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Úvod 

 

Zneužívanie drog1  je závažný spoločenský problém, ktorému čelí celé medzinárodné 

spoločenstvo. Negatívne účinky sa prejavujú v mnohých oblastiach ľudského života. Ide 

najmä o medicínsko-psychiatrické následky zneužívania, jeho sociálne dopady a 

psychologické dôsledky. (ALBRECHT (b) s. 58) Drogy sú závažným celosvetovým 

problémom, keďže nelegálne pestovanie, výroba, obchodovanie a zneužívanie drog má 

vážne následky vo všetkých častiach sveta (LEROY, a iní s. 856) Zneužívanie omamných 

a psychotropných látok dosiahlo v globálnom meradle obrovských rozmerov.  Podľa 

odhadov UNODC z roku 2009 užilo 149 až 272 miliónov ľudí, čo predstavuje 3,3 – 6,1 % 

svetovej populácie, aspoň jeden krát za posledný rok nelegálne drogy. (UNODC (d) s. 13) 

 

Špecifický problém predstavuje najmä obchod s drogami, ktorý sa údajne stal druhou 

najvýnosnejšou aktivitou, hneď za obchodom so zbraňami, predbehol dokonca i obchod 

s ropou. (NOŽINA s. 127-128) Nedovolený obchod s drogami umožňuje stretávanie 

nelegálnej ponuky a dopytu a hľadá si stále nové trhy. (ŠTURMA (b) s. 385) Vysokú 

spoločenskú nebezpečnosť nelegálneho obchodu s drogami podporuje tiež 

akcieschopnosť a mobilita organizácií medzinárodného organizovaného zločinu, ktoré 

ho kontrolujú (ŠTURMA (b) s. 390) Ide o dobre organizované medzinárodné skupiny 

pašerákov, ktorí majú k dispozícii značné množstvo finančných prostriedkov a rýchle 

a efektívne spôsoby komunikácie a prepravy. Zároveň však neberú ohľad na národné 

hranice a nie sú obmedzované problémami limitovanej jurisdikcie. (OSN (a) s. 415) 

 

Pokračujúca globalizácia ešte posilňuje prepojenie medzi pašovaním drog 

a medzinárodným organizovaným zločinom. (HEJDA, a iní s. 142) Vzhľadom k globálnej 

povahe problému je teda okrem národných prístupov nevyhnutná reakcia zo strany 

medzinárodného spoločenstva prostredníctvom medzinárodného práva. (ŠTURMA (b) s. 

385) 

 

                                                        
1 Súhrnný výraz používaný v tejto práci pre označenie klasických ako i modernejších foriem omamných a 
psychotropných látok, pokiaľ nie je uvedené inak. 
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Medzinárodná úprava zameraná proti nedovolenému obchodu s drogami má dva 

aspekty: pozitívny, ktorým je regulácia legálneho obchodu, t.j. vymedzenie priestoru a 

pravidiel pre dovolený obchod, a negatívny, upravujúci potlačovanie nelegálneho 

obchodu, vrátane trestnoprávnych ustanovení (ŠTURMA (b) s. 385) I keď je teda v názve 

práce explicitne uvedený iba boj proti nedovolenému obchodu s drogami, je potrebné 

venovať pozornosť i priestoru vymedzenému pre legálny obchod a nakladanie s 

drogami, keďže tieto sú spolu zákonite previazané (do nelegálnych kanálov neraz 

smerujú nekontrolované prebytky z povolenej produkcie drog). Navyše, samotný 

obchod, či už legálny alebo nie, je iba jedným úsekom celkového mechanizmu 

zabezpečujúceho ponuku drog. Pre skutočnú kontrolu obchodu s drogami je nutné 

venovať pozornosť komplexnej úprave regulujúcej celý proces získavania a nakladania 

s drogami - od pestovania rastlín potrebných pre ich produkciu, cez ich spracovanie, 

vrátane látok typicky využívaných pri produkcii drog (tzv. prekurzory), výrobu 

samotných drog, nakladanie a nakoniec i obchod s nimi. Táto práca sa preto okrem 

úpravy legálneho a nelegálneho obchodu bude taktiež venovať kontrole a regulácii 

týchto aktivít prostredníctvom medzinárodnoprávnych prostriedkov. 

 

Cieľ tejto práce teda možno vymedziť ako analýzu medzinárodnoprávnych 

inštrumentov zameraných na medzinárodnú kontrolu drog a potlačovanie nelegálneho 

obchodu s nimi. Čo sa týka pojmu „inštrumenty“, je pre účely tejto práce chápaný 

v dvoch významoch. Za prvé, v zmysle najdôležitejších medzinárodných zmluvných 

nástrojov, teda komplexných právnych aktov medzinárodného práva. Za druhé, v zmysle 

konkrétnych nástrojov – zmocnení, právomocí a ďalších vyplývajúcich z týchto 

zmluvných nástrojov. 

 

Práca je členená do niekoľkých častí. Po úvodnej pasáži bude načrtnutý stav súčasného 

medzinárodného obchodu s drogami. Pozornosť bude tiež venovaná niektorým 

obecným aspektom medzinárodného práva kontroly drog. Druhá kapitola popisuje vývoj 

medzinárodnej úpravy drog pred vznikom súčasnej úpravy. S ohľadom na tému práce 

nasleduje pravdepodobne najdôležitejšia časť analyzujúca obsah najzásadnejších 

medzinárodných dohovorov o kontrole drog a potlačovaní nelegálneho obchodu s nimi. 

Ťažiskom bude pritom analýza Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu 
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s omamnými a psychotropnými látkami z roku 19882. Ďalšia kapitola bude venovaná 

inštitucionálnemu zabezpečeniu medzinárodného systému kontroly drog. Na ňu 

nadviaže časť venovaná vývoju po prijatí uvedeného Dohovoru a najmä zhodnotenie 

existujúceho systému. 

 

Pre spracovanie tejto témy vo svojej diplomovej práci som sa rozhodla z viacerých 

dôvodov. Nejde o klasickú oblasť práva, je však zaujímavá svojou medzinárodnou 

dimenziou a špecifickou povahou. Veľkou pomocou a zdrojom informácií pre túto prácu 

bol môj študijný pobyt na univerzite v nemeckom Freiburgu, kde som mala o. i. možnosť 

absolvovať prednášky u prof. H.-J. Albrechta3 a využívať miestnu veľmi dobre vybavenú 

knižnicu. 

 

V tejto práci používam pre zdokumentovanie použitých zdrojov uvedenie autora 

v podobe priezviska alebo názvu inštitúcie (príp. jej skratky), a príslušnej strany 

pôvodného materiálu, pokiaľ ju bolo možné zistiť, priamo v texte za citáciou. Ak je od 

rovnakého autora použitých viacero zdrojov, tieto sú odlíšené písmenom za jeho 

menom, resp. názvom.4 Ak uvádzam obsah alebo priamu citáciu ustanovení niektorého 

z použitých medzinárodných dohovorov, je aj v tomto prípade uvedený odkaz, aby bola 

zdôraznená skutočnosť, že informácie vychádzajú priamo z textu toho ktorého 

dokumentu5. Kompletný bibliografický výpis pre zdroje možno podľa autora nájsť 

v zozname literatúry. V práci používam i poznámky pod čiarou, avšak predovšetkým 

k uvedeniu doplňujúcich informácií. 

 

                                                        
2 Ďalej ako Dohovor (1988). 
3 Riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre medzinárodné a zahraničné trestné právo vo Freiburgu, 
prednášajúci na Právnickej fakulte Univerzity vo Freiburgu, autor literatúry k tejto téme. 
4 (a), (b), atď. 
5 Ide predovšetkým o Vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb., obsahujúcu Jednotný dohovor 
o omamných látkach, uvádzanú v texte pod skratkou autora ako MZV (a), ďalej o Vyhlášku ministra 
zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., obsahujúcu Dohovor o psychotropných látkach, uvádzanú pod skratkou 
MZV (b), a Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb., obsahujúce Dohovor OSN 
proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, uvádzané pod stratkou FMZV. 
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1. Medzinárodný obchod s drogami a medzinárodné právo 

kontroly drog 

 

1.1 Svetový nelegálny obchod s drogami 

 

Takmer všetky údaje o svetovom obchode s drogami sa zakladajú na odhadoch, keďže 

zistiť skutočné objemy je prakticky nereálne. Za základe týchto odhadov sú konopné 

drogy s odstupom najčastejšie užívaným druhom nelegálnej drogy. V roku 2009 ich užilo 

niečo medzi 125 a 203 milióna ľudí.  V počte výskytu sú nasledované stimulujúcimi 

látkami amfetanínového typu (hlavne metamfetamín, amfetamín a extáza), ópiovými 

drogami (zahŕňajúce ópium, heroín a ďalšie) a kokaínom.6 Zatiaľ čo u heroínu alebo 

kokaínu je trend zneužívania stabilný či dokonca klesajúci, u syntetických drog a tiež 

predpisovaných liečiv bol zaznamenaný výrazný nárast. (UNODC (d) s. 13) 

 

K drogovým variantom vyrábaným z rastliny konope patrí hašiš a marihuana.7 (Ústav 

súdneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine) Konope je často krát 

pestované miestne a navyše vo väčšine krajín sveta, preto je medzinárodný obchod 

s ním relatívne obmedzený. (UNODC (d) s. 15) Kvôli veľkému rozšíreniu pestovania je v 

podstate nemožným zhodnotiť jeho rozsah celosvetovo. K najväčším producentom 

konopných drog však podľa zistení patria Maroko, Pakistan, Afganistan alebo niektoré 

krajiny Latinskej Ameriky. (ŠTABLOVÁ, a iní s. 21) I keď sú konopné drogy najčastejšie 

                                                        
6 Údaje nie sú presne zistiteľné vzhľadom na nedostatok informácií o zneužívaní drog v krajinách ako je 
Čína a India, ale tiež v regiónoch, kde dochádza k značnému nárastu zneužívania, napr. v krajinách Afriky. 
(UNODC (d) s. 13) 
7 Existuje viacero druhov rastliny konope. Základným zdrojom konopných drog je konope siate (Cannabis 
sativa), predovšetkým varianta Indica. Hašiš je výťažkom zo samičích kvetov (menej často samčích), ktoré 
produkujú značné množstvo olejovitej živice. Marihuana sa pripravuje z vysušených listov a kvetov 
konope. Najvyššiu koncentráciu účinného alkaloidu majú najmä mladé lístky a kvety na vrcholci rastliny. 
(Ústav súdneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine) 
Napríklad Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 definuje vo svojom čl. 1 konope ako 
„kvitnúci alebo plodonosný vrcholík rastliny konope (s výnimkou zŕn a listov, ktoré nemajú vrcholíky), 
z ktorého živica nebola vylúčená, bez ohľadu na jeho použitie“. Rastlinou konope sa tu rozumie každá 
rastlina z čeľade Cannabis. (MZV (a)) 
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zadržanou nelegálne obchodovanou drogou, ich podiel na celkových zadržaných 

objemov sa znižuje, najmä v prospech amfetamínových drog. (UNODC (d) s. 15) 

  

Opiáty sú látky získavané z ópiového maku, najmä ópium, morfín a heroín. Obzvlášť 

nebezpečný je predovšetkým posledný menovaný. (ALBRECHT (b) s. 60) Väčšina 

svetového heroínu pochádza z trojice krajín Afganistan, Myanmar a Laos, pričom prvú 

priečku si bezkonkurenčné udržuje Afganistan. (ŠTABLOVÁ, a iní s. 10) Svetový obchod 

s opiátmi dosiahol v roku 2009 hodnoty asi $ 68 miliárd. Nebezpečným je tiež 

v niektorých častiach sveta zaznamenaný nárast iného než lekárskeho užívania ópiových 

látok na predpis. (UNODC (d) s. 15-16) 

 

Kokaín a crack, ďalší druh drogy vyrábanej z rastliny koka, pochádzajú z drvivej časti 

z troch latinskoamerických krajín Kolumbia, Peru a Bolívia. Hodnota celkového 

svetového obchodu s kokaínom sa v súčasnosti pohybuje okolo $ 75 – 100 miliárd, čo je 

hodnota podstatne nižšia ako v období boomu jeho užívania v 90. rokoch 20. storočia 

v USA. Nedá sa však vylúčiť, že ide o prechodný trend. Kokaín i heroín sú medzinárodne 

obchodované v rámci svetových regiónov i medzi nimi, veľké objemy (v prípade kokaínu 

zásadné) sú užívané v krajinách geograficky vzdialených od oblastí pestovania a výroby 

týchto drog. Ide tu teda o ukážkový artikel medzinárodného obchodu s drogami. 

Najväčší objem smeruje na severoamerický trh, v poslednom období však výrazne 

narástla tiež spotreba v Európe. (UNODC (d) s. 15-17) 

 

Zatiaľ čo konopné a ópiové drogy a kokaín sa radia k tzv. klasickým drogám, látky 

amfetanínového typu sú spájané s početnou  skupinou tzv. syntetických drog. Možno ich 

rozdeliť na dve hlavné skupiny: skupina amfetamínov a skupina extázy. (UNODC (d) s. 

17) Celosvetová produkcia stimulantov amfetamínového typu sa odhaduje byť väčšia 

než 500 ton ročne, presný údaj je však nedostupný. (ŠTABLOVÁ, a iní s. 13) Obchod 

s týmito látkami prebieha prevažne na regionálnej úrovni, látky využívané pri ich výrobe 

sú však obchodované na celosvetovej úrovni. (UNODC (d) s. 15) 

 

Problém spojený s uvedenými látkami spočíva o.i. v tom, že okrem rizík spojených s ich 

zneužívaním majú takisto vlastnosti, ktoré sú užitočné a majú svoje využitie napr. pre 
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výskum alebo vedu. Kompletný zákaz nie je možný, práve preto je zásadným systém ich 

regulácie prostredníctvom medzinárodného práva. (ŠTURMA (c) s. 1190) 

 

1.2 Medzinárodné právo kontroly drog8 

 

Normy upravujúce medzinárodnú kontrolu drog a potlačovanie nelegálneho obchodu 

s nimi zaraďujeme do medzinárodného práva verejného. (ŠTURMA (a) s. 677) Úprava 

potlačovania nelegálneho drogového obchodu zo strany medzinárodného spoločenstva, 

najmä však jej trestnoprávna stránka, pritom patrí k relatívne najmladším oblastiam 

medzinárodného práva kontroly drog. (ŠTURMA (b) s. 385) 

 

Existuje množstvo dôvodov pre koordináciu a harmonizáciu (proti)drogových politík 

jednotlivých štátov práve prostredníctvom medzinárodnej úpravy. Narastajúca 

medzinárodná mobilita umožnila i väčšie rozšírenie omamných a psychotropných látok. 

Za medzinárodný prístup teda hovoria argumenty správne, policajné i argumenty 

verejného zdravia. Okrem iného je potrebným zamedziť zneužívaniu rozdielov v  

národných úpravách jednotlivých krajín. (ALBRECHT (a) s. 654) 

1.3 Pramene 

 

Základným (formálnym) prameňom medzinárodnej kontroly drog sú predovšetkým 

medzinárodné zmluvy. Zmluvná forma totiž umožňuje potrebnú detailnejšiu úpravu 

s ohľadom na technický charakter mnohých pravidiel. (ŠTURMA (a) s. 679) Postupne sa 

tak vytvoril zmluvne založený režim kontroly drog a potláčania nedovoleného obchodu 

s nimi. Za jeho dodržiavanie sú zodpovedné hlavne národné orgány, ale tiež určené 

medzinárodné orgány a organizácie. (ŠTURMA (c) s. 1190) 

 

Medzinárodné zmluvy, resp. dohovory o kontrole drog neobsahujú medzinárodné 

trestné právo v zmysle trestného práva hmotného, teda žiadne bezprostredne 

                                                        
8 Výraz „medzinárodné právo kontroly drog“ je viac menej pracovným označením pre daný súbor noriem. 
(ŠTURMA (a) s. 677) 
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aplikovateľné trestnoprávne ustanovenia. Obsahujú normy, ktoré zaväzujú zmluvné 

strany, čiastočne značne obecnou formou, k prijatiu určitých opatrení v oblasti trestného 

práva, trestného stíhania, extradície, právnej pomoci a ďalších (je tomu tak 

predovšetkým v prípade Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropnými látkami z roku 1988). (ALBRECHT (a) s. 672) S týmto korešponduje 

tiež čl. 20 Dohovoru (1988), ktorý stanovuje, že „zmluvné strany budú podávať Komisii 

[pre omamné látky] prostredníctvom Generálneho tajomníka [OSN] informácie o účinnosti 

tohto Dohovoru na ich území, a to hlavne (...) texty zákonov a predpisov prijatých za 

účelom zaistiť plnenie tohto Dohovoru...“. (FMZV s. 2205) 

 

Obmedzenie zneužívania drog je isto všeobecne akceptovaný cieľ. Pri úprave 

konkrétnych otázok kontroly drog však vyvstávajú do popredia tiež vlastné záujmy 

jednotlivých štátov (ŠTURMA (a) s. 683) (LEROY, a iní s. 891), resp. skupín štátov9. 

Následkom je často krát voľnejšia zmluvná formulácia tak, aby bol dosiahnutý čo najširší 

konsenzus (ŠTURMA (b) s. 385) a vyplývajúce záväzky tak neraz bývajú obmedzené iba 

na úroveň „najmenšieho spoločného menovateľa“. (LEROY, a iní s. 891)10 

 

Medzinárodné dohovory o kontrole drog sú inštrumentmi zmiešanej povahy. Obsahujú 

totiž kontrolné opatrenia zamerané výhradne smerom dovnútra, opatrenia s cieľom 

ochrany ostatných zmluvných strán, príp. tiež ďalších krajín. Ďalším prejavom zmiešanej 

povahy dohovorov je i obmedzená voľnosť uplatňovať výhrady. (ŠTURMA (a) s. 683) 

Systém výhrad má zaistiť medzinárodným dohovorom určitý stupeň flexibility a zároveň 

čo najväčší počet prístupov. Výhrady sú upravené na jednej strane v samotných 

dohovoroch, na strane druhej treba zohľadniť kodifikované medzinárodné zmluvné 

právo11. Väčší počet zmluvných strán však so sebou často prináša i oslabenie 

normatívneho obsahu zmluvy. (ŠTURMA (a) s. 684) (ALBRECHT (a) s. 690) 

K najdôležitejším výhradám patrí tzv. výhrada ústavného poriadku. Na jej základe 

konkrétny obsah záväzku podľa medzinárodného práva nevyplýva iba z príslušnej 

                                                        
9 Napr. Jednotný dohovor z roku 1961 niektorí označujú za kompromis medzi domácimi a ekonomickými 
záujmami v prvom rade západných krajín, ktoré vyrábajú drogy. (SINHA s. 37-38) 
10 V medzinárodnom práve trestnom nie je možné pre veľké rozdiely použiť prístup unifikácie úpravy tak, 
ako v medzinárodnom práve súkromnom, je možná nanajvýš unifikácia zásad de lege ferenda alebo 
harmonizácia. (ŠTURMA (b) s. 385) 
11 Napríklad ustanovenia Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. (ALBRECHT (a) s. 690) 
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zmluvy a jej výkladu, podmienkou je tiež, aby záväzky neboli v rozpore s ústavným 

poriadkom príslušnej strany. (ALBRECHT (a) s. 673)  

Okrem medzinárodných zmlúv pozná medzinárodné právo kontroly drog tiež iné formy 

prameňov. Ide najmä o akty orgánov medzinárodných organizácií, akými sú rozhodnutia 

a odporúčania Komisie OSN pre omamné látky, Hospodárskej a sociálnej rady OSN 

a Valného zhromaždenia OSN. Podľa konkrétneho typu sa takisto líši ich charakter. 

