva.  
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