Najdôležitejšími sú záväzné rozhodnutia na základe zmocnenia v niektorom 

z príslušných medzinárodných dohovorov. Ďalšou formou sú rezolúcie, ktoré ovplyvňujú 

existujúce alebo budúce zmluvné normy prostredníctvom interpretácie, resp. anticipácie 

budúcej úpravy. Treťou skupinou sú tzv. akty odporúčajúcej povahy, ktoré sú samotné 

síce právne nezáväzné, ale mávajú špecifické (nepriame) právne následky. Patria sem 

programové dokumenty alebo rezolúcie vyzývajúce k plneniu dodatočných 

dobrovoľných kontrolných opatrení, ktoré napriek svojej nezáväznej povahe bývajú 

štátmi pomerne rešpektované. Medzinárodný obyčaj ako prameň práva sa v tejto oblasti 

zatiaľ nepodarilo preukázať. (ŠTURMA (a) s. 679) (ŠTURMA (c) s. 1201-1205) 
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2. Vývoj medzinárodnej úpravy drog 

 

Počiatky medzinárodnej prístupu k otázke drog a obchodu s nimi siahajú minimálne do 

polovice 19. storočia k sporom Veľkej Británie a Číny ohľadom obchodu s ópiom, 

výsledkom ktorých boli o. i. tzv. ópiové vojny. (ALBRECHT (b) s. 64-66) Drogový 

problém opätovne pritiahol pozornosť medzinárodného spoločenstva začiatkom 20. 

storočia, kedy bolo zaznamenané vzrastajúce zneužívanie drog. (LEROY, a iní s. 855) 

Pozitívnym výsledkom tohto bola diskusia na medzinárodnej úrovni, prehlbovanie 

a zintenzívňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kontroly drog a tiež prijatie 

niekoľkých medzinárodných dohovorov. (HEJDA, a iní s. 49) 

Historicky prvou medzinárodnou konferenciou zaoberajúca sa zneužívaním drog 

a nelegálnym obchodom s nimi bola Konferencia o ópiu v Šanghaji v roku 1909 

zorganizovaná z iniciatívy USA a Číny. Spolu 13 zúčastnených krajín sa zhodlo na 

potrebe kontroly predaja a distribúcie ópia. Výsledná rezolúcia síce nemala žiadnu 

právnu záväznosť, obsiahnuté odporúčania sa však stali základom pre prvý 

Medzinárodný dohovor o ópiu prijatý v Haagu v roku 1912.  (HEJDA, a iní s. 49) (WEBER 

s. 3) Tento dohovor formuloval niektoré zásady medzinárodnej spolupráce pri kontrole 

omamných látok. Ópium, morfium, kokaín a ďalšie omamné látky mali byť využívané iba 

na medicínske a zákonom povolené účely, výroba a distribúcia týchto látok mala 

podliehať zvláštnemu povoleniu. (HEJDA, a iní s. 49) (ALBRECHT (b) s. 66) Ďalšie 

ustanovenia upravovali vývoz a dovoz dotknutých látok, zamedzenie  pašovania ópia do 

Číny, zákaz jeho nelegálnej držby, výmenu informácií či zostavovanie medzinárodných 

štatistík o obchode a užívaní ópia. (SCHEIFELE-SCHÜTZ s. 14) Po vzniku Spoločnosti 

národov po prvej svetovej vojne bola táto poverená tiež dohľadom nad dohovormi 

o obchode s ópiom a ďalšími látkami. (ROHR, a iní s. 2) 

 

Druhý medzinárodný dohovor o ópiu vznikol v Ženeve v roku 1925. Za cieľ si kládol 

potlačenie pestovania a výroby narkotík a intenzívnejší dohľad nad medzinárodným 

obchodom s nimi. Boli prijaté podporné ustanovenia pre efektívnejšiu kontrolu ich 

výroby a predaja. Zmluvné strany sa zaviazali stíhať primeranými trestami porušenia 
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práva a predpisov spojených s ustanoveniami tohto dohovoru a zároveň realizovať 

príslušné právne kroky. (HEJDA, a iní s. 50) Dohovor zaviedol i určitý postup 

donucovania (enforcement procedure). (OSN (a) s. 178) V tomto období bol ustanovený i 

prvý medzinárodný orgán na kontrolu obchodu s narkotikami, stály medzinárodný 

výbor s päťročným funkčným obdobím. Mal o. i. zhromažďovať správy poskytované 

jednotlivými krajinami. (HEJDA, a iní s. 50) Problematikou nelegálneho obchodu 

s drogami sa zaoberal taktiež tretí policajný kongres zorganizovaný v roku 1930 v 

Antverpách.  Účastníci sa zhodli na potrebe zjednotiť rozdiely v národných úpravách 

týkajúcich sa nelegálneho obchodovania s drogami12; vtedajšia klasifikácia omamných 

látok mala byť nahradená novou. (HEJDA, a iní s. 50) 

 

Ďalším dôležitým krokom bol podpis tzv. Limitujúceho dohovoru13 v Ženeve roku 1931. 

Upravované látky boli rozdelené na omamné látky a prekurzory. Každá signatárska 

krajina mala na základe dohovoru povinnosť v každoročne správe zverejniť objem 

omamných látok, ktoré potrebuje pre vlastné (legálne) účely. Konvencia rovnako 

čiastočne upravuje zákazy, obmedzenia, kontrolu a úpravu výroby, vývozu a dovozu 

látok. (HEJDA, a iní s. 50-51) 

 

Nasledujúci dohovor z roku 1936 sa už zameriaval priamo na problematiku 

potlačovania obchodu s drogami, čo dokladá i jeho plný názov.14 Dohovor sa snažil 

zaistiť základné podmienky pre úspešný postup proti nelegálnemu obchodovaniu 

s drogami tým, že vyžadoval od zmluvných strán, aby zriadili v rámci svojho národného 

práva tzv. „ústredný úrad“, ktorý by dohliadal a koordinoval opatrenia potrebné 

k zamedzeniu nelegálneho obchodovania a zaisťoval by, aby boli podniknuté kroky na 

potrestanie osôb pašujúcich drogy. Takýto úrad mal tiež zhromažďovať všetky potrebné 

informácie a  úzko spolupracovať s obdobnými úradmi iných štátov. Pri príjmaní 

dohovoru však viacero národných vlád dospelo k tomu názoru, že nemôžu prijať takého 

ustanovenia, pretože ich nie je možné uviesť do súladu s ich ústavnými, právnymi a 

administratívnymi princípmi. Toto je jedným z dôvodov, prečo bol Dohovor z roku 1936 

                                                        
12 Napríklad v Československu bolo toto jednanie klasifikované ako drobný priestupok, v iných krajinách 
na rozdiel od toho ako trestný čin s príslušnou trestnou sadzbou. V dôsledku hrozby menšieho postihu 
mnohí priekupníci drog sústredili svoje aktivity práve do Československa. (HEJDA, a iní s. 50) 
13 The Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 
14 Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 
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prijatý iba pomerne malým počtom krajín. O jeho význame však svedčí skutočnosť, že 

ide o jediný mnohostranný dohovor o drogách, ktorého platnosť nebola ukončená 

prijatím Jednotného dohovoru z roku 1961 (s výnimkou jeho čl. 9). (OSN (a) s. 415-416) 

 

Zneužívanie drog po Druhej svetovej vojne neustalo, práve naopak, čo si vyžiadalo 

upriamenie väčšej pozornosti na tento problém. V roku 1946 tak bol podpísaný protokol 

s cieľom previesť úlohu kontroly omamných látok do pôsobnosti OSN. Bol tak vytvorený 

zásadný medzinárodný orgán kontroly drog, Komisia OSN pre omamné látky. V roku 

1948 nadviazal protokol, ktorý doplnil zoznam omamných látok z predchádzajúcich 

dohôd (dovtedy obsahovali iba prírodné látky ako ópiový mak či ker koky) o omamné 

látky syntetického pôvodu (napr. metadon). Budúce uberanie sa medzinárodnej 

kontroly drog predznamenal Protokol o obmedzení a regulácii pestovania ópiového 

maku, produkcii, medzinárodnom obchode a používaní ópia15 podpísaný v New Yorku 

v roku 1953, ktorý obmedzoval využívanie ópia a obchodu s ním na medicínske 

a vedecké účely. S ohľadom na obmedzenie nadprodukcie reguloval množstvo ópia, 

ktoré môžu štáty držať ako zásobu. Iba siedmim krajinám bolo povolené vyrábať ópium 

pre vývoz.  (NOŽINA s. 114, 306) (HEJDA, a iní s. 51) 

 

                                                        
15 The Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, 
International and Wholesale Trade in, and Use of Opium 
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3. Medzinárodnoprávne nástroje 

 

Súčasne platný medzinárodný systém kontroly drog spočíva na troch medzinárodných 

dohovoroch. Jedná sa o Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 196116, doplnený 

Protokolom o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 197217, 

Dohovor o psychotropných látkach z roku 197118 a Dohovor OSN proti nedovolenému 

obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 198819. (ALBRECHT (a) s. 653) 

Dá sa z nich vyvodiť nielen materiálny obsah medzinárodnej kontroly drog, ale 

tiež obsah záväzkov zmluvných strán dohovorov, ktoré spoluvytvárajú jednotlivé 

národné úpravy kontroly drog potlačovania nelegálneho obchodu s nimi. (ALBRECHT 

(a) s. 654) 

 

Dohovory (1961) a (1971) sú si v mnohom podobné. Ide o medzinárodné pramene 

„klasického“ práva kontroly drog s administratívnou povahou. Ťažiskom sú tu normy, 

ktoré sa vnútroštátne realizujú prostredníctvom správneho práva a nie trestného, ako je 

tomu pri Dohovore z roku 1988. (ŠTURMA (a) s. 677-678, 680) V prvých dvoch 

Dohovoroch je obsiahnutá predovšetkým medzinárodná úprava legálneho obchodu, 

výroby a použitia omamných a psychotropných látok, ktorej cieľom je tiež zabrániť 

zneužívaniu týchto látok a nedovolenému obchodu s nimi. (ŠTURMA (c) s. 1190) Názov 

tretieho Dohovoru naznačuje, že v centre jeho pozornosti je predovšetkým nelegálny 

obchod. 

 

3.1 Jednotný dohovor o omamných látkach 

 

Jednotný dohovor o omamných látkach20 z 1961, doplnený Protokolom o zmenách 

Jednotného dohovoru z roku 1972, bol vytvorený z iniciatívy Komisie OSN pre omamné 

látky, množstvo rôznych dojednaní v oblasti medzinárodnej kontroly drog sa totiž 

                                                        
16 Ďalej iba Jednotný dohovor alebo Dohovor (1961). 
17 Ďalej iba Protokol (1972). 
18 Ďalej iba Dohovor (1971). 
19 Ďalej iba Dohovor (1988). 
20 Single Convention on Narcotic Drugs 
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stávalo neprehľadným. (NOŽINA s. 114) Mal zjednotiť predtým podpísané 

medzinárodné dohody v oblasti regulácie drog: Dohovory o ópiu z rokov 1912 a 1925 

a tiež Dohovory z rokov 1931 a 1936 do jednotného dokumentu. (ALBRECHT (a) s. 653) 

Ako taký tak nahradil staršie dohody inter partes. (ŠTURMA (a) s. 682) 

 

3.1.1 Ciele 

 

Ako vymedzuje čl. 4 pod označením Všeobecné záväzky, strany sa zaväzujú prijať 

legislatívne a správne opatrenia nutné k tomu, aby plnili ustanovenia Dohovoru, 

spolupracovali pritom s ostatnými štátmi a predovšetkým „... s výhradou ustanovení 

tohto Dohovoru, obmedzili produkciu, výrobu, vývoz, dovoz, distribúciu, obchod, použitie 

a prechovávanie omamných látok výlučne na lekárske a vedecké účely.“ (MZV (a))  Cieľ 

obmedzenia výroby a obchodu s omamnými látkami má byť dosiahnutý 

prostredníctvom stálej medzinárodnej spolupráce a kontroly. (ALBRECHT (a) s. 655) 

S ohľadom na tému tejto práce je podstatné, že Dohovor takto určuje priestor pre 

povolený obchod s omamnými látkami a zároveň tak vymedzuje, kedy sa naopak jedná 

o obchod nedovolený. Iné ako vymedzené nakladanie má byť predmetom zákazu 

a potlačovania. (ALBRECHT (a) s. 655) Jednotný dohovor teda neobsahuje všeobecný 

zákaz výroby drog (ako to bolo požadované niektorými štátmi, najmä s ohľadom na 

konope). Stanovuje však jasnú požiadavku toho, aby výroba uvedených látok sa 

realizovala iba za daných podmienok a výhradne za medicínskymi alebo vedeckými 

účelmi. (UNODC (a) s. 61) 

 

3.1.2 Obmedzenia výroby a obchodu 

 

Systém obmedzení a kontroly výroby a obchodu stanovuje čl. 21 Dohovoru. (ALBRECHT 

(a) s. 656) Ods. 1 stanoví maximálne povolené množstvo drog vyrobených alebo 

dovezených niektorou krajinou alebo územím v príslušnom roku.  (MZV (a)) Základom 

pre stanovenie takéhoto objemu sú približné údaje o množstve, ktoré tá ktorá krajina 

legálne potrebuje, upravené článkom 19 Dohovoru. Zmluvné strany tak každoročne 

zasielajú Komisii OSN pre omamné látky odhady toho, koľko omamných látok budú 
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potrebovať a za akým povoleným účelom. Ako následná kontrola slúžia článkom 20 

upravené štatistické údaje o získaní, výrobe, použití a spotrebe omamných látok, ktoré 

majú štáty poskytovať Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok. 

(ALBRECHT (a) s. 656) 

 

Vnútroštátny obchod s omamnými látkami upravuje čl. 30. Podľa neho má byť 

podriadený povoleniam, pokiaľ nie je priamo prevádzkovaný štátnymi úradmi. Osoby 

spravujúce takýto obchod, priestory a prevádzky, kde sa realizuje, majú byť predmetom 

kontroly. Smerodajnou je povinnosť zamedziť hromadeniu sa veľkých objemov 

omamných látok pri obchodovaní. (ALBRECHT (a) s. 657) Významné je taktiež 

opatrenie, podľa ktorého omamné látky môžu byť prenechané iba autorizovaným 

osobám a vydané jednotlivcom iba na lekársky predpis.21 (HEJDA, a iní s. 53) 

Medzinárodný obchod s omamnými látkami upravuje čl. 31 Dohovoru. Obsahuje 

výhradu, že objem látok vyvezených  do niektorého iného štátu môže byť iba v takom 

objeme, aby to rešpektovalo odhady o potrebe omamných látok podľa čl. 19. 

(ALBRECHT (a) s. 657) Obmedzenie iného druhu stanoví čl. 31, podľa ktorého strany 

nemôžu vedome povoliť vývoz omamných látok do niektorej inej krajiny alebo na 

niektoré územie, pokiaľ to nie je v súlade so zákonmi a predpismi tejto krajiny, resp. 

územia. (MZV (a)) Ukladá sa teda povinnosť rešpektovať právne normy iného štátu, 

pokiaľ si tento želá obmedziť pohyb omamných látok na svojom území. Celkovo je dovoz 

i vývoz drog podriadený prísnemu systému kontroly. (ALBRECHT (a) s. 657) 

Najstriktnejší prístup vymedzuje čl. 2 ods. 5 b), podľa ktorého môžu zmluvné strany 

zakázať produkciu, výrobu, vývoz a dovoz, obchod, držbu alebo používanie omamných 

látok zvlášť nebezpečnej povahy (látky Zoznamu IV, viď ďalej), a to v prípade, že to je 

podľa ich názoru najvhodnejší spôsob za účelom ochrany verejného zdravia. Z tohto 

zákazu možno vyňať množstvo určené výhradne na medicínsky alebo vedecký výskum. 

(MZV (a)) Tento zákaz nemusí byť nutne trestnoprávnej povahy. (ALBRECHT (a) s. 658) 

 

3.1.3 Boj proti nedovolenému obchodu 

 

                                                        
21 Platí rovnako i pre psychotropné látky na základe ustanovení Dohovoru (1971). (HEJDA, a iní s. 53) 
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V čl. 35 Dohovoru (1961) sa strany, s ohľadom na svoje ústavné, právne a správne 

zásady, zaväzujú zaistiť koordináciu preventívnych a represívnych akcií a vzájomnú 

pomoc proti nedovolenému obchodu a spoluprácu medzi sebou a s medzinárodnými 

organizáciami. Pokiaľ to považujú za vhodné, budú strany poskytovať Medzinárodnému 

úradu pre kontrolu omamných látok22 a Komisii OSN pre omamné látky23, okrem 

informácií podľa čl. 18, tiež informácie o nedovolenej činnosti súvisiacej s omamnými 

látkami na ich území, vrátane informácií o nedovolenom pestovaní, produkcii a výrobe, 

používaní a obchodovaní s omamnými látkami.  (MZV (a)) Stranám je teda ponechaný 

priestor pre uváženie vhodnosti poskytovania informácií a pre posúdenie súladu so 

svojimi ústavnými a inými právnymi zásadami, čo však môže v praxi znamenať 

oslabenie vzájomnej spolupráce a výmeny informácií. 

Čl. 35 a Dohovor (1961)  celkovo neprináša žiaden zásadný prielom, čo sa týka boja proti 

ilegálnemu obchodu s drogami. Naopak, podporuje klasické formy medzinárodnej 

spolupráce a jeho jadro spočíva v regulácii povoleného nakladania a obchodovania 

s omamnými látkami. Dôvodom je o. i. to, že tvorcovia Jednotného dohovoru si 

uvedomovali, že napr. striktnejší režim požadovaný Dohovorom z roku 1936 nie je 

akceptovateľný pre rad krajín. Chceli teda vytvoriť flexibilnejší systém vnútornej 

a medzinárodnej koordinácie a spolupráce proti nedovolenému obchodovaniu tak, aby 

zabezpečili jeho všeobecné prijatie. Obecnejšie pravidlá obsiahnuté v čl. 35 tak vyjadrujú 

úsilie umožniť všetkých štátom, aby prijali záväzky vyplývajúce z Dohovoru, a zároveň 

snahu o dosiahnutie cieľov predchádzajúceho Dohovoru s ohľadom na medzinárodnú 

koordináciu a spoluprácu k potlačovaniu nelegálneho drogového obchodu. (OSN (a) s. 

416) 

 

3.1.4 Zoznamy 

 

Jednotný dohovor rozdeľuje omamné látky do štyroch skupín na základe zváženia rizika 

ich zneužitia a potenciálu vzniku závislosti. Do tzv. Zoznamu I sú tak zaradené látky, u 

ktorých je potenciál vzniku závislosti vyšší ako u kodeínu a porovnateľný ako u morfia. 

Zároveň sa sem radia látky, u ktorých existuje riziko zneužitia porovnateľné tomu 

                                                        
22 Ďalej iba „Úrad“. 
23 Ďalej iba „Komisia“. 
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u kokaínu alebo konopných drog24. (ALBRECHT (a) s. 655) Látky v Zoznamoch II a III sú 

hodnotené ako menej nebezpečné z hľadiska možného zneužitia alebo vytvorenia 

závislosti než tie v Zozname I. Naopak Zoznam IV obsahuje látky, u ktorých je silný 

potenciál vzniku závislosti alebo značné riziko zneužitia, ktoré však nie je vyvážené ich 

liečebným prínosom a u ktorých je žiaducim ich úplné vylúčenie zo všeobecnej 

medicínskej praxe. (ALBRECHT (a) s. 655) Dohovor (1961) spolu s Dohovorom (1971) 

tak odporúčajú zákaz 17 omamných a 25 psychotropných látok25. (HEJDA, a iní s. 52) 

Spôsob zmeny zoznamov kontrolovaných látok upravuje čl. 3 Dohovoru. Najjednoduchší 

spôsob je ten, kde o zmenách v Zoznamoch I – IV rozhoduje z podnetu niektorej 

zmluvnej strany alebo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Komisia. WHO 

s ohľadom k charakteru, rizikovosti a zneužiteľnosti látky vydáva odporúčanie pre 

rozhodnutie Komisie. Rozhodnutia Komisie môže potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť 

Hospodárska a sociálna rada OSN.26 (MZV (a)) (ŠTURMA (a) s. 686) 

 

3.1.5 Zvláštna úprava pre ópium, koku a konope 

 

To, že v centre pozornosti Dohovoru (1961) stoja klasické drogy akými sú opiáty, 

produkty z koky a konope, nie je ťažké povšimnúť si. Pre kontrolu výroby týchto drog je 

logicky zásadná kontrola pestovania rastlín, z ktorých sa vyrábajú. Dôležitým teda je, 

akými podmienkami sa majú riadiť pestovanie ópiového maku, koky a rastliny konope, 

a akým spôsobom má fungovať systém kontroly pestovania. (ALBRECHT (a) s. 657) 

Najväčšia pozornosť je venovaná konkrétne ópiu a ópiovému maku. Je to najskôr z toho 

dôvodu, že Dohovor (1961) v sebe zahrnul úpravu starších medzinárodných dojednaní, 

ktoré sa vo veľkej miere zaoberali práve ópiom. Podľa čl. 21 Dohovoru má byť výroba 

ópia v jednotlivých krajinách obmedzená tak, aby množstvo vyrobené v jednom roku 

pokiaľ možno nepresiahlo približný údaj o ópiu, ktoré má byť vyrobené podľa čl. 19 ods. 

1. (MZV (a)) Ak Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok zistí, že zmluvná 

                                                        
24 Patria sem teda látky ako kokaín, morfium, ópium, zo syntetických drog napr. fentanyl, petidín, 
sulfentanil, atď. (NOŽINA s. 115) 
25 Medzi inými ide tiež o konope, heroín, LSD, mescalín, tzv. designer drugs atď. (HEJDA, a iní s. 52) 
26 Obdobný je postup pri zmene Zoznamov psychotropných látok podľa Dohovoru (1971), upravený jeho 
článkom 2. Komisia podobne rozhoduje o zaraďovaní látok do tabuliek tzv. prekurzorov podľa Dohovoru 
1988. (ŠTURMA (a) s. 686) 
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strana neobmedzila výrobu ópia na svojom území v zhode s príslušnými približnými 

údajmi a súčasne významné množstvo z tohto ópia, vyrobeného či už legálne alebo 

nelegálne, bolo použité k nedovolenému obchodu, môže Úrad rozhodnúť o odpočítaní 

takéhoto množstva, resp. jeho časti, od celkových približných údajov stanovených pre 

najbližší rok. (MZV (a)) Účelom je pochopiteľne kontrola množstva vyrobeného ópia, 

zamedzenie jeho nadprodukcie a zníženie rizika jeho zneužitia v nelegálnom obchode. 

(ALBRECHT (a) s. 657) 

Rovnaký cieľ sleduje i čl. 24 obmedzujúci výrobu ópia určeného pre medzinárodný 

obchod. Podľa neho, ak chce strana Dohovoru zahájiť výrobu ópia alebo ju zvýšiť, učiní 

tak s ohľadom k celkovému svetovému dopytu tak, aby ďalšia produkcia ópia neviedla 

k nadprodukcii. Strany nemajú povoliť produkciu ópia alebo jej zvýšenie v prípade, že 

podľa ich názoru27 by tento krok viedol k nedovolenému obchodovaniu. (MZV (a)) 

Dôležitým ustanovením rovnako pre pestovanie ópiového maku, koky i konope je čl. 23. 

Podľa neho, pokiaľ strana Dohovoru povoľuje na svojom území pestovanie ópiového 

maku za účelom výroby ópia, zriadi jednu alebo viacero štátnych agentúr pre ópium. 

Tieto sú poverené výkonom niekoľkých špecifických funkcií. Majú označiť oblasti 

a rozsah pôdy, na ktorých je možné takýto mak pestovať. Súčasne majú vydávať 

subjektom povolenia k jeho pestovaniu. Jedine štátne agentúry majú mať právo 

medzinárodne vo veľkom obchodovať s ópiom a udržiavať jeho zásoby. Je tu však 

i priestor pre výnimky. Dohovor tiež stanovuje, že pestovatelia ópiového maku budú 

povinní odovzdať štátnym agentúram všetku úrodu ópia28. (MZV (a)) Záväzok podriadiť 

produkciu ópia, koky a konope štátnej kontrole patrí spolu s mechanizmom 

stanovovania celkového možného vyrobeného a dovozeného objemu k zásadným 

znakom systému zavedeného Jednotným dohovorom. (ALBRECHT (a) s. 656) 

 

Kontrole makovej vňate sa venuje čl. 25. Pokiaľ strana povolí na svojom území 

pestovanie ópiového maku na iné účely, než je výroba ópia, musí zaistiť, aby sa ópium 

                                                        
27 Takáto formulácia je pochopiteľne pomerne nejednoznačná a je tu priestor pre možnú manipuláciu. 
28 Práve doba, kedy je ópium v rukách jednotlivých pestovateľov, je najkritickejšou z pohľadu kontroly. 
Práve tu totiž zvyčajne dochádza k odlivu legálne vyprodukovaného ópia do nelegálnych kanálov. Za prvé, 
je často veľmi ťažké presne určiť objem dopestovaného ópia. Za druhé, pestovateľov, ktorí sú neraz 
chudobní, lákajú pomerne vysoké ceny ponúkané za ópium na nelegálnom trhu. Je preto potrebné 
minimalizovať dobu pre prevzatie ópia štátnymi agentúrami. Dohovor uvádza ako najdlhšiu možnú dobu 
pre tento krok obdobie štyroch mesiacov. (OSN (a) s. 283) 
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z tohto maku skutočne nevyrábalo, a súčasne aby bola výroba omamných látok 

z ópiového maku podrobená dostatočnej kontrole. (MZV (a)) 

 

V prípade, ak niektorý štát povolí pestovanie kríku koka, resp. rastliny konope na 

výrobu konope alebo konopnej živice, uplatní sa obdobný kontrolný systém, ako je tomu 

u ópiového maku v čl. 23. Zaujímavým v prípade koky je čl. 26 ods. 2, podľa ktorého 

majú strany zaistiť nielen zničenie koky pestovanej bez povolenia, ale v rámci svojich 

možností tiež odstrániť všetky divoko rastúce kríky koky29. Strany však môžu povoliť 

využitie listov koky pre výrobu aromatického výrobku30, tento však nesmie obsahovať 

žiadne alkaloidy. V nutnej miere je potom možné povoliť pestovanie a obchod s listami 

koky. (MZV (a)) Pre pestovanie konope je dôležité ustanovenie čl. 28 ods. 2, podľa ktoré 

sa Dohovor nevzťahuje na pestovanie konope určeného výlučne na priemyselné 

spracovanie (vlákna alebo semená využívané napr. v textilnom alebo potravinárskom 

priemysle) alebo na záhradnícke účely. Strany Dohovoru však majú prijať opatrenia 

k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu konopných listov alebo nedovolenému obchodu 

s nimi. (MZV (a)) 

Zvláštne ustanovenie pre pestovanie ópiového maku, koky a konope obsahuje čl. 22. 

Pokiaľ niektorá zmluvná strana dôjde k názoru, že najvhodnejším opatrením k ochrane 

verejného zdravia a k zabráneniu zneužívania omamných látok v nedovolenom obchode 

je zákaz pestovania týchto rastlín, ich pestovanie zakáže. Ak strana uplatní takýto zákaz 

pre ópiový mak alebo konope, učiní opatrenia k zabaveniu a zničeniu všetkých 

nedovolene vypestovaných rastlín. Výnimku možno uplatniť na malé množstvo, ktoré 

strana potrebuje pre vedecké a výskumné účely. (MZV (a)) Dohovor teda poskytuje 

stranám možnosť najstriktnejšieho kroku, čo sa týka dotknutých rastlín. Treba však mať 

na pamäti, že ide iba o jednu z možností. 

 

                                                        
29 Ustanovenie vytvára možný konflikt s ochranou životného prostredia. Táto požiadavka vznikla v 50. 
rokoch 20. storočia, teda v dobe, keď sa ochrane prírody prílišná pozornosť nevenovala. (ALBRECHT (a) s. 
657) 
30 V niektorých krajinách Latinskej Ameriky sa koka využíva napr. pri výrobe čajov alebo či dokonca 
zubných pást. 
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3.1.6 Trestnoprávne ustanovenia 

 

Napriek tomu, že Dohovor (1961) obsahuje ustanovenia kontroly drog s predovšetkým 

administratívnou povahou (ŠTURMA (a) s. 678), niektoré jeho ustanovenia majú 

i trestnoprávny charakter. 

 

Dohovor z roku 1961, ale ten z roku 1971, obecne ukladajú krajinám prijať opatrenia, 

ktoré by predchádzali závažnému porušovaniu týchto dohovorov alebo pokusom 

takéhoto porušenia. Pri voľbe sankcií by mali krajiny prihliadať sankciám v iných 

krajinách. (HEJDA, a iní s. 53) Zásadným je ustanovenie čl. 36 ods. 1. Zmluvná strana má 

podľa neho učiniť opatrenia nutné k tomu, aby vymenované činnosti31, ktoré 

nezodpovedajú ustanoveniam Dohovoru, resp. tiež iné činy, ktoré podľa jej názoru 

Dohovoru odporujú, boli považované za trestné činy. Podmienkou je, aby tieto boli 

spáchané úmyselne. Vážne prípady majú byť postihované primerane, najmä väzením 

alebo inými trestami odňatia slobody32. Prenesenie tohto ustanovenia do jednotlivých 

právnych poriadkov je však predmetom dôležitého obmedzenia, ktoré predstavujú 

možné výhrady ústavných predpisov zmluvných strán. (MZV (a)) Inak povedané, strana 

nemá povinnosť prijať úpravu podľa tohto ustanovenia pokiaľ by to podľa jej názoru 

nebolo v súlade s jej ústavnými normami. 

 

Ako uvádza čl. 36 ods. 2, za trestné činy majú byť tiež považované úmyselná účasť, 

spolupáchateľstvo, pomoc alebo pokus o spáchanie niektorého z uvedených činov. Pri 

rozhodovaní o tom, či sa jedná o opakovanie trestného činu, majú byť vzaté do úvahy 

tiež odsúdenia za tieto činy v cudzine. V prípade, že dotknuté činy neboli spáchané 

úmyselne, majú byť hodnotené ako priestupky, resp. ako zvláštne priestupky, ak boli 

spáchané v rozličných krajinách. Uvedené vážne priestupky bude stíhať zmluvný štát, na 

ktorého území k priestupku došlo, eventuálne ten, na ktorého území sa páchateľ zdržuje. 

Uplatnenie ustanovení ods. 2 však možno obmedziť nielen na základe výhrady 

                                                        
31 Jedná sa menovite o pestovanie, produkciu, výrobu, ťažbu, prípravu, držbu, ponuku, danie do predaja, 
distribúciu, kúpu, predaj, dodanie, sprostredkovanie, odoslanie, tranzit, dopravu, dovoz a vývoz 
omamných látok. (MZV (a)) 
32 Ak sa jedná o osoby závislé od omamných látok, možno rozhodnúť o uložení liečenia, výchovy a pod. 
podľa čl. 38 Dohovoru, buď miesto výroku o vine a treste, ale vedľa neho. (MZV (a)) 
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ústavných predpisov zmluvnej strany, ale tiež jej národného zákonodarstva a právneho 

poriadku. (MZV (a)) Všetky drogy, látky a materiál používaný alebo určený k páchaniu 

priestupkov z čl. 36 môžu byť predmetom zabavenia a konfiškácie. (MZV (a)) 

 

Dohovor (1961) sa vo svojom čl. 36 venuje tiež otázke vydávania páchateľov. Podľa 

pôvodnej úpravy čl. 36 ods. 2 b) bolo len žiaduce, aby činy menované v ods. 1 a v ods. 2 

písm. a) časti ii) boli považované za prípady vydania páchateľa v extradičných zmluvách 

medzi stranami, príp. stranami uznané za extradičné trestné činy. Išlo teda iba 

o odporúčanie. (ŠTURMA (b) s. 385) Po zmene na základe Protokolu z roku 1972 sa 

formulácia zmenila nasledovne: „Každý z priestupkov uvedených v ods. 1 a v časti ii) písm. 

a) ods. 2 tohto článku bude považovaný za prípad podliehajúci vydaniu…” (MZV (a)), čím 

sa zvýšila pravdepodobnosť, že páchatelia vymedzených činov budú skutočne 

potrestaní. 

 

Zásadné postavenie trestného práva jednotlivých zmluvných strán a ich právnej úpravy 

vôbec zdôrazňujú ods. 3 a 4 čl. 36. Na základe týchto, ustanovenia čl. 36 budú v otázkach 

jurisdikcie podrobené trestnému právu strany Dohovoru. Zároveň sa zdôrazňuje, že 

zásada, podľa ktorej dotknuté trestné činy budú stanovené, stíhané a trestané v súlade 

so zákonodarstvom strán Dohovoru, nie je týmto článkom obmedzená. (MZV (a)) 

 

3.1.7 Výhrady 

 

Jednotný dohovor obsahuje najpodrobnejšiu úpravu výhrad z pomedzi troch 

analyzovaných Dohovorov. (ŠTURMA (a) s. 683) Ide o prechodné výhrady33 podľa  čl. 49 

a iné výhrady podľa čl. 50. Výhrady sa vzťahovali predovšetkým k zákazu požívania 

ópia, listov koky a konope za inými než liečebnými a vedeckými účelmi. (NOŽINA s. 115) 

 

Prechodné výhrady sú vymedzené tromi skupinami obmedzení: obmedzenia vecné, 

časové a procedurálne. Vecné obmedzenia umožňovali činnosť podľa čl. 49 ods. 1 iba za 

podmienky, že je na určitom území tradičná a bola tam povolená k 1. 1. 1961. (ŠTURMA 

                                                        
33 Prechodné výhrady mali poskytnúť krajinám tradične pestujúcim a užívajúcim prírodné drogy určitý 
priestor, aby mohli prevziať záväzky podľa Jednotného dohovoru. Ten totiž zaviedol prísnejšiu úpravu, 
než aká bola podľa prechádzajúcich dohôd. (ŠTURMA (a) s. 684) 
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(a) s. 684) Časovým obmedzením výhrad bolo stanovené obdobie 15 – 25 rokov pre 

zavedenie požiadaviek Dohovoru. (NOŽINA s. 115) Lehoty začali plynúť dňom vstupu 

Dohovoru do platnosti, takže už vypršali. Procedurálne obmedzenia znamenali, že štát 

musel o činnosti, ku ktorej uplatnil výhradu, poskytovať Generálnemu tajomníkovi 

výročnú správu o dosiahnutých výsledkoch za predchádzajúci rok, a Úradu odhady 

a štatistické údaje. V opačnom prípade hrozila strata účinnosti príslušnej výhrady. 

(ŠTURMA (a) s. 684) 

 

Podľa čl. 50 ods. 2 mohol štát pri podpise, ratifikácii alebo prístupe učiniť výhradu tiež 

k čl. 14 ods. 1 a 2. (MZV (a)) Keďže ide o opatrenia, ktoré môže Úrad uplatniť k zaisteniu 

plnení ustanovení Dohovoru, je toto ustanovenie hodnotené ako vážne formálne 

oslabenie medzinárodného kontrolného režimu. (ŠTURMA (a) s. 685) 

 

3.1.8 Záväzky i pre tretie strany? 

 

Obecne platí, že Jednotný dohovor, ale aj zvyšné dva diskutované dohovory majú mať, 

keďže sú medzinárodnými zmluvami v zmysle kodifikovaného medzinárodného práva, 

právne účinky iba medzi zmluvnými stranami a pre tretie strany nezakladajú bez ich 

súhlasu práva ani povinnosti. Napriek tomu niektoré ustanovenia Jednotného dohovoru 

smerujú i voči nesignatárskym štátom (ŠTURMA (a) s. 680) Prejavuje sa tak zámer, aby 

sa ustanoveniami Dohovoru riadili nielen strany, ktoré ho prijali, ale aby sa boli 

aplikované pokiaľ možno univerzálne. (ALBRECHT (a) s. 655) Príkladom je čl. 8 písm. d), 

podľa ktorého je Komisia oprávnená upozorňovať štáty, ktoré nie sú stranami 

Dohovoru, na svoje rozhodnutia a odporúčania podľa tohto Dohovoru, aby uvážili, aké 

opatrenia podľa nich učinia. (MZV (a)) 

 

Dohovor však obsahuje i ustanovenia, skoré môžu byť spornejšie. Napr. podľa čl. 12 ods. 

2 „Úrad bude vyžadovať34 od vlád, ktorých sa to týka, pokiaľ ide o krajiny alebo územia, na 

ktoré sa tento Dohovor nevzťahuje, aby poskytli približné údaje v súlade s ustanoveniami 

tohto Dohovoru.“ (MZV (a)) Opätovný odkaz na tretie strany je i v iných ustanoveniach 

                                                        
34 Formulácia „bude vyžadovať“, v anglickej verzii „shall request“, dá sa preložiť tiež ako vyžiada alebo 
i požiada, ktoré však vyjadrujú rozdielnu nástojčivosť. 
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Jednotného dohovoru, napr. v čl. 14: ak sa Úrad „...domnieva, že ciele tohto Dohovoru sú 

vážne ohrozené tým, že niektorá Strana alebo krajina alebo územie [odlišné od zmluvných 

strán] neplní ustanovenia Dohovoru, (Úrad) má právo navrhnúť príslušnej vláde, aby 

o veci bolo zahájené jednanie, alebo ju môže požiadať o vysvetlenie“. (MZV (a)) Úrad 

takisto môže žiadať i zjednanie nápravy a ako krajné opatrenie odporučiť stranám 

Dohovoru embargo na dovoz a vývoz drog z a do tejto krajiny. Podobné ustanovenia, 

ktoré sa vzťahujú i na nesignatárske krajiny, obsahuje tiež čl. 19 Dohovoru 1971. Čo sa 

týka poskytovania štatistických údajov Úradu podľa čl. 20, býva považované za 

„implicitnú“ právomoc Úradu vyžadovať tieto údaje i od tretích štátov. (ŠTURMA (a) s. 

681) 

 

Takýto postup sa zdá byť v rozpore s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve, 

konkrétne jej čl. 35, podľa ktorého pre tretiu stranu vzniká záväzok zo zmluvy za 

podmienky, že tento prijme výslovným spôsobom a písomnou formou. (ŠTURMA (a) s. 

681-682) Ako vysvetlenie býva uvádzané, že Jednotný dohovor a rovnako i Dohovor 

(1971) boli prijaté ešte pred vstupom uvedeného Viedenského dohovoru do platnosti35, 

takže bolo možné, aby nesignatárske štáty na seba prebrali niektoré povinnosti 

konkludentne bez použitia písomnej formy. (ŠTURMA (a) s. 682) 36 

 

3.2 Dohovor o psychotropných látkach 

 

Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 rozširuje medzinárodnú kontrolu na 

látky, akými sú amfetamíny, halucinogény (LSD, meskalín) a barbituráty, obecne na 

psychotropné látky, ktorým v Jednotnom dohovore nebola venovaná pozornosť. 

(ALBRECHT (a) s. 653, 660) Dohovor (1971) však obsahuje množstvo podobností 

s Dohovorom (1961). Takmer identické sú ustanovenia o trestnej represii či o prevencii 

                                                        
35 až v roku 1980 
36 Plnenie ustanovení, ako napr. poskytovanie údajov podľa čl. 12 ods. 2 je však i v záujme tretích štátov. 
V opačnom prípade by totiž mohol Úrad stanoviť vyššie limity na vývoz narkotík do takýchto krajín. 
(ŠTURMA (a) s. 680-681) Niektoré štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovorov, navyše plnia určité 
kontrolné opatrenia dobrovoľne, a to na základe rezolúcií Hospodárskej a sociálnej rady OSN alebo 
Komisie. (ŠTURMA (a) s. 680) 
Dohovor z roku 1988 už zvolil opatrnejšiu formuláciu. Čl. 21 pododstavec f) stanovuje, že Komisia môže 
upozorňovať štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami, na rozhodnutia a odporúčania príjmané v súlade 
s týmto Dohovorom, aby tieto mohli zvážiť opatrenia v súlade s ním. (OSN (b) s. 373) 
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zneužívania návykových látok. Dohľadom nad dodržiavaním oboch dohovorov sú 

poverené rovnaké medzinárodné orgány. (ŠTURMA (a) s. 680) 

 

3.2.1 Zoznamy látok a obmedzenia 

 

Rovnako, ako je tomu v prípade Jednotného dohovoru, sú kontrolované látky rozdelené 

do štyroch Zoznamov. Zoznamu IV najrizikovejších omamných látok tu zodpovedá 

Zoznam I zahrňujúci látky, ktoré sú hodnotené ako medicínsky málo využiteľné 

a zároveň veľmi škodlivé.37 Podľa Dohovoru majú byť podrobené rozsiahleho zákazu 

a zvláštnym kontrolným opatreniam (ALBRECHT (a) s. 660) Ako uvádza čl. 7, pre látky 

v Zozname I majú strany Dohovoru zaviesť zákaz akéhokoľvek ich používania, výnimku 

tvorí používanie k vedeckým alebo značne obmedzeným liečebným účelom, a to iba 

náležite oprávnenými osobami. Výroba, šírenie, držba a obchod s týmito látkami majú 

podliehať zvláštnej licencii alebo predchádzajúcemu schváleniu. (MZV (b)) Je teda 

požadovaný prísny dohľad nad akoukoľvek povolenou činnosťou s dotknutými látkami. 

 

Vzhľadom na látky obsiahnuté v Zoznamoch II - IV stanovuje Dohovor obecnú povinnosť 

limitovať ich použitie na medicínske a vedecké účely. Pre psychotropné látky iné ako tie 

zo Zoznamu I môžu ale strany podľa čl. 4 písm. b) povoliť využitie ich v priemysle na 

výrobu nepsychotropných látok alebo výrobkov. Podmienkou však je, že budú podliehať 

kontrolným opatreniam podľa tohto Dohovoru až do fázy, keď ich už prakticky nebude 

možné zneužiť, resp. získať z nich znovu psychotropnú látku.38 Ku kontrolným 

opatreniam patria napr. potreba štátnych povolení pre dané aktivity a tzv. inšpekčný 

systém podľa čl. 15, ktorý má zaistiť pravidelný dohľad nad výrobcami, vývozcami, 

dovozcami a ďalšími. Čl. 9 stanovuje, že látky zo Zoznamov II – IV môžu byť vydávané na 

použitie jednotlivcom v zásade iba na lekársky predpis. Hlavným zámerom vyhnúť sa 

úniku psychotropných látok na nelegálne trhy.  (MZV (b)) (ALBRECHT (a) s. 660-661) 

Dohovor (1971) ďalej požaduje zákaz verejnej propagácie psychotropných látok. 

(HEJDA, a iní s. 53) Na rozdiel od Jednotného dohovoru však nevyžaduje Dohovor 

                                                        
37 Ide napr. o LSD alebo rôzne deriváty amfetamínu. (ALBRECHT (a) s. 660) 
38 Viacerí upozorňujú na to, že Dohovor týmto zohľadnil záujmy krajín, v ktorých spracovanie 
psychotropných látok v chemickom a farmaceutickom priemysle zohráva nemalú úlohu. (ALBRECHT (a) s. 
661) (LEROY, a iní s. 867) 
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(1971) poskytovanie odhadov potrebného množstva psychotropných látok. (ALBRECHT 

(a) s. 661) 

 

3.2.2 Medzinárodný obchod 

 

So zreteľom na zamedzenie nedovoleného obchodu s látkami v Zozname I sa v zásade 

požaduje zákaz ich vývozu a dovozu. Výnimku predstavujú prípady, kedy vývozcom a 

tiež dovozcom látok sú úrady príslušnej krajiny, prípadne iné k tomu výslovne 

oprávnené osoby. (MZV (b)) 

 

Ďalšie ustanovenia upravujúce medzinárodný obchod s psychotropnými látkami 

obsahuje čl. 12 Dohovoru. Pre každý dovolený prípad vývozu a dovozu látok uvedených 

v Zozname I alebo II  bude strana Dohovoru požadovať zvláštne dovozné alebo vývozné 

povolenie na špeciálnom formulári.39 (MZV (b)) Špecifický prípad medzinárodného 

pohybu psychotropných látok vymedzuje čl. 4 písm. a). Podľa neho, ak to strana 

Dohovoru povolí, môžu si osoby cestujúce z jednej krajiny do inej vziať so sebou malé 

množstvo takýchto látok. Nesmú to však byť látky obsiahnuté v Zozname I a môžu byť 

určené výhradne pre osobnú potrebu. Strana Dohovoru je oprávnená presvedčiť sa, že 

boli tieto prípravky získane povoleným spôsobom. (MZV (b)) 

 

Iné možné obmedzenie dovozu upravuje čl. 13. Strany Dohovoru majú v súlade s ním 

možnosť oznámiť ostatnými stranám, že zakazujú dovoz určitej látky zo Zoznamov II – 

IV na svoje územie alebo do niektorej svojej oblasti. Ostatné strany po obdržaní takéhoto 

oznámenia majú učiniť opatrenia k tomu, aby tento zákaz bol rešpektovaný. (MZV (b)) 

 

Ako kontrolu plnenia Dohovoru podľa čl. 16 majú strany podávať Generálnemu 

tajomníkovi OSN ročné správy o realizácii Dohovoru na svojom území, a tiež ročné 

štatistické údaje40, pokiaľ ide o látky zo Zoznamov I a II.  (MZV (b)) Tieto údaje sú potom 

zapracované do každoročných správ Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných 

látok. (ALBRECHT (a) s. 661) 

                                                        
39 Vypracovaním vzoru tohto formuláru je poverená Komisia pre omamné látky. (MZV (b)) 
40 Množstvo vyrobené, dovezené, vyvezené a tiež objem zásob. (MZV (b)) 
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Za účelom sledovania nedovoleného obchodu s psychotropnými látkami stanovuje čl. 16 

ods. 3 povinnosť strán podať Generálnemu tajomníkovi čo najskôr správy o dôležitých 

prípadoch takéhoto obchodu, alebo zadržaní látok, ktoré boli jeho predmetom. (MZV 

(b)) Neurčitým ale ostáva poňatie pojmu dôležitosti prípadov z pohľadu jednotlivých 

strán. 

 

Ďalšie opatrenia proti nedovolenému obchodu v čl. 21 rovnako obsahujú úpravu 

obdobnú tej v Dohovore (1961). Dohovor od strán vyžaduje, aby učinili vnútroštátne 

opatrenia za účelom koordinácie preventívnych a represívnych akcií proti 

nedovolenému obchodu a aby si poskytovali vzájomnú pomoc41. Strany sú tiež nabádané 

k úzkej spolupráci nielen medzi sebou, ale i s príslušnými medzinárodnými 

organizáciami. Pri tomto všetkom sú však strany výslovne oprávnené zohľadniť svoje 

ústavné, právne a administratívne pravidlá. (MZV (b)) Podobne, ako je tomu v prípade 

Dohovoru (1961), sa i tento zameriava na podporu tradičnej medzinárodnej spolupráce 

a neprináša v tejto oblasti žiadne veľké zmeny. 

 

3.2.3 Trestné ustanovenia 

 

Čl. 22 obsahuje trestné ustanovenia obdobné čl. 36 Jednotného dohovoru. Podľa ods. 1 

a) tak za trestný čin majú strany považovať úmyselné jednanie v rozpore so zákonom 

alebo nariadením prijatým k plneniu zmluvných záväzkov, rovnako však s výhradou 

obmedzení vyplývajúcich z ich ústavných predpisov. Závažné trestné činy majú byť 

potrestané príslušnými trestami, ako je väzenie a iné tresty odňatia slobody42. Za trestné 

činy majú byť rovnako pokladané úmyselná účasť na spáchaní uvedených trestných 

činov, spolčenie, pokus takýchto činov, príprava a súvisiace finančné operácie. Rovnako, 

ako v Dohovore (1961),  môže byť podľa čl. 22 ods. 3 každá psychotropná alebo iná látka 

                                                        
41 Napr. tým, že budú dotknutým krajinám bez omeškania zasielať opis správ pri odhalení prípadu 
nedovoleného obchodu alebo zadržaní dotyčných látok podľa čl. 16. (MZV (b)) 
42 Pokiaľ sa jedná o osoby užívajúce psychotropné látky, je tu v zhode s Dohovorom (1961) stanovená 
možnosť iných opatrení za účelom liečenia, výchovy starostlivosti o nich, atď. namiesto alebo vedľa trestu. 
(MZV (b)) 
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a každé zariadenie použité alebo určené k spáchaniu vymedzených činov zadržané 

a konfiškované. (MZV (b)) 

 

3.2.4 Výhrady 

 

Podobne, ako Jednotný dohovor, obsahuje Dohovor 1971 vo svojom čl. 32 ustanovenia 

o eventuálnych výhradách. Tieto sú možné iba k trom článkom. Dva sa týkajú územnej 

účinnosti Dohovoru a riešenia sporov. Tretí článok, čl. 19 ods. 1 a 2, rovnako ako u 

Jednotného dohovoru, upravuje opatrenia, ktoré môže Medzinárodný úrad pre kontrolu 

omamných látok použiť voči štátu neplniacemu ustanovenia Dohovoru. Aj v tomto 

prípade je následkom oslabenie účinnosti kontrolného režimu. (ŠTURMA (a) s. 685)  

Čl. 32 ods. 4 umožňuje učiniť výhradu štátu, na ktorého území sa tradične používajú 

divoko rastúce rastliny obsahujúce psychotropné látky napr. pri náboženských 

obradoch. Výhrada však nie je možná voči ustanoveniam týkajúcim sa medzinárodného 

obchodu. (MZV (b)) Na rozdiel od Jednotného dohovoru tu však nie sú uvedené časové 

obmedzenia výhrad. (ŠTURMA (a) s. 685) 

Vzhľadom k množstve zhodných rysov môže naskytnúť otázka, prečo nemohli byť 

ustanovenia oboch Dohovorov zahrnuté do jedného dokumentu. Odpoveďou sa zdá byť 

uprednostnenie politických a ekonomických záujmov pred záujmami na vytvorení 

efektívnejších pravidiel. (ŠTURMA (a) s. 680) 43 

 

                                                        
43 Rozdielne záujmy údajne viedli k tomu, že omamné a psychotropné látky neupravuje jeden spoločný 
dohovor. Skupina najmä vyspelých západných krajín sa pri tvorbe medzinárodných dohovorov snažila 
dostať pod prísnu kontrolu pestovanie, produkciu a obchod s drogami na prírodnej báze, týkajúce sa vo 
veľkej miere rozvojových krajín. Na druhej strane nechcela, resp. nebola schopná s ohľadom na záujmy 
vlastného farmaceutického a chemického priemyslu presadiť rovnakú úroveň kontroly pre psychotropné 
látky. (LEROY, a iní s. 867) (ŠTURMA (a) s. 680) 
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3.3 Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropnými látkami 

 

Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami44 

bol prijatý na diplomatickej konferencii vo Viedni v roku 1988, z podnetu Komisie OSN 

pre omamné látky. (ŠTURMA (b) s. 386) Do platnosti vstúpil o dva roky neskôr. Ku 

vzniku Dohovorov viedlo viacero dôvodov. V priebehu 80. rokov 20. storočia totiž 

vzrástla nelegálna výroba, obchodovanie a zneužívanie napr. u ópia (resp. heroínu) 

a kokaínu, ale tiež v prípade psychotropných látok. (UNODC (a) s. 67) Na základe 

informácií poskytovaných členskými štátmi OSN sa stalo zrejmým, že zneužívanie drog 

a nelegálny obchod s nimi dosiahli nebývalých rozmerov. (OSN (b) s. 1) Navyše sa 

stupňoval globálny vplyv organizovaných kriminálnych zoskupení. (UNODC (a) s. 67) 

 

Reakciou na takúto situáciu boli niektoré razantnejšie prvky kodifikačných návrhov 

Komisie pre medzinárodné právo, ktoré však museli ustúpiť v záujme dosiahnutia 

konsenzu. I tak ide v prípade Dohovoru (1988) o najdôležitejší zmluvný inštrument 

v oblasti potlačovania nelegálneho obchodu s drogami. Býva tiež označovaný za prvý 

záväzný medzinárodný inštrument v boji proti organizovanému medzinárodnému 

zločinu. (ŠTURMA (b) s. 385, 390) 

 

Na rozdiel od predchádzajúcich dohovorov, kde sú trestnoprávne ustanovenia 

spomenuté iba okrajovo, možno tento dohovor s menšími výhradami zaradiť do oblasti 

medzinárodného práva trestného. (ŠTURMA (a) s. 677-678) I on však obsahuje niektoré 

články doplňujúce opatrenia administratívnej povahy zavedené Dohovormi (1961) 

a (1971). Ide o komplexný inštrument; obsahuje materiálnoprávnu úpravu (trestné činy 

a tresty), otázky jurisdikcie a ďalšie oblasti ako vydávanie páchateľov, vzájomnú právnu 

pomoc, konfiškáciu a. i. (ŠTURMA (b) s. 385, 390) 

 

                                                        
44 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
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3.3.1 Ciele 

 

Podľa čl. 2 ods. je úlohou Dohovoru prispieť k spolupráci medzi stranami a zabezpečiť 

účinnejšie riešenie problémov nelegálneho obchodu s omamnými a psychotropnými 

látkami. (FMZV s. 2193) Čl. 2 ďalej uvádza, že k splneniu svojich záväzkov vyplývajúcich 

z Dohovoru majú strany prijať nutné opatrenia, vrátane zákonných a organizačných. 

Tieto však majú rešpektovať základné ustanovenia ich právnych poriadkov. Rovnako 

nemôže byť opomenutá zásada zvrchovanej rovnosti a územnej celistvosti štátov 

a zásada nemiešania do vnútorných záležitostí iných štátov. (FMZV s. 2193) Ide o 

kľúčové obmedzenia pre presadzovanie ustanovení toho Dohovoru v jednotlivých 

krajinách. 

 

3.3.2 Trestnoprávne ustanovenia   

 

Návrh označiť medzinárodný nelegálny obchod s drogami za medzinárodný zločin proti 

ľudskosti, resp. za zločin podľa medzinárodného práva nebol prijatý. (ŠTURMA (b) s. 

386) I tak však Dohovor z roku 1988 výrazne posilňuje postihovanie nelegálneho 

obchodu s vymedzenými látkami.  (HEJDA, a iní s. 53) Strany Dohovoru sa totiž zaviazali 

prijať nevyhnutnú zákonnú úpravu trestných činov spojených s nedovoleným 

obchodom s drogami. Čo sa týka právnej povahy prijatých záväzkov, ide o záväzok na 

výsledok, čo v praxi znamená, že voľba prostriedkov k dosiahnutiu žiadaných výsledkov 

ostáva na konkrétnej zmluvnej strane. (ŠTURMA (b) s. 386) 

 

Zásadným v tomto ohľade je čl. 3, ktorý možno označiť za jadro Dohovoru (1988). 

Obsahuje totiž záväzok, aby určité činnosti spojené s nedovolenou dispozíciou s drogami 

strany prevzali do svojich poriadkov ako trestné činy. (ALBRECHT (a) s. 663) Podľa čl. 3 

ods. 1. „Každá zmluvná strana príjme také opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné k tomu, 

aby ako trestné činy podľa jej trestného práva boli stanovené, ak budú spáchané 

úmyselne:...“ (nasleduje výpočet skutkových podstát). (FMZV s. 2193) Strany sú teda 

povinné inkriminovať stanovené jednania, nemusia však doslova prevziať skutkové 

podstaty, ktoré spravidla vyžadujú spresnenie. (ŠTURMA (b) s. 386) Potvrdzuje to ods. 
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11 článku 3, ktorý vyjadruje zásadný princíp, že „definovanie trestných činov podľa (čl. 3) 

je vyhradené vnútroštátnemu právu zmluvnej strany, a že tieto trestné činy budú stíhané 

a trestané v súlade s týmto právom.“ (FMZV s. 2195) Toto ustanovenie však môže mať 

v praxi, v závislosti od národného prístupu, za následok značné oslabenie účinkov 

Dohovoru. 

 

Vymenované činy, ktoré majú byť predovšetkým inkriminované obsahuje čl. 3 ods. 1 a) 

v časti i) až v). (FMZV s. 2194) Ide o: 

i) výrobu, rozširovanie, predaj, tranzit, dovoz alebo vývoz akejkoľvek omamnej 

alebo psychotropnej látky, porušujúce ustanovenia Dohovoru z roku 1961, tohto 

Dohovoru s doplnkami alebo Dohovoru z roku 197145 

ii) pestovanie ópiového maku, kríkov koky a rastlín konope za účelom výroby 

omamných látok  

iii) prechovávanie a nákup omamnej alebo psychotropnej látky za účelom 

vymedzeným podľa i) (FMZV s. 2194) 

Prínosom Dohovoru (1988) sú najmä nasledujúce ustanovenia: 

iv) zhotovenie, prevážanie alebo šírenie zariadení, materiálov alebo látok 

uvedených v Tabuľke I a II Dohovoru46, ak je známe, že sú určené na použitie 

s cieľom nedovoleného pestovania, výroby alebo zhotovenia omamných alebo 

psychotropných látok 

v) organizovanie, riadenie alebo financovanie akýchkoľvek trestných činov 

uvedených v bodoch ii) – iv) (FMZV s. 2194) 

Posledným ustanovením sú čiastočne zahrnuté i jednania, ktoré možno podradiť pod 

tzv. organizovanú kriminalitu. (ALBRECHT (a) s. 663) 

 

3.3.3 Pranie špinavých peňazí 

 

Otázka zahrnutia problematiky prania špinavých peňazí zohrala dôležitú úlohu pri 

príprave Dohovoru (1988). Okrem iného je totiž podstatný jej význam pre boj 

s medzinárodnou organizovanou kriminalitou. (ALBRECHT (a) s. 664) Dôvod, prečo sa 

                                                        
45 Dohovor tak výslovne nadväzuje na ustanovenia predchádzajúcich dvoch dohovorov. 
46 Sú tu vymenované prekurzory často používané pri výrobe drog, samé o sebe však drogami spravidla nie 
sú. 
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medzinárodné spoločenstvo začalo zaoberať týmto javom bolo o. i. to, že bolo potrebné 

zaviesť sankcie pre tých, ktorí získavajú, prechovávajú alebo využívajú výnosy 

z drogových trestných činností, predovšetkým z obchodovania s drogami. (HEJDA, a iní 

s. 53) Zbavenie obchodníkov s drogami ich nelegálneho zisku má totiž funkciu 

represívnu a zároveň funguje i preventívne; je dôležitým nástrojom k tomu, aby sa 

predišlo opätovnému využitiu týchto prostriedkov v ďalších nelegálnych aktivitách. 

(ŠTURMA (b) s. 386) (LEROY, a iní s. 855) Zároveň vyššie postavené osoby v nelegálnom 

obchode s drogami prichádzajú skôr do styku s výnosmi z obchodu než so samotným 

obchodovaným tovarom, preto má na nich takéto ustanovenie lepší dosah. (ŠTURMA (b) 

s. 386) K prijatiu týchto ustanovení viedli i niektoré ďalšie dôvody47. 

 

Rovnako, ako v prípade vyššie vymedzených skutkov sa strany zaviazali prebrať činy 

naplňujúce skutkovú podstatu prania špinavých peňazí do svojich právnych poriadkov 

ako trestné činy, pokiaľ budú spáchané úmyselne. (FMZV s. 2193) Je však značne 

problematické vytvoriť obecnú definíciu pre skutok prania špinavých peňazí, nakoľko 

má veľa podôb a foriem. Dá sa však vymedziť na základe jeho cieľov ako premena 

nelegálnych peňazí na iný majetok, zatajenie pravého pôvodu a vytvorenie zdania 

legálnosti zdroja alebo vlastníctva. (ŠTURMA (b) s. 386) 

 

Dohovor (1988) tak obsahuje formuláciu skutkovej podstaty prania špinavých peňazí 

tak, aby ju strany mohli priamo prevziať do svojej trestnej úpravy (ŠTURMA (b) s. 386), 

je totiž vymedzená s pomerne veľkou precíznosťou. (ALBRECHT (a) s. 664) 

 

Čl. 3 ods. 1 pododstavec b) vymedzuje pranie špinavých peňazí nasledovne: 

i) premena alebo prevod majetku, pokiaľ je známe, že tento majetok bol získaný 

v dôsledku akéhokoľvek trestného činu alebo činov v súlade s pododstavcom a), 

prípadne v dôsledku účasti na takomto čine za účelom ukrytia alebo zatajenia 

nedovoleného zdroja príjmu, alebo za účelom poskytnutia pomoci osobe 

zúčastnenej na spáchaní trestného činu alebo činov, aby sa mohla vyhnúť trestnej 

zodpovednosti za svoje činy 

                                                        
47 Podstatná časť problémov trestnoprávneho potláčania nelegálneho obchodu s drogami narážala pred 
prijatím Dohovoru (1988) na rozsiahle rešpektovanie bankového tajomstva a s tým spojených ťažkostí 
v praxi medzinárodnej právnej pomoci. (ALBRECHT (a) s. 664) 



35 
 

ii) ukrytie alebo zatajovanie podstaty, zdroja, miesta kde sa nachádza, spôsobe 

šírenia, prevoze, práv k majetku, vrátane práva vlastníckeho, pokiaľ je známe, že 

tento majetok bol získaný v dôsledku trestného činu alebo činov v súlade 

s pododstavcom a), prípadne v dôsledku účasti na takomto trestnom čine (FMZV 

s. 2194) 

 

Takáto formulácia je pomerne presná a bez výhrada a prináša povinnosť štátov, ktoré 

nemajú túto skutkovú podstatu adekvátne upravenú, prijať potrebné zákonné 

opatrenia48. (ŠTURMA (b) s. 387-388) 49 

 

Problematickým môže byť v oboch prípadoch skutkovej podstaty podmienka vedomia 

o spojitosti majetku s drogovou trestnou činnosťou („pokiaľ je známe“). Často krát tomu 

však nie je, alebo existuje iba určitá domnienka. Procesnoprávnym problémom môže byť 

ďalej skutočnosť, že k zahájeniu trestného stíhania je potrebné získať určité informácie, 

ktoré indikujú, že bol trestný čin spáchaný, prípadne tiež kým. Tomu však niekedy bráni 

odvolávanie sa na bankové, príp. daňové tajomstvo. Je preto o. i. potrebným poskytnutie 

dostatočných oprávnení orgánov činných v trestnom konaní. (ŠTURMA (b) s. 388) 

 

3.3.4 Ďalšie skutkové podstaty, výhrada ústavných princípov a základných 

zásad právnych systémov 

 

Dohovor (1988) obsahuje povinnosť k inkriminácii taktiež niektorých ďalších skutkové 

podstaty a foriem trestnej súčinnosti, tento krát však pod výhradou ústavných princípov 

a základných zásad jednotlivých právnych systémov. Toto ustanovenie možno 

považovať za určitý korektív, pretože ponecháva určitý priestor pre uváženie, akým 

spôsobom premietnuť jeho obsah do vnútroštátneho práva zmluvných strán. Ako dôvod 

sú uvádzané obavy z možného rozporu inkriminácie určitého chovania so základnými 

zásadami daného právneho systému. (ŠTURMA (b) s. 387) V prípade niektorých krajín, 

                                                        
48 Mnohé štáty šli ešte ďalej, ako vyžaduje Dohovor a s ohľadom na pranie špinavých peňazí. Prijali 
preventívne opatrenia v súlade s inštrumentmi a odporúčaniami Rady Európy, Európskeho 
spoločenstva/Európskej únie a Skupiny pre finančnú akciu (Financial Action Task Force - FATF). (ŠTURMA 
(b) s. 388) 
49 Napr. v ČR vymedzuje trestný zákonník ako trestné činy podielnictvo a legalizáciu výnosov z trestnej 
činnosti a ich nedbalostné formy. 
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pokiaľ by boli činy stanovené Dohovorom definované príliš zoširoka, mohli by sa 

dokonca dostať do konfliktu so základnými slobodami garantovanými daným právnym 

poriadkom. (OSN (b) s. 72) 

 

Tieto skutkové podstaty vymedzuje čl. 3 ods. 1 c) a ods. 2 (k nemu viď nižšie): 

i) získanie, držbu alebo užívanie majetku, pokiaľ v dobe jeho získania bolo známe, 

že takýto majetok bol získaný v dôsledku trestného činu alebo činov v súlade 

s pododstavcom a) alebo v dôsledku účasti na tomto trestnom čine alebo činoch 

ii) držba zariadení, materiálov alebo látok uvedených v Tabuľke I a II, pokiaľ je 

známe, že sa používajú alebo sú určené k nedovolenému pestovaniu alebo výrobe 

omamných alebo psychotropných látok (FMZV s. 2194) 

Signatárske krajiny majú tak postihovať porušenie Dohovoru spojené s výrobou, 

prepravou alebo distribúciou nástrojov, materiálu alebo prekurzorov, pri ktorých sa dá 

očakávať, že budú alebo by mohli byť zneužité na ilegálnu produkciu omamných látok.  

(HEJDA, a iní s. 53) 

 

iii) verejné podnecovanie alebo navádzanie iných osôb k spáchaniu niektorého 

z trestných činov v tomto článku, prípadne k nedovolenému používaniu 

omamných alebo psychotropných látok50 (FMZV s. 2194) 

Je tu obsiahnutý záväzok postihovať verejné nabádanie k obchodovaniu s drogami alebo 

k ich zneužívaniu. (HEJDA, a iní s. 53) 

 

iv) účasť, spolčenie, spiknutie za účelom spáchania činu alebo činov v tomto 

článku, pokusy o ich dokonanie, napomáhanie, podnecovanie, navádzanie a rady 

k spáchaniu trestného činu (FMZV s. 2194) 

Táto skutková podstata, pokiaľ by bola definovaná príliš obecne, by mohla pri aplikácii 

naraziť napr. na slobodu prejavu. Ide totiž o činy, ktoré môžu spočívať iba vo vyjadrení 

sa konania. Práve preto ju je potrebné uviesť do súladu s ústavnými princípmi a 

základnými zásadami jednotlivých právnych systémov. (OSN (b) s. 72) 

 

                                                        
50 Napr. V ČR je v § 287 Trestného zákonníku 40/2009 Sb. vymedzená skutková podstata šírenia 
toxikománie.  
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Ustanovia i) a ii) pododstavca c) sú dôležitým doplnením záväzkov z vyplývajúcich z 

pododstavcov a) a b) rovnakého článku. Zatiaľ čo predchádzajúce ustanovenia čl. 3 sa 

venovali ekonomickým aspektom trestných činov, cieľom týchto je doplniť komplexný 

prístup k potlačovaniu nelegálneho obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí 

zabránením používania nástrojov, materiálov či látok v nelegálnej výrobe omamných 

a psychotropných látok. (OSN (b) s. 76) 

 

Pri formulovaní príslušnej legislatívy alebo opatrení v tejto oblasti majú strany 

Dohovoru pomerne veľký priestor pre uváženie. Treba mať na pamäti, že v prípade, že 

trestné právo daného štátu nepozná niektorú z týchto foriem, postačuje, ak možno 

požadovaný výsledok dosiahnuť iným spôsobom. (ŠTURMA (b) s. 387) Naopak,  možno 

tiež využiť právomoc poskytnutú čl. 24. (OSN (b) s. 76-77) Tento formuluje možnosť 

strany prijať tvrdšie alebo prísnejšie opatrenia než tie stanovené Dohovorom, ak sú 

podľa názoru zmluvnej strany žiaduce alebo dokonca nutné k odvráteniu alebo 

potlačeniu nedovoleného obchodu. (FMZV s. 2205-2206) Znamená to teda, že strany 

môžu rozšíriť dosah bodu i) tiež na situáciu, keď subjekt získal vedomie o nelegálnom 

pôvode majetku až potom, čo ho nadobudol. (OSN (b) s. 76-77) 

 

3.3.5 Právna pomoc a iné formy spolupráce 

 

Detailnú úpravu všeobecnej právnej pomoci medzi zmluvnými stranami upravuje čl. 7. 

(ALBRECHT (a) s. 669) Ustanovenia čl. 7 sa použijú vždy vtedy, keď medzi stranami nie 

je uzavretá špecifická dohoda o právnej pomoci (ŠTURMA (b) s. 390), majú teda 

podporný charakter. Čl. 7 stanuje obecný záväzok, podľa ktorého sa zmluvné strany 

zaväzujú vzájomne si poskytovať právnu pomoc v čo najširšej miere pri vyšetrovaní, 

trestnom stíhaní a súdnom jednaní týkajúcom sa trestných činov podľa čl. 3 ods. 1. 

(FMZV s. 2198) 

 

Značne detailnú úpravu demonštruje ods. 2 čl. 7. Strany Dohovoru môžu podľa neho 

požiadať inú stranu o prevedenie dôkazov alebo svedectiev osôb, doručenie súdnych 

písomností, vykonanie prehliadok a zaistenie majetku, prehľadanie objektov a miest 

alebo o poskytnutie informácií a dôkazných prostriedkov. Žiadosť tiež môže byť podaná 
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na poskytnutie dokumentov a materiálov, vrátane dokumentov bankových, finančných, 

firemných alebo obchodných, alebo o identifikáciu a vyhľadania výťažkov, majetku, 

prostriedkov a iných pre účely dokazovania, ak sú potrebnými napr. pri vyšetrovaní 

prania špinavých peňazí. (FMZV s. 2198) Dôležitým pre tento prípad je i ustanovenie 

obsiahnuté v ods. 5 čl. 7, ktoré určuje, že strana nemôže odmietnuť poskytnutie právnej 

pomoci podľa tohto článku s odvolaním sa na bankové tajomstvo. (FMZV s. 2198) 

 

Čl. 9 uvádza ďalšie formy spolupráce medzi stranami. Strany sú vyzývané k tomu, aby 

uzatvorili dohody o čo najširšej právnej pomoci. (HEJDA, a iní s. 53) Predpoklad ďalších 

dohôd je určitým pactum de contrahendo. (ŠTURMA (b) s. 390) Na základe týchto 

ďalších dohôd má potom prebiehať spolupráca pri vyšetrovaní, vytvorenie spoločných 

tímov, koordinácia medzi príslušnými inštitúciami, výmena odborníkov atď. (FMZV s. 

2199-2200) 

 

čl. 4 radí spoluprácu medzi zmluvnými stranami pod cieľ posilniť účinnosť opatrení 

k výkonu práva za účelom potlačenia trestných činoch stanovených v čl. 3 ods. 1. (FMZV 

s. 2199) Tak ako i na iných miestach Dohovoru i je tu zrejmým, že sa zameriava na 

trestnoprávnu represiu ako prostriedok utvárajúci kontroly drog. (ALBRECHT (a) s. 

669) Dohovor (1988) ďalej nabáda strany k tomu, aby umožnili spoluprácu medzi 

svojimi spravodajskými a bezpečnostnými službami (HEJDA, a iní s. 53) a zriadili 

spoločné pracovné skupiny a organizovali výmenu styčných pracovníkov. (ALBRECHT 

(a) s. 669) Podporovaná je tiež výmena informácií o činoch uvedených v čl. 3 ods. 1, 

a pokiaľ je posudzované ako účelné, tiež o iných súvisiacich činoch, pátraní po 

podozrivých (v súvislosti s činmi podľa čl. 3 ods. 1) a majetkových hodnotách z obchodu 

s drogami. (ALBRECHT (a) s. 669) 

 

Technická spolupráca má zahrňovať tiež tzv. sledované dodávky, ktoré napomáhajú 

odhaliť nielen posledný článok obchodu s drogami, ale i celú sieť. Využívanie 

sledovaných zásielok medzinárodne s cieľom odhaliť a trestnoprávne postihovať 

zúčastnené osoby upravuje čl. 11. Je tu však opäť podmienka zlučiteľnosti so základnými 

zásadami vnútroštátnych právnych systémov. Sledované zásielky sú tak možné iba na 

základe dojednaní, a zvažujú sa prípad od prípadu. (ŠTURMA (b) s. 390) 
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Špecifickú formu spolupráce načrtáva čl. 10 s ohľadom na úlohu tranzitných krajín 

v nedovolenom obchode s drogami. Ide o krajiny často využívané pre prepravu drog 

z dôvody ich polohy alebo výhodnosti pre obchodníkov. (OSN (b) s. 231) Nie sú miestom 

pôvodu drog ani ich konečného určenia (FMZV s. 2193), drogový obchod má však 

závažné negatívne následky pre tieto často krát malé a chudobné štáty. (OSN (b) s. 231) 

Čl. 10 preto vyzýva strany Dohovoru, aby spolupracovali za účelom poskytnutia pomoci 

a podpory takýmto tranzitným štátom a predovšetkým rozvojovým krajinám, formou 

technickej spolupráce a súvisiacich opatrení. Strany sú ďalej nabádané k tomu, aby 

poskytovali finančnú pomoc a uzatvárali dvoj- alebo viacstranné zmluvy s cieľom 

plnenia tohto článku. (FMZV s. 2200) 

 

3.3.6 Vydanie do cudziny 

 

Ustanovenia čl. 6 o vydávaní do cudziny sa vzťahujú na trestné činy stanovené podľa čl. 

3 ods. 1. Strany sa zaväzujú, že každý takýto čin bude zahrnutý do vzájomných zmlúv 

o vydávaní páchateľov ako extradičný trestný čin a takisto, že ho obsiahnu do každej 

zmluvy tohto charakteru medzi sebou. (FMZV s. 2197) V prípade neexistencie zmluvy 

o vydávaní na ponúkajú dve možnosti. Za prvé, štáty, ktoré nepodmieňujú vydanie 

existenciou extradičnej zmluvy, „uznajú trestné činy, na ktoré sa tento článok vzťahuje, za 

trestné činy, ktoré môžu mať za následok vzájomné vydanie.“ (FMZV s. 2197) Avšak tam, 

kde strana vyžaduje existenciu extradičnej zmluvy, je situácia nejednoznačnejšia; môže, i 

ale nemusí, pokladať Dohovor za právny základ pre vydanie páchateľa. (ŠTURMA (b) s. 

390)  

 

Ods. 6 čl. 6 uvádza možné dôvody brániace vydaniu údajného páchateľa, a to, ak existujú 

závažné dôvody na to domnievať sa, že pri vydaní strany Dohovoru uľahčia stíhanie 

alebo potrestanie osoby, prípadne jej bude spôsobená ujma na základe jej rasy, 

náboženstva, občianstva alebo politického presvedčenia. (FMZV s. 2197) V prípade 

nevydania, než už je právny dôvod akýkoľvek, má zmluvná strana, na území ktorej sa 

osoba nachádza, postúpiť prípad svojim orgánom príslušným k trestnému stíhaniu, ak 

sa so stranou, ktorá vydanie žiada, nedohodne iný postup. (ŠTURMA (b) s. 390) O. i. je 

evidentná snaha zaplniť medzery pri aplikácii trestného práva, ktoré vznikajú 
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v dôsledku územne obmedzených trestnoprávnych jurisdikcií a tiež komplikácií 

v konaní o vydaní. (ALBRECHT (a) s. 668) 

 

3.3.7 Jurisdikcia 

 

Čl. 4 upravuje v hlavných rysoch otázky jurisdikcie pri stíhaní činov vymedzených v čl. 3 

ods. 1. Stredobodom je tu princíp teritoriality, trestná právomoc nad vlastnými občanmi 

ako i zastupujúca trestná jurisdikcia. (ALBRECHT (a) s. 668) Úprava trestnej jurisdikcie 

v čl. 4 je špeciálnou voči pravidlám o jurisdikcii podľa obecného medzinárodného práva, 

nejde však o úpravu výlučnú, pretože nevylučuje akúkoľvek trestnú jurisdikciu 

stanovenú v súlade s právnym poriadkom niektorej strany. (ŠTURMA (b) s. 388) 

 

Dohovor vymedzuje dva základné typy jurisdikcie: obligatórna a tá, ktorá je ponechaná 

štátu na uváženie. Čl. 4 sa zaoberá iba zriadením jurisdikcie tej ktorej strany Dohovoru 

a neukladá povinnosti s ohľadom na jej výkon. Otázky výkonu sú však riešené v iných 

častiach Dohovoru, ako je napr. čl. 6 ods. 9. (OSN (b) s. 100) 

 

Podľa ods. 1 pododstavca a) zmluvná strana prijme opatrenia k založeniu jurisdikcie nad 

trestnými činmi podľa čl. 3 ods. 1, ak i) boli tieto spáchané na jej území alebo na palube 

jej lode alebo lietadla. (FMZV s. 2195) Toto ustanovenie, ktoré je pre strany Dohovoru 

mandatórnym, stanovuje teda teritoriálnu a „kvazi-teritoriálnu“ jurisdikciu. V praxi 

štátov je táto založená prakticky univerzálne, tvorcovia Dohovoru však považovali 

potrebné ju zahrnúť do čl. 4 tak, aby vytvorili komplexný súbor pravidiel. (OSN (b) s. 

102) 

 

Text Dohovoru sa nepokúša riešiť problém rozhodovania o tom, v ktorom štáte má byť 

čin považovaný za spáchaný, ak boli jeho prvky situované v rôznych krajinách. Je na 

každom národnom právnom systéme aby posúdil, či to, čo sa stalo na jeho území, spĺňa 

požiadavky kladené na príslušné činy jeho vlastným právom. (OSN (b) s. 102) Dohovor 

tak síce nestanovuje tzv. konkurenciu jurisdikcií, ale preferuje práve jurisdikciu 

teritoriálnu. (ŠTURMA (b) s. 389) 
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Strana môže rovnako založiť svoju jurisdikciu nad trestnými činmi podľa čl. 3 ods. 1, ide 

tu pritom o jurisdikciu fakultatívnu:  

i) ak bol čin spáchaný jej občanom alebo osobou s trvalým bydliskom na jej území 

(FMZV s. 2195)  

V tomto prípade sa jedná o uplatnenie zásady personality. (ŠTURMA (b) s. 389) 

 

ii) čin bol spáchaný na palube lode, voči ktorej bola táto strana zmocnená prijať 

opatrenia proti nedovolenému obchodu na mori podľa čl. 17 Dohovoru 

iii) ide o čin podľa čl. 3 ods. 1 pododstavca c) iv), ktorý bol síce spáchaný mimo jej 

územia, avšak za účelom následného spáchania trestného činu podľa čl. 3 ods. 1 

na jej území (FMZV s. 2195) 

Ide teda o prípad uplatnenia zásady ochrany. (ŠTURMA (b) s. 389) 

 

Podľa ods. 2 a) má strana Dohovoru zaviesť svoju jurisdikciu, ak sa údajný páchateľ 

nachádza na jej území, avšak nie je vydaný inej strane, pretože čin bol spáchaný na 

území prvej strany (resp. palube jej lodi alebo lietadla), alebo dotyčný je občanom tejto 

strany. (FMZV s. 2195-2196) Ustanovenie ukladá strane povinnosť zaviesť subsidiárnu 

jurisdikciu ako alternatívu k vydaniu páchateľa štátu inému štátu. (ŠTURMA (b) s. 389)  

Takáto úprava zohľadňuje skutočnosť, že v mnohých štátoch bránia ústavné, iné právne 

alebo i politické dôvody vydávaniu vlastných občanov na stíhanie, resp. potrestanie do 

zahraničia51. (OSN (b) s. 114-115) 

 

Napokon, podľa čl. 4 ods. 2 b) zmluvná strana môže založiť svoju jurisdikciu nad 

trestnými činmi podľa čl. 3 ods. 1, „ak sa údajný páchateľ nachádza na jej území a nie je 

vydaný inej zmluvnej strane.“ (FMZV s. 2196) Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu sa 

tu ale nejedná o občana tejto strany. 

 

3.3.8 Niektoré otázky trestania 

 

Ako uvádza čl. 3 ods. 4 a), za spáchanie trestných činov v ods. 1 čl. 3 vyžaduje Dohovor 

od strán, aby stanovili „tresty, ktoré budú brať do úvahy závažnú povahu týchto trestných 

                                                        
51 Je tomu tak i v prípade ČR, odhliadnuc úpravy zavedenej v súvislosti s členstvom v EÚ. 
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činov, ako uväznenie alebo iné formy odňatia slobody, peňažné tresty a zabavenie 

majetku.“ Ďalšie ustanovenia ponúkajú aj iné (miernejšie) možnosti sankcií. (FMZV s. 

2194) 

 

V praxi však býva rozhodujúcou protidrogová politika jednotlivých štátov. Tresty za 

rovnaký čin sa teda môžu líšiť od peňažného trestu cez trest odňatia slobody v krajných 

prípadoch až po trest smrti. Známymi sú prípady krajín Juhovýchodnej Ázie alebo 

niektorých arabských štátov, ktorých sankcie voči páchateľom drogových trestných 

činov sú mimoriadne tvrdé.52 

 

Čl. 3 ods. 5 stanoví povinnosť strán Dohovoru zaistiť, aby súdy a iné príslušné orgány 

mohli brať do úvahy faktické okolnosti, ktoré činia spáchanie činov uvedených v čl. 3 

ods. 1 zvlášť závažným. (ŠTURMA (b) s. 388) Patria sem: účasť na spáchaní trestného 

činu v rámci organizovanej kriminálnej skupiny, zapojenie do iných medzinárodne 

organizovaných trestných činností, skutočnosť, že páchateľ zastáva verejný úrad 

a trestný čin s týmto súvisí, a ďalšie. (FMZV s. 2195) 

 

Na toto ustanovenie nadväzuje čl. 3 ods. 7, ktorý zaväzuje zmluvné strany k tomu, aby 

zaistili, aby ich súdy, resp. príslušné orgány vzali do úvahy závažnú povahu trestných 

činov podľa čl. 3 ods. 1, ako i okolností podľa ods. 5 „pri zvažovaní možnosti skoršieho 

prepustenia alebo prijatia záruky za osoby odsúdené za takého trestné činy“. (FMZV s. 

2195) Ako však upozorňujú niektorí autori, toto ustanovenie zďaleka prekračuje systém 

medzinárodnej kontroly drog a vo svojej podstate sa dotýka výkonu trestov odňatia 

slobody. Obmedzenie takéhoto postupu iba na drogové trestné činy však naráža na 

požiadavku rovnosti zaobchádzania pri výkone rôznych druhov trestov. (ALBRECHT (a) 

s. 667-668) 

3.3.9 Konfiškácia 

 

V čl. 5 ods. 1 sa strany Dohovoru zaviazali prijať potrebné opatrenia ku konfiškácii:  

a) výnosov z trestných činov podľa čl. 3 ods. 1, prípadne majetku odpovedajúcej 

hodnoty 

                                                        
52 Uplatňovanie trestu smrti za drogové trestné činy sa však stále viac stáva terčom kritiky s odkazom na 
ľudské práva, a to i na medzinárodnej úrovni. (UNODC (a) s. 71) 
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b) omamných a psychotropných látok, materiálov, zariadení alebo prostriedkov 

použitých alebo určených k použitiu pri spáchaní vymedzených trestných činov  

(FMZV s. 2196) 

 

Cieľom prvého ustanovenia je zaistiť dosah na výnosy resp. ich náhradu v odpovedajúcej 

hodnote, majetkových výhod plynúcich z priamo z trestnej činnosti. (ALBRECHT (a) s. 

668) Ide o dôležitý nástroj pri potlačovaním prania špinavých peňazí, ktorý má o. i. 

umožniť zbaviť obchodníkov s drogami ich nelegálnych výnosov. V súvislosti 

s pododstavcom Dohovor tiež vyžaduje prijatie opatrení proti zneužitiu zabavených 

drog a prekurzorov a prijatie legislatívnych prostriedkov umožňujúcich rýchlu 

likvidáciu alebo legálne použitie týchto látok. (HEJDA, a iní s. 53-54) 

 

Čl. 5 ods. 2 od strán Dohovoru vyžaduje, aby prijali nevyhnutné opatrenia umožňujúce 

identifikovať, sledovať, zmraziť alebo zabaviť všetok majetok podľa ods. 1 „za účelom 

prípadnej konfiškácie“. (FMZV s. 2196) Strany Dohovoru nemôžu na základe odvolávania 

sa na dodržiavanie bankového tajomstva odmietnuť tvorbu opatrení na odčerpanie 

výnosov takejto trestnej činnosti. (ALBRECHT (a) s. 668) Čl. 5 vyžaduje ďalej 

ustanovenie orgánov, ktoré by boli oprávnené rozhodovať o zadržaní bankových, 

finančných a iných podkladov.  (HEJDA, a iní s. 53) 

 

Ďalšie ustanovenia č. 5 majú za cieľ podporu medzinárodnej spolupráce. Dohovor má 

byť považovaný za dostatočný zmluvný základ, pokiaľ niektorá strana podmieňuje 

právnu pomoc v oblasti odčerpávania nelegálnych výnosov uzatvorením príslušnej 

medzinárodnej zmluvy. (ALBRECHT (a) s. 668) (ŠTURMA (b) s. 388) I tak majú štáty 

majú za účelom zvýšenia efektívnosti usilovať o uzavretie ďalších dvojstranných alebo 

mnohostranných dohôd. (ŠTURMA (b) s. 388) 

 

Čl. 5 ods. 7 stanovuje navyše možnosť zaistenia prenosu dôkazného bremena 

o zákonnom nadobudnutí predpokladaných výťažkov nelegálneho obchodu s drogami. 

Pri plnej implementácii tohto ustanovenia tu však hrozí potenciálny konflikt so 

zárukami ochrany ľudských práv v procesnom práve. (ŠTURMA (b) s. 388) 
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3.3.10 Rozšírenie systému kontroly 

 

Dohovor (1988) okrem veľkého počtu trestnoprávnych obsahuje i niekoľko ustanovení 

administratívnej povahy, ktoré doplňujú systém kontroly omamných a psychotropných 

látok obsiahnutý v Dohovoroch (1961) a (1971). (ŠTURMA (b) s. 390) Príkladom je čl. 

12 venovaný kontrole látok často používaných pri nezákonnej výrobe omamných 

a psychotropných látok.  

 

Ide o prekurzory, ktoré sú vymedzené v Tabuľke I a II v Prílohe Dohovoru. S ohľadom na 

tieto látky prebrali strany záväzok prijať opatrenia k zamedzeniu ich úniku a vytvoriť 

systému sledovania medzinárodného obchodu s nimi. Strany majú tiež každoročne 

poskytovať Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok požadované údaje 

o týchto látkach, príp. o ďalších látkach použitých k nedovolenému spracovaniu alebo 

výrobe drog. Dohovor podporuje spoluprácu strán s osobami legálne vyrábajúcimi 

a distribuujúcimi tieto látky s cieľom jednoduchšie odhaľovať podozrivé transakcie. 

Umožňuje tiež zabavenie týchto látok, pokiaľ existuje dostatočný dôkaz, že majú byť 

použité pri nedovolenom spracovaní alebo výrobe drog. Dohovor tiež stanovuje ďalšie 

opatrenia regulujúce vývoz a dovoz týchto látok. Povinnosťou Komisie je periocky 

preskúmavať primeranosť a správnosť Tabuľky I a II. (FMZV s. 2201-2202) Sledovanie 

prekurzorov znamená podstatné rozšírenie medzinárodného systému kontroly drog, 

a prirodzene i odpovedajúce zvýšenie administratívnych nákladov. (ALBRECHT (a) s. 

669) 

 

Čl. 13 zaväzuje strany prijať opatrenia nutné za účelom zamedzenia obchodu 

s materiálmi a zariadeniami, resp. ich úniku pre nedovolenú výrobu drog. (FMZV s. 

2202) Rozšírenie kontroly taktiež spočíva v zahrnutí rozličných súkromných alebo 

verejných oblastí, ktoré môžu byť zneužité k prevádzaniu trestných činov podľa čl. 3 

ods. 1, ako sú napr. rôzne druhy dopravy. Dohovor sa takto dotýka i komerčných 

dopravcov, lodnej dopravy, slobodných obchodných zón, ale napr. i poštových zásielok. 

(ALBRECHT (a) s. 669) a (FMZV s. 2203-2204) 
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Dohovor (1988) však neopomína ani úpravu pestovania rastlín často zneužívaných na 

výrobu drog, ktorým predchádzajúce Dohovory venovali značnú pozornosť. Čl. 14 tak 

upravuje opatrenia k vykoreneniu nedovoleného pestovania narkotických rastlín. 

Významnou je požiadavka, podľa ktorej opatrenia prijaté v súlade s týmto Dohovorom 

nebudú menej prísne ako ustanovenia o vykorenení nezákonného pestovania rastlín 

obsahujúcich omamné a psychotropné látky a umožňujúce likvidáciu nelegálneho 

dopytu po drogách podľa Dohovorov (1961) a (1971). (FMZV s. 2202) Zhodne ako 

v Jednotnom dohovore, i tu vystupujú do popredia ópiový mak, ker koky a konope. 

(ALBRECHT (a) s. 669) Prijaté opatrenia majú byť obmedzené s ohľadom na 

dodržiavanie základných ľudských práv a rešpektovanie tradičných foriem zákonného 

použitia týchto rastlín. Dohovor navyše berie do úvahy i požiadavky ochranu životného 

prostredia. (FMZV s. 2202) 

 

3.3.11 Otázka užívania drog 

 

Dohovor (1988) zaväzuje strany tiež k prijatiu opatrení k zníženiu dopytu po drogách. 

Reflektuje tak princíp vyrovnaného prístupu, ktorý bol po prvýkrát prijatý rok pred 

prijatím Dohovoru Medzinárodnou konferenciou o zneužívaní drog a nelegálnom 

obchode. (UNODC (a) s. 70) Dôležitou je myšlienka, že medzinárodný obchod nie je 

výsledkom iba strany ponuky drog, ale je spoluvytváraný a hnaný tiež dopytom po nich. 

(ALBRECHT (a) s. 665) 

 

Čl. 3 ods. 2 obsahuje obzvlášť sporný záväzok k inkriminácii (ALBRECHT (a) s. 664): 

„S výhradou svojich ústavných princípov a základných zásad svojho právneho 

systému prijme každá zmluvná strana také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné 

k uznaniu za trestné činy podľa vlastného právneho poriadku, pokiaľ sú 

vykonávané úmyselne, prechovávanie, získavanie alebo pestovanie akýchkoľvek 

omamných alebo psychotropných látok pre osobnú potrebu pri porušení Dohovoru 

z roku 1961, Dohovoru z roku 1961 s doplnkami alebo Dohovoru z roku 1971.“ 

(FMZV s. 2194) 

Zjednodušene ide teda o záväzok k ustanoveniu skutkových podstát zahrňujúcich držbu, 

kúpu alebo pestovanie drog pre osobnú potrebu. (ALBRECHT (a) s. 664) Zásadným je 



46 
 

však vymedzenie potenciálnych výhrad, ktoré môžu strane Dohovoru brániť v tom, aby 

prevzala takúto inkrimináciu do svojho právneho systému. Závisí teda značne na 

konkrétnom poňatí v danom právnom poriadku. 

 

Cieľom tohto ustanovenia bolo neponechať plne legalizované držanie a pestovanie drog 

pre osobnú potrebu, zmluvné strany však nie sú nútené k stíhaniu a odsúdeniu k väzbe 

konzumentov drog. O. i.  ide totiž často o drogovo závislé osoby, čo by mohlo byť 

kontraproduktívnym. (ŠTURMA (b) s. 387) Avšak aj pri prijatí záväzku k prohibícii 

takéhoto jednania má národný zákonodarca pomerne veľký priestor pri voľbe opatrení 

na jeho realizáciu, vrátane voľby sankcií. (ALBRECHT (a) s. 677) 

 

Prístup k tejto otázke v rôznych krajinách ani zďaleka nie je jednotný, vyvinuli sa rôzne 

modely národnej kontroly drog. Niektoré štáty prijali prohibičný model a s ním i striktný 

prístup ku kontrole drog, ako napr. už spomínané krajiny Juhovýchodnej Ázie alebo 

niektoré arabské štáty. Svojím tolerantnejším prístupom je známe napr. Holandsko. 

Navyše, závisí tiež na tom, či a aký veľký rozdiel existuje medzi ustanoveniami zákona 

a jeho aplikáciou v praxi. (ALBRECHT (a) s. 688-689) 53 

 

Pri aplikácii striktného prístupu môže byť značne problematickým rozlišovanie medzi 

prostými užívateľmi drog a obchodníkmi. Pokiaľ títo nie sú pristihnutí priamo pri 

predaji drog, môžu tvrdiť, že majú prechovávanú látku iba pre vlastnú potrebu. 

(ŠTURMA (b) s. 387) 

 

Zmiernenie prístupu navrhuje ods. 4 pododstavec d): strany môžu pri trestnom čine 

podľa ods. 2 „stanoviť namiesto stíhania alebo potrestania, prípadne ako doplnok ku 

stíhaniu alebo potrestaniu (...) opatrenia pre liečbu, výchovu, postpenitenciárnu 

starostlivosť, rehabilitáciu alebo resocializáciu...“. (FMZV s. 2194-2195) 54 

                                                        
53 Čo sa týka ČR, neoprávnené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu je nezákonné a postihnuteľné 
vždy, rozdiel je v množstve a druhu drogy a v aplikovateľnom predpise: prechovávanie drogy v malom 
množstve je postihnuteľné podľa zákona o priestupkoch, v množstve väčšom než malom podľa trestného 
zákonníku (§ 284 TZ 40/2009 Sb.). Subjekty oprávnené prechovávať drogy definuje zákon (napr. 
zdravotnícke zariadenia, lekárne, a pod.). Prechovávanie drog užívateľom alebo závislou osobou je teda 
vždy protiprávnym jednaním. Čo sa považuje za množstvo väčšie než malé stanovuje vláda svojim 
nariadením.  (NMS s. 1) 
54 I keď ide o dôležitú oblasť, podrobnejšia analýza trestnosti jednaní smerujúcich k užívaniu drog 
presahuje rámec tejto práce. 
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3.3.12 Výhrady 

 

Funkciu výhrad v Dohovore (1988) plnia tzv. prehlásenia (declaration). Každý štát alebo 

regionálna organizácia ekonomickej integrácie môžu týmto spôsobom prehlásiť, že sa 

necítia viazané ustanoveniami čl. 32 ods. 2 a 3 upravujúcimi urovnávanie sporov 

Medzinárodným súdnym dvorom. Platí i obecný režim výhrad podľa Viedenského 

dohovoru o zmluvnom práve (1969), čl. 19 c), ktorý posudzuje možnosť uskutočniť 

výhradu podľa toho, či je zlučiteľná alebo nie s predmetom a cieľom zmluvy. Takáto 

úprava je však pomerne značne liberálna, pretože možnosť posudzovať zlučiteľnosť 

prípadnej výhrady s predmetom a cieľom zmluvy má v konečnom dôsledku každý štát. 

Viaceré štáty túto možnosť využili a uplatnili výhrady a výkladové prehlásenia 

k Dohovoru 1988. (ŠTURMA (a) s. 685) 

 

3.4 Porovnanie Dohovorov 

 

Ako ukazuje predchádzajúce analýza, Dohovory (1961) a (1971) sú si skutočne 

v mnohých ohľadoch veľmi podobné, upravujú však mierne odlišný predmet. Možno 

povedať, že režimy medzinárodnej kontroly omamných a psychotropných látkach sú až 

na menšie odlišnosti obdobné. Dohovor (1988) vo niekoľkých aspektoch nadväzuje na 

predchádzajúce, avšak v mnohom prináša novú úpravu, ktorú staršie dohovory 

neobsahovali. 

 

Ťažiskom Dohovorov (1961) a (1971) sú ustanovenia spojené so správnym právom 

a ochranou verejného zdravia, ktorými sa má riadiť regulácia legálneho pestovania, 

nakladania a obchodovania s drogami. Cieľom je obmedziť použitie omamných 

a psychotropných látok predovšetkým na lekárske a výskumné účely. Trestnoprávne 

ustanovenia tu tvoria iba jeden prvok komplexného poňatia kontroly. V tomto sa tretí 

analyzovaný Dohovor od nich tým pádom značne odlišuje. (ŠTURMA (a) s. 678) 
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Dohovor (1988) sa totiž v najväčšej miere zameriava na nelegálne nakladanie 

a obchodovanie s drogami a na ich trestnoprávnu kontrolu. V súvislosti s týmto sú 

predmetom úpravy skutkové podstaty, ktoré majú strany Dohovoru postihovať 

prostredníctvom svojich vnútroštátnych právnych poriadkov. Pozornosť je venovaná 

tiež vystopovaniu a  odčerpávaniu nelegálnych výnosov z  obchodovania s drogami 

a právnej pomoci pri stíhaní a trestaní vymedzených skutkov. (ALBRECHT (a) s. 662) 

 

Dohovor (1988) zachádza ďalej, než je iba oblasť kontroly drog; jeho ustanovenia 

smerujú tiež proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Dohovor (1988) tak na 

medzinárodnej úrovni uznal súvislosť medzi obchodom s drogami a inými druhmi 

organizovanej kriminality. (ŠTURMA (b) s. 390) 

 

Potvrdzuje sa teda, že zatiaľ čo Dohovory (1961) a (1971) majú v zásade správnu 

povahu, Dohovor (1988) možno oprávnene zaradiť do medzinárodného práva 

trestného. Ako ďalší rozdiel možno uviesť, že tretí Dohovor sa navyše venuje i otázke 

inkriminácie pestovania, kúpy a držby drog pre vlastnú potrebu. 
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4. Inštitucionálne zabezpečenie medzinárodného systému kontroly 

drog 

 

Veľký počet organizácií s medzinárodným vplyvom sa zapodieva koordináciou opatrení 

a krokov zameraných na obmedzenie dopytu a ponuky drog na medzinárodnej úrovni. 

K najdôležitejším patria predovšetkým tri: Organizácia spojených národov (OSN), 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a INTERPOL. (HEJDA, a iní s. 54, 142) 

 

Kľúčovú úlohu v boji proti nelegálnemu obchodu s drogami zohráva OSN. Zastrešuje 

špecifický systém medzinárodnej kontroly drog, ktorý vznikol za účelom realizácie jej 

drogových Dohovorov. Tento systém je v zásade zložený z Hospodárskej a sociálnej rady 

OSN55, Komisie pre omamné látky a Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných 

látok. Systém dopĺňa Úrad OSN pre drogy a zločin56. Do presadzovania Dohovorov je 

zapojený tiež Generálny sekretár OSN. (ALBRECHT (a) s. 659) 

 

4.1 Komisia pre omamné látky 

 

Komisia (Commission on Narcotic Drugs - CND) bola zriadená ako jedna z funkčných 

komisií Hospodárskej a sociálnej rady OSN v roku 1946. (UNODC (b)) Ide o ústredný 

orgán tvorby politiky v oblasti medzinárodnej kontroly drog a ich prekurzorov (LEROY, 

a iní s. 888) Jej zásadnou úlohou je pomoc Rade pri vykonávaní dohľadu nad realizáciou 

medzinárodných dohovorov o kontrole drog. Takisto funguje ako poradný orgán Rady 

vo všetkých záležitostiach prislúchajúcich do oblasti kontroly omamných 

a psychotropných látok a  prekurzorov. (UNODC (b)) 

 

Má sa jednať o interdisciplinárne zameranú  komisiu odborníkov. (ALBRECHT (a) s. 

659) Komisia má 53 členov, ktorí sú volení z pomedzi členských štátov OSN, členov 

                                                        
55 Ďalej „Rada“. 
56 Keďže ide tiež o „úrad“, ďalej v texte sa používa anglická skratka UNODC, aby sa vyhlo zámene s 
Medzinárodným úradom pre kontrolu omamných látok.  
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špecializovaných agentúr a strán Jednotného dohovoru s ohľadom na náležité 

zastúpenie krajín, ktoré sú dôležitými producentmi ópia a koky, výrobcami drog alebo 

sú významne zasiahnuté zneužívaním drog alebo nelegálnym obchodovaním. Zloženie 

má rešpektovať i stanovené geografické zastúpenie. (UNODC (c)) 

 

Úlohy, ktorými bola Komisia poverená pred vstupom Jednotného dohovoru do platnosti, 

prirodzene nezanikli. Z podnetu Rady majú byť skoršie úlohy Komisie v boji proti 

nedovolenému obchodu s drogami i naďalej rešpektované. (ALBRECHT (a) s. 659) 

 

Komisia analyzuje drogovú situáciu na medzinárodnej úrovni, vývoj nedovoleného 

obchodu s drogami a tiež ich zneužívanie. (UNODC (b)) Dôležitou funkciou Komisie je 

monitorovanie nakladania s kontrolovanými látkami. (ALBRECHT (a) s. 659)  

 

S ohľadom na rozoberané Dohovory má Komisia niekoľko normatívnych funkcií. Ako 

zmluvný orgán podľa Dohovorov (1961) a (1971) Komisia rozhoduje na základe 

odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie o začlenení omamných a psychotropných 

látok do Zoznamov podliehajúcich kontrole podľa týchto dohovorov. Obdobne je tomu 

na základe odporúčania Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok 

u prekurzorov podľa Dohovoru (1988). Komisia sa tiež môže rozhodnúť pre odstránenie 

alebo modifikáciu medzinárodných kontrolných opatrení pre drogy alebo prekurzory. 

(UNODC (b))  

 

Podľa čl. 8 Dohovoru (1961) môže Komisia skúmať všetky otázky, ktoré majú vzťah 

k cieľom tohto Dohovoru. Plní pomocnú úlohu voči Úradu tým, že ho môže upozorňovať 

na záležitosti, ktoré môžu súvisieť s jeho funkciami. Snahu o čo najširšie uplatňovanie 

Dohovoru (1961) dokumentuje o. i. pododstavec d) článku 8, ktorý oprávňuje Komisiu 

upozorňovať štáty, ktoré nie sú stranami Dohovoru, na rozhodnutia a odporúčania 

prijaté na základe Dohovoru. Zámerom je podnietiť ich k prijatiu odpovedajúcich 

opatrení. (MZV (a)) Dohovor o psychotropných látkach priznáva Komisii zásadne 

zhodné oprávnenia, ako je tomu v prípade Jednotného dohovoru, napr. vo svojom čl. 17. 

(ALBRECHT (a) s. 659) 

 



51 
 

Komisia je k plneniu svojich funkcií oprávnená vydávať rozhodnutia a rezolúcie. 

(UNODC (b)) Môže s ohľadom na splnenie ustanovení Dohovoru a dosiahnutie jeho 

cieľov dávať tiež odporúčania. (MZV (a)) Dohovory dávajú Komisii iba výkonné 

právomoci, k určovaniu noriem nie je zmocnená. (ALBRECHT (a) s. 659) Môže však 

navrhovať nové opatrenia a politiky v oblasti kontroly drog a predložiť ich na schválenie 

Rade a prijatie Valných zhromaždením OSN. (LEROY, a iní s. 888) 

 

Komisia funguje tiež ako orgán správy, schvaľuje rozpočet pre Fond Medzinárodného 

programu OSN pre kontrolu drog57. (UNODC (b)) Komisia je ďalej poverená 

monitorovaním výsledkov Špeciálneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 

venovaného boju so svetovým drogovým problémom, a tiež i obnovených záväzkov 

zahrnutých v Politickej deklarácii a Akčnom pláne z roku 2009. (UNODC (b)) Komisia má 

každoročné schôdzky, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia mnohých pozorovateľských 

krajín a nevládnych organizácií akreditovaných pri OSN. (LEROY, a iní s. 888) 

 

4.2 Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok58  

 

Úrad (International Narcotics Control Board - INCB) je nezávislý kvázisúdny orgán 

monitorujúci implementáciu medzinárodných dohovorov OSN o kontrole drog. Bol 

založený v roku 1968 v súvislosti s prijatím Jednotného dohovoru o omamných látkach. 

Činnosť Úradu však nadväzuje na úpravu starších medzinárodných dohovorov 

o kontrole drog už od doby Spoločnosti národov. (INCB (b)) 

 

Zloženie a funkcie Úradu, postavenie členov a tiež základy pre jeho rokovací poriadok 

stanovuje priamo Jednotný dohovor v čl. 9 – 11. Úrad má 13 členov, ktorý zastávajú 

svoju funkciu 5 rokov s možnosťou znovuzvolenia. (MZV (a)) Členov Úradu volí Rada. 

Traja členovia majú mať medicínske, farmakologické alebo farmaceutické skúsenosti 

a sú vyselektovaní zo zoznamu navrhnutého Svetovou zdravotníckou organizáciou. 

                                                        
57 Fund of the United Nations International Drug Control Programme 
58 Preklad anglického názvu International Narcotics Control Board  nie je jednoznačný. Najčastejšie 
označenia sú Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok a tiež Medzinárodný výbor pre drogy. 
Táto práca používa prvý uvedený názov zhodne s českými prekladmi medzinárodných dohovorov 
o kontrole drog použitých v tejto práci. 
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Desať členov je zvolených zo zoznamu navrhnutého vládami členských štátov OSN. 

(INCB (a)) Zloženie Úradu naznačuje jeho väčšie medicínske zameranie, 

spoločenskovedné resp. ekonomické disciplíny zohrávajú menšiu rolu. (ALBRECHT (a) s. 

659) 

Úlohy Úradu sa dajú vyvodiť z čl. 12, 13, 14, 19 a 20 Jednotného dohovoru a z čl. 2 

Doplňujúceho protokolu (1972), ktorý mení čl. 9 Jednotného dohovoru. Čl. 19 Dohovoru 

(1971) stanovuje úlohy Úradu pre oblasť psychotropných látok obdobne, ako je tomu 

v čl. 14 Jednotného dohovoru. (ALBRECHT (a) s. 659-660) Niektoré funkcie Úradu sú 

vymedzené tiež v Dohovore (1988). 

 

Možno vymedziť dve základné oblasti pôsobnosti Úradu. Za prvé, s ohľadom na legálnu 

výrobu, obchod a užívanie drog Úrad spolupracuje s národnými vládami, aby zabezpečili 

dostatočný objem látok na legálne využitie a zároveň zamedzili odliv drog a prekurzorov 

z legálnych na nelegálnych účely. Za druhé, čo sa týka oblasti boja proti nedovolenej 

výrobe, obchodu a zneužívaniu drog, Úrad vyhľadáva slabé miesta v národných 

a medzinárodných kontrolných systémoch a snaží sa o ich nápravu. (INCB (b)) Ako už 

bolo spomenuté vyššie, úrad sa tiež podieľa na hodnotení látok zneužívaných pre 

nelegálnu výrobu drog pre posúdenie o ich zaradení do kontrolovanej skupiny. 

Za najdôležitejšiu úlohu však možno označiť sústredenie a vyhodnocovanie informácií. 

Úrad je totiž stredobodom informačného systému vytvoreného Jednotným dohovorom. 

(ALBRECHT (a) s. 660) Zmluvné strany majú povinnosť Úrad každoročne informovať 

o produkcii, obchode atď. s kontrolovanými látkami. (ALBRECHT (a) s. 660) Jednotlivé 

krajiny tiež vypracovávajú správy, štatistiky a hodnotenia ohľadom svojej drogovej 

situácie. (HEJDA, a iní s. 55) Na základe týchto informácií sleduje Úrad medzinárodnú 

situáciu v oblasti výroby, pestovania, spracovania a obchodu s drogami vykonáva 

dohľad nad výrobou a dovozom v rámci zverených oprávnení. (ALBRECHT (a) s. 659-

660) Výsledkom je každoročná správa podávaná Komisii a Rade (LEROY, a iní s. 889) 

poskytujúca komplexný prehľad drogovej situácie v rôznych častiach sveta, vrátane 

údajov o produkcii, obchode a spotrebe drog celosvetovo. I na základe týchto informácií 

sa snaží Úrad identifikovať a predpovedať rizikové trendy a navrhovať možné spôsoby 

ich riešenia. (INCB (b)) 
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Pokiaľ si niektorý štát povinnosť poskytnúť požadované údaje nesplní, zaobstará si 

Úrad potrebné údaje sám, podľa možnosti však v spolupráci s krajinou, ktorej sa to týka, 

ako upravuje čl. 12 Jednotného dohovoru. (MZV (a)) Úrad tiež spolupracuje s vládami 

krajín a napomáha im plniť ich záväzky podľa Dohovorov o medzinárodnej kontrole 

drog a dáva im v tejto súvislosti odporúčania. (INCB (b)) 

V prípade zistení nedostatkov pri plnení Dohovorov má Úrad určité oprávnenia 

k odstráneniu nesúladného stavu.  (ALBRECHT (a) s. 660) Ako upravuje čl. 14 a) 

Dohovoru (1961), v prípade, ak sa Úrad z objektívnych dôvodov domnieva, že ciele 

Dohovoru sú vážne ohrozené z toho dôvodu, že niektorá strana (resp. krajina alebo 

územie) neplnia jeho ustanovenia, môže navrhnúť príslušnej vláde, aby bolo o veci 

zahájené konanie, alebo ju môže požiadať o vysvetlenie. (MZV (a)) I v prípade, že sa 

napriek plneniu ustanovení Dohovoru niektorá strana (príp. krajina alebo územie) stala 

strediskom nedovoleného pestovania, produkcie, užívania alebo obchodu s omamnými 

látkami, alebo tu existuje takého vážne nebezpečenstvo, je Úrad oprávnený navrhnúť 

príslušnej vláde zahájenie jednania vo veci. (MZV (a)) Toto zmocnenie má nielen 

nápravný, ale i preventívny charakter. (ALBRECHT (a) s. 660) Podľa čl. 14 b) môže Úrad 

súčasne s týmto požiadať danú vládu o zjednanie potrebnej nápravy.  

 

Ďalším krokom k obrane cieľov Dohovoru (1961) je podľa čl. 14 d) oprávnenie Úradu 

upozorniť na záležitosť ostatné strany, Radu a tiež Komisiu. Toto platí v prípade, ak 

príslušná vláda napriek výzve nepodala uspokojivé vysvetlenie, opomenula zjednať 

nápravu, resp. ak je situácia tak závažná, že ju treba riešiť na medzinárodnej úrovni. 

Rada je v nadväznosti oprávnená upozorniť na vec tiež Valné zhromaždenie OSN. 

Súčasne s upozornením na situáciu môže Úrad odporučiť stranám Dohovoru zastaviť 

buď dovoz omamných látok, ich vývoz alebo súčasne dovoz i vývoz z, resp. do príslušnej 

krajiny, buď na dobu určitú, alebo až do uspokojivého vyriešenia situácie. (MZV (a)) Ide 

o najprísnejšiu možnú reakciu Úradu. (ALBRECHT (a) s. 660) Úrad má právo zverejniť 

správu o všetkých otázkach, ktorých sa čl. 14 dotýka, a upovedomiť o nich Radu, ktorá 

bude informovať strany Dohovoru. (MZV (a)) Pred takýmito opatreniami sa však 

uprednostňuje dialóg a trvalá spolupráca s jednotlivými krajinami, napr. 
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prostredníctvom pravidelných konzultácii a návštev delegácií59 alebo tiež 

organizovaním tréningových programov pre kontrolných úradníkov z jednotlivých 

krajín. (INCB (b)) 

 

4.3 Úrad pre drogy a kriminalitu 

 

Dnešný  Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime, 

ďalej UNODC) je výsledkom niekoľkých organizačných premien za posledné desaťročia. 

V roku 1971 bol vytvorený Fond OSN pre kontrolu zneužívania drog60, ktorý dostal za 

úlohu vytvoriť plán činnosti proti zneužívaniu drog a mobilizovať finančné prostriedky 

na jeho podporu. (LEROY, a iní s. 889) Jednotlivým štátom takisto pomáha v boji proti 

nedovolenej produkcii a obchodovaniu s drogami. 

 

V roku 1991 sa Fond spojil s existujúcu Divíziou pre omamné látky61 a sekretariátom 

Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok a vznikol Medzinárodný program 

OSN pre kontrolu drog (United Nations International Drug Control Programme - UNDCP). 

Úmyslom bolo vytvoriť jednotný program medzinárodnej kontroly drogových činností 

a posilnenie koordinácie boja proti zneužívaniu drog. (LEROY, a iní s. 889) V roku 1997 

sa ďalej zjednotili sekretariáty UNDCP a Centra pre prevenciu medzinárodného 

zločinu62, čím bolo o. i. uznané neoddeliteľné prepojenie medzi zločinom, drogami 

a terorizmom hlavne na poli obchodu s drogami, organizovaného zločinu a korupcie. 

(UNODC (a) s. 9) Vznikol tak orgán nazvaný Úrad pre kontrolu drog a prevenciu zločinu 

(United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention - ODCCP).  (ŠTABLOVÁ, a iní 

s. 13) Napokon v roku 2002 prijal tento orgán svoje súčasné meno. (UNODC (a) s. 11) 

 

Misiou UNODC je zaoberať sa problémami spojenými s kontrolou drog, prevenciou 

kriminality a medzinárodného terorizmu a rozšíriť schopnosti a skúsenosti v tejto 

                                                        
59 Ich výsledkom je napríklad to, že niektoré krajiny pristúpili k medzinárodným dohovorom o drogách 
a posilnili svoju legislatívu v oblasti psychotropných látok, alebo tiež zlepšili koordináciu svojho 
národného systému kontroly drog. (INCB (b)) 
60 United Nations Fund for Drug Abuse Control - UNFDAC 
61 Division of Narcotics Drugs 
62 Centre for International Crime Prevention – CICP. Išlo o orgán majúci ako agendu predchádzanie zločinu, 
trestnú spravodlivosť a reformu trestného práva. (LEROY, a iní s. 890) 
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oblasti. (ŠTABLOVÁ, a iní s. 13) Dôležité postavenie má prirodzene prevencia a boj 

s nelegálnym drogovým obchodom. (LEROY, a iní s. 891) 

 

Úlohou UNODC je o. i. zjednotiť medzinárodnú kontrolu drog a posilniť koordináciu 

aktivít proti ich zneužívaniu (HEJDA, a iní s. 54-55), takže je tiež poverený koordináciou 

aktivít všetkých orgánov OSN zaoberajúcich sa kontrolou drog. Navyše spolupracuje 

s regionálnymi a medzivládnymi organizáciami ako napr. INTERPOL. (LEROY, a iní s. 

890) 

 

UNODC je zverená tiež určitá normatívna úloha. Má na starosti právnu  pomoc 

a podporu štátov pri príjmaní a implementácii medzinárodných inštrumentov o drogách 

a tvorbe odpovedajúcej domácej legislatívy. K tomuto účelu bol založený i Právny 

poradný program (Legal Advisory Programme), s jeho podporou vytvorilo niekoľko 

krajín tzv. drogové súdy. UNODC takisto poskytuje technickú pomoc štátom pri 

potlačovaní nelegálneho pestovania a obchodovania s drogami a ďalšími. Činnosť 

UNODC je teda na rozdiel od Komisie alebo Úradu z veľkej časti zameraná na otázky 

praktickej pomoci jednotlivým štátom pri napĺňaní ich záväzkov. (LEROY, a iní s. 890-

893) 

 

K úlohám UNODC ďalej patrí vypracovávanie prieskumov a analýz k lepšiemu 

porozumeniu problematiky nelegálneho obchodu s drogami. (LEROY, a iní s. 891-892) 

Rôzne správy o nelegálnom pestovaní, regionálne štúdie o drogách a zločine poskytujú 

cenné informácie a analýzu pre tvorbu národných protidrogových politík.  (LEROY, a iní 

s. 890) Vrcholom je každoročná správa World Drug Report, dôležitý zdroj informácií 

o drogovej situácii vo svete. 

 

4.4 Iné orgány a organizácie 

  

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) ako špecializovaný 

riadiaci a koordinačný úrad pre oblasť zdravia v rámci systému OSN (World Health 

Organization) vykonáva špecifické kompetencie na základe „drogových“ Dohovorov. Ak 

má byť napr. určitá látka klasifikovaná ako omamná alebo psychotropná, je potrebné 
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vyjadrenie WHO. Rada expertov má úlohu určovať klasifikáciu a spôsob kontroly 

rôznych drog.  Organizácia má tiež právomoc definovať medzinárodnú nomenklatúru 

farmaceutických výrobkov a tiež charakteristické znaky závislosti. (HEJDA, a iní s. 55)  

(ALBRECHT (a) s. 660) 

 

Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (International Criminal Police 

Organization - INTERPOL) bola poverená predovšetkým úlohou zabezpečenia a rozvoja 

spolupráce medzi policajnými orgánmi jednotlivých krajín. Cieľom je prevencia 

a potlačenie najzávažnejších porušení práva. Veľká časť aktivít INTERPOLu sa 

zameriava práve na boj s nelegálnym obchodom s drogami. (HEJDA, a iní s. 55) 

 

Na medzinárodnej kontrole drog a boja proti nelegálnemu obchodu s nimi sa 

pochopiteľne zúčastňujú tiež špecializované národné orgány jednotlivých krajín. 

K najznámejším patrí americká Drug Enforcement Administration (DEA). Viac menej 

okrajovo sa do tejto oblasti zapájajú niektoré ďalšie medzinárodné orgány/ 

organizácie.63 

 

4.4.1 V rámci Európy 

 

Rada Európy a Európska únia (EÚ) poskytujú ďalší priestor pre spoluprácu proti 

nedovolenému obchodu s drogami a súvisiacimi problémami. Už od 70. rokov 20. 

storočia vznikli v Európe rôzne multilaterálne orgány ako napr. Skupina Pompidou 

alebo Skupina TREVI, medzi ktorých úlohy patrí, resp. patrila koordinácia a zlepšenie 

preventívnej a represívnej drogovej politiky. (ALBRECHT (a) s. 653-654) 

 

Skupina Pompidou vznikla ako medzivládny orgán vytvorený v roku 1971 z iniciatívy 

niekdajšieho francúzskeho prezidenta G. Pompidoua. Funguje o. i. ako európska 

kooperačná skupina pre potlačenie nelegálneho obchodovania s drogami a ich 

zneužívania. V roku 1980 bola začlenená do rámca Rady Európy. Skupina Pompidou 

spolupracuje s ďalšími mimoeurópskymi krajinami a tiež s EÚ, Európskou komisiou 

                                                        
63 Napr. Medzinárodná organizácia práce ILO, Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj UNIDO či Svetová 
poštová únia UPU. (HEJDA, a iní s. 143) 
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a Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť – EMCDDA. (Rada 

Európy) 

 

Skupina TREVI vznikla v roku 1975. Pôvodne predstavovala fórum pre výmenu 

informácií týkajúcich sa organizovaného zločinu a terorizmu. V jej rámci fungovali 

stretnutia na vysokej úrovni medzi ministrami vnútra a spravodlivosti a orgánmi 

národnej bezpečnosti. Aktivity Skupiny TREVI sa so vznikom Európskej únie integrovali 

do jej tzv. tretieho piliera zahrňujúceho spoluprácu policajnú, colnú, právnu a ďalšie. 

(CASALE s. 50) 

 

Sekundárnymi problémami spojenými s obchodom s drogami a kontrolou drog sa 

zaoberala tiež Rada Európy. Vznikol tak napr. dôležitý Dohovor o praní, vyhľadávaní, 

zadržiavaní a konfiškácii výnosov zo zločinu prijatý v Štrasburgu v roku 1990 za účelom 

odčerpania výnosov a zabránenia praniu špinavých peňazí. (ALBRECHT (a) s. 654) 

 

V rámci EÚ sa otázke kontroly drog a boju proti ich nelegálnemu obchodu venujú 

predovšetkým EUROPOL a EMCDDA. EUROPOL, čiže Európska policajná organizácia, sa 

zaoberá bojom proti závažnej medzinárodnej organizovanej kriminalite, vrátane 

medzinárodného obchodu s drogami. (EUROPOL) EMCDDA, Európske monitorovanie 

centrum pre drogy a drogovú závislosť, za zhromažďuje informácie o drogovej situácii 

v jednotlivých krajinách a realizuje výskum v oblasti kontroly drog. (ALBRECHT (a) s. 

654) Publikuje tiež výročné správy o stave drogového problému v EÚ. 

 

Aktivity a spolupráca v Európe sa ďalej rozširujú. V roku 2007 napr. niekoľko 

európskych krajín podpísalo dohodu o vytvorení operačného centra pre námornú 

spravodajskú službu venovanú kontrole drog. Na význame naberá tiež tzv. európske 

trestné právo. Podrobnejší rozbor aktivít na potlačovanie nelegálneho obchodu 

s drogami v rámci európskeho regiónu však prekračuje rozsah tejto práce. 
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5. Aktivity po roku 1988 a Zhodnotenie 

5.1 Aktivity po roku 1988 

 

V roku 1998 bolo zorganizované Špeciálne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

venovaného boju so svetovým drogovým problémom - v skratke UNGASS64. Výsledkom 

bola prijatá politická deklarácia, ktorej cieľom je posilniť úsilie členských štátov znížiť 

ponuku a dopyt po drogách. (UNODC (a) s. 11) UNGASS si položilo za cieľ eliminovať 

alebo významne obmedziť nelegálne pestovanie kríku koky, rastliny konope a ópiového 

maku do roku 2008. (LEROY, a iní s. 895) Monitorovaním dosiahnutých výsledkov bola 

poverená Komisia. (UNODC (b)) V roku 2009 bolo realizované prehodnotenie pokroku 

smerom k plneniu cieľov UNGASS. (UNODC (a) s. 11) Žiaden zásadný posun však 

dosiahnutý nebol. 

 

S ohľadom na implementáciu ustanovení drogových Dohovorov boli v roku 2009 prijaté 

Politická deklarácia a akčný plán smerom k integrovanému o vyrovnanému prístupu 

k boju so svetovým drogovým problémom. Jedná sa však viac menej opäť iba politický 

dokument, obnovujúci predošlé záväzky. (UNODC (b))  

 

Na pôde OSN došlo od roku 1988 tiež k niekoľkých organizačným zmenám, ako dokladá 

prípad UNODC. Boli však prijaté i dva dohovory s veľkým potenciálom pre 

medzinárodný boj proti obchodu s drogami. Prvý z nich, Dohovor OSN proti 

nadnárodnému organizovanému zločinu bol prijatý v roku 2000 na posilnenie 

medzinárodných možností boja proti organizovanému zločinu, vrátane nelegálneho 

obchodu s drogami. (UNODC (a) s. 11) Strany sa zaviazali realizovať sériu opatrení proti 

transnacionálnemu organizovanému zločinu, postihovať vymedzené činy 

prostredníctvom národných právnych úprav, vytvoriť nový rámec pre vzájomnú právnu 

pomoc, spoluprácu na presadzovaní práva, technickú pomoc a ďalšie. (UNODC (d)) 

Druhý dohovor, Dohovor OSN proti korupcii prijatý v roku 2003, môže byť rovnako 

základom posilneného postupu proti činnosti osôb a skupín organizujúcich nelegálny 

obchod s drogami. 
                                                        
64 Special Session of the United Nations General Assembly on Drugs - UNGASS 
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5.2 Zhodnotenie 

 

Účinok medzinárodných dohovorov o drogách označujú viacerí autori za nedostačujúci, 

napriek ich takmer univerzálnemu prijatiu. Za posledné desaťročia sa nielen že 

nepodarilo zastaviť rozširovanie výroby a zneužívania drog, jedným z následkov bol 

vznik medzinárodného organizovaného zločinu podporujúceho korupciu alebo dokonca 

financujúceho terorizmus a majúceho negatívne dopady na ekonomiky viacerých 

rozvojových krajín. (LEROY, a iní s. 855) Podľa niektorých dosiahol existujúci systém iba 

malé celkové úspechy pri kontrole ponuky drog priamo pri zdroji (SINHA s. 37), t.j. 

v procese pestovania a produkcie drog. 

 

Dohovory sú limitované klasickým problémom inštrumentov medzinárodného práva, 

problém ich vynútiteľnosti. Medzinárodné orgány v oblasti kontroly drog nemajú 

k dispozícii žiadnu priamu donucovaciu právomoc reálne nútiacu strany plniť 

ustanovenia. Majú iba „soft“ nástroje. Systém je tak založený na plnení zo strany štátov 

a na ich spolupráci (LEROY, a iní s. 891) s významným prvkom dobrovoľnosti. 

 

Analyzované medzinárodné dohovory riešia otázku postihov v prípade neplnenia iba 

pomerne obmedzene. Všetkých trom Dohovorom by sa dala vyčítať určitá „bezzubosť“; 

ich normatívne ustanovenia ponechávajúce pomerne veľký priestor pre krajiny, ktoré 

z akéhokoľvek dôvodu nechcú prevziať niektoré z ustanovení Dohovorov v takej 

podobe, v akej sú navrhované. Možnosti odklonu sú buď vyjadrené priamo 

v Dohovoroch, môžu tiež vzniknúť pri preberaní ustanovení do vnútroštátneho práva, 

resp. pri samotnej aplikácii noriem v praxi, ktorá môže byť striktnejšia alebo 

i uvoľnenejšia. Štáty, ktoré sú stranami rovnakých dohovorov, tak môžu poňať svoju 

vnútornú politiku voči drogám značne odlišne. Významný vplyv na to, či a v akej miere 

sa úprava v Dohovoroch, pokiaľ nie je stanovený jej obligatórny charakter, skutočne 

premietne do národných právnych poriadkov, má právo uváženia a priestor pre 

rozhodovanie národného zákonodarcu pri vytváraní prohibitívneho systému kontroly 

drog. (ALBRECHT (a) s. 674) 
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Na druhej strane, ozývajú sa tiež negatívne hodnotenia že to, čo sa podarilo dosiahnuť, je 

vytvorenie medzinárodného systému kontroly drog na zásade prohibície (SINHA s. 37) 

Dohovor (1988) tak údajne demonštruje to na medzinárodnej úrovni to, čo sa prejavuje 

vo viacerých krajinách, a síce, že sa drogová politika často obmedzuje iba na 

trestnoprávnu prohibíciu.  (ALBRECHT (a) s. 663) Podľa argumentov kritikov je síce 

ponechaný určitý priestor pre strany Dohovorov na vytvorenie politiky kontroly drog 

zodpovedajúcej konkrétnym sociálnopolitickým či ekonomickým podmienkam, tento 

priestor je však označovaný ako značne obmedzený prílišným dôrazom na inkrimináciu 

a trestanie (najmä v prípade posledného Dohovoru). (SINHA s. 37-38) 

 

Už načrtnutou je i kritika, že Jednotný dohovor i Dohovor (1971) príliš zohľadňujú 

ekonomické, sociálne či geopolitické záujmy niektorých krajín na úkor vytvorenia 

fungujúceho medzinárodného režimu kontroly drog.65 (SINHA s. 37-38)  

 

Dohovory sú tiež kritizované za to, že je tu príliš málo pozornosti venovanej 

problematike užívania drog. (SINHA s. 38) Naopak, negatívne býva hodnotená 

inkriminácia strany dopytu po drogách Dohovorom (1988). Vyskytuje sa i názor, že 

zďaleka absentuje medzinárodný konsenzus v tejto otázke a tak táto otázka nemala byť 

vôbec zahrnutá v medzinárodnom dohovore. Ide vraj dokonca o možný dôvod, prečo 

niektoré strany nepristúpili k tomuto Dohovoru, resp. pristúpili s výhradami. 

(ALBRECHT (a) s. 665) 

 

Svoje negatívne hodnotenie vyjadrila i skupina poslancov Európskeho parlamentu 

v roku 2002. Vo svojom odporúčaní označili práve súčasný systém založený na troch 

Dohovoroch za príčinu zvyšujúcich sa dopadov nelegálneho pestovania, produkcie 

a obchodovania s drogami. Vyjadrili tiež návrh revidovať Dohovory alebo ich úplne 

nahradiť. (Európsky parlament) 

 

Napriek všetkých kritickým pripomienkam však možno nájsť i pozitívne hodnotenia. 

Podľa UNODC sa napr. Dohovor (1988) preukázal ako významný nástroj 
                                                        
65 Samotný Dohovor (1971) je z tohto dôvodu niektorými dokonca označovaný za prvok oslabujúci systém 
kontroly až natoľko, že tieto nedostatky museli byť doplnené národnými úpravami a dobrovoľnými 
kontrolami na základe iniciatívy OSN. (SINHA s. 37-38) 
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v medzinárodnom boji proti nelegálnemu obchodu s drogami. (UNODC (a) s. 68) Býva 

tiež vyjadrovaný názor, že súčasná medzinárodná kontrola drog sa ukázala pri 

konfrontácii drogového problému efektívnejšou, než by bola politika legalizácie. 

(LEROY, a iní s. 855) 

 

Za úspech možno považovať takmer univerzálne prijatie Dohovorov. Napríklad Dohovor 

(1988) do súčasnej doby ho prijalo viac ako 180 krajín, čo predstavuje 95 % všetkých 

členov OSN a 99 % svetovej populácie (UNODC (a) s. 68) Je podstatné, že najväčší 

producenti drog (Afganistan, Zlatý trojuholník, Kolumbia, Mexiko) sú tiež stranami 

Dohovorov. V niektorých prípadoch však ostáva otáznou úspešnosť ich presadzovania 

v praxi. 

 

Či už prevažuje kritika alebo pozitívne hodnotenie súčasného systému, jednoznačným je, 

že úspešnosť medzinárodného systému kontroly drog  je v značnej miere závislá na 

dobrovoľnej spolupráci a vôli strán podriadiť sa jeho pravidlám. Ich účinnosť bude 

odpovedajúca tomu, nakoľko sú členovia medzinárodného spoločenstva odhodlaní ich 

presadzovať. (LEROY, a iní s. 856) Nemožno poprieť značný potenciál medzinárodných 

dohovorov s ohľadom k obsiahnutých záväzkom k postihovaniu vymedzených činov 

a zároveň k trestnoprávnej spolupráci. (ALBRECHT (a) s. 695) 
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Záver 

 

Medzinárodný obchod s drogami je závažným problémom globálnych rozmerov. Jeho 

potlačovaniu je teda potrebné venovať náležitú pozornosť. Za posledných viac než sto 

rokov bolo prijatých viacero medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k tejto 

problematike, ako ukazuje druhá kapitola. Najdôležitejším medzinárodnými 

inštrumentmi v boji proti nedovolenému obchodu s drogami sú v súčasnosti tri 

medzinárodné dohovory: Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor 

o psychotropných látkach z roku 1971 a predovšetkým Dohovor OSN proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami prijatý v roku 1988. 

V prípade prvých dvoch ide najmä o ustanovenia administratívnej povahy, upravujúce 

medzinárodnú kontrolu pestovania, produkcie a obchodu s omamnými 

a psychotropnými látkami. Cieľom je obmedziť ich využívanie hlavne na lekárske 

a vedecké účely a zabrániť tak ich zneužívaniu vo vnútroštátnom alebo 

v medzinárodnom obchode. Pri treťom analyzovanom Dohovore sú ťažiskovými 

trestnoprávne ustanovenia. Ústredným je záväzok zmluvných strán k inkriminácii 

vymedzených jednaní v súvislosti s nelegálnym obchodom s drogami a prania špinavých 

peňazí, ustanovenia o odčerpaní výnosov nelegálneho obchodu, medzinárodnej 

trestnoprávnej spolupráci a vydávaní do cudziny. Ako rozoberá štvrtá kapitola, 

medzinárodnú kontrolu drog a potlačovanie nelegálneho obchodu s nimi zabezpečuje 

inštitucionálne predovšetkým OSN a jej špecializované orgány: Komisia pre omamné 

látky, Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok a Úrad OSN pre drogy 

a kriminalitu. 

 

Od doby prijatia Dohovoru (1988) boli v oblasti medzinárodnej kontroly drog a boja 

proti nedovolenému obchodu s nimi prijaté určité politické dokumenty, avšak nedošlo 

odvtedy k žiadnemu výraznejšiemu posunu. I preto býva súčasný systém hodnotený ako 

nedostačujúci vzhľadom k pokračujúcemu úspešnému fungovaniu nelegálneho obchodu 

s drogami a tiež vzniku nových drog. I vzhľadom k tomu bolo by vhodné vytvoriť nový 

dokument kontroly drog, zohľadňujúci posledný vývoj a pozitívne či negatívne výsledky 

predchádzajúcej úpravy. Po nájdení medzinárodného konsenzu a podpory by takýto 
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dokument mohol tiež opätovne a novým spôsobom upraviť i otázku konzumácie a držby 

drog. 

Zoznam použitých skratiek 

 

OSN – Organizácia spojených národov 

EÚ – Európska únia 

ČR – Česká republika 

Dohovor (1961) - Jednotný dohovor o omamných 

Dohovor (1971) - Dohovor o psychotropných látkach 

Dohovor (1988) - Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými      

a psychotropnými látkami 

Komisia - Komisia OSN pre omamné látky 

Úrad / INCB - Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok 

UNODC - Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 

UNDPC - Medzinárodný program OSN pre kontrolu drog 

ODCCP - Úrad pre kontrolu drog a prevenciu zločinu 

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia 
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Abstrakt 
 
Medzinárodný obchod s drogami je závažným problémom globálnych rozmerov. Jeho 

potlačovaniu je teda potrebné venovať náležitú pozornosť. Za posledných viac než sto 

rokov bolo prijatých viacero medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k tejto 

problematike. Najdôležitejším medzinárodnými inštrumentmi v boji proti 

nedovolenému obchodu s drogami sú v súčasnosti tri medzinárodné dohovory: Jednotný 

dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor o psychotropných látkach z roku 

1971 a predovšetkým Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropnými látkami prijatý v roku 1988.  

 

Dohovory z rokov 1961 a 1971 sa venujú hlavne úprave legálneho zaobchádzania 

s omamnými, resp. psychotropnými látkami. Cieľom je obmedziť ich využívanie 

predovšetkým na lekárske a vedecké účely a zabrániť tak ich zneužívaniu vo 

vnútroštátnom alebo v medzinárodnom obchode. Dohovor (1988) sa venuje 

predovšetkým trestnoprávnej kontrole drog. Uvádza skutkové podstaty, ktoré majú 

zmluvné strany prijať do svojich právnych poriadkov a stíhať podľa svojich 

trestnoprávnych, resp. iných predpisov. Dôležitou častou Dohovoru sú ustanovenia na 

zamedzenie prania špinavých peňazí a odčerpania výnosov pochádzajúcich z obchodu 

s drogami a tiež otázky medzinárodnej právnej pomoci a vzájomnej spolupráce pri 

potlačovaní nelegálnych cezhraničných drogových aktivít. Medzinárodnú kontrolu drog 

a potlačovanie nelegálneho obchodu s nimi zabezpečuje inštitucionálne predovšetkým 

OSN a jej špecializované orgány: Komisia pre omamné látky, Medzinárodný úrad pre 

kontrolu omamných látok a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu.  

 

Od doby prijatia Dohovoru (1988) boli v oblasti medzinárodnej kontroly drog a boja 

proti nedovolenému obchodu s nimi prijaté určité politické dokumenty, avšak nedošlo 

odvtedy k žiadnemu výraznejšiemu posunu. I preto býva súčasný systém hodnotený ako 

nedostačujúci vzhľadom k pokračujúcemu úspešnému fungovaniu nelegálneho obchodu 

s drogami a tiež vzniku nových drog. I vzhľadom k tomu bolo by vhodné vytvoriť nový 

dokument kontroly drog, zohľadňujúci posledný vývoj a pozitívne či negatívne výsledky 

predchádzajúcej úpravy. 
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Resumé  
 

International trafficking in drugs is one of the gravest global issues. Its combating 

deserves due attention. In the course of the last hundred years, a series of international 

conventions were adopted for this cause. The crucial international legal instruments for 

combating illicit drug trafficking are the Single Convention on Narcotic Drugs (1961), 

the Convention on Psychotropic Substances (1971) and foremost, the United Nations 

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988).  

 

The first two Conventions focus primarily on legal manipulation with narcotic and 

psychotropic substances via administrative measures. The goal is to limit them for 

medical and scientific use only and thus prevent their transfer into illegal channels. The 

third Convention deals with drug control via criminal law measures. The Parties to the 

Convention are to incriminate certain offences connected to drug trafficking and apply 

appropriate sanctions. The Convention also introduces measures against the transfer of 

proceedings of crime. It further deals with confiscation, extradition, jurisdiction issues 

and mutual legal assistance. 

 

The main bodies in the international fight against illegal trafficking are the UN 

Commission on Narcotics, International Narcotics Control Board and UN Office on Drugs 

and Crime. 

 

Since the adoption of the Convention in 1988 several political documents were endorsed 

in this field. However, they bought about no significant change. The current 

international drug control system is also often the object to criticism for its alleged 

inefficiency and incapacity, also with regard to progressing drug spreading and 

flourishing international trafficking. It would therefore be desirable to draft a new 

document taking into account to successes and failures of the previous Conventions and 

addressing the recent development, also with respect to new drugs on the market and 

the issue of drug consumption. 



69 
 

 

Kľúčové slová 
 

Miroslava Mifková 

Název: Mezinárodněprávní instrumenty boje proti nedovolenému obchodu s drogami 

Klíčová slova: obchod s drogami, mezinárodní právo 

 
 
Title: International Legal Instruments for Fighting Illegal Drug Trafficking 

Keywords: drug trafficking, international law 


