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VEC: Trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavieb – stanovisko

V súvislosti s Vaším listom číslo 2011/2930/V-1613-2 z 15. augusta 2011,
ktorým nás žiadate o stanovisko k možnostiam uplatnenia trestnej zodpovednosti
voči právnickým osobám vo vzťahu k trestnému činu neoprávneného uskutočňovania
stavieb podľa § 299a Trestného zákona a trestného činu marenia výkonu úradného
rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. i) Trestného zákona s účinnosťou od 1.
septembra 2011, uvádzame nasledovné stanovisko:
Podľa Trestného zákona možno trestnú zodpovednosť vyvodiť len voči fyzickej
osobe. Ustanovenia § 83a (Zhabanie peňažnej čiastky) a § 83b (Zhabanie majetku)
Trestného zákona však umožňujú uložiť trestnú sankciu (ochranné opatrenie) aj voči
právnickej osobe bez toho, aby bola považovaná za páchateľa trestného činu, a to
pri splnení zákonných podmienok uvedených v označených ustanoveniach. Obe
ochranné opatrenia môže súd uložiť právnickej osobe, iba ak bol trestný čin
spáchaný fyzickou osobou, ktorá má k právnickej osobe v súvislosti s týmto trestným
činom zákonom určený vzťah, alebo ak daná osoba bola aspoň účastníkom na
takomto trestnom čine. Zákonom určeným vzťahom fyzickej osoby (páchateľa)
k právnickej osobe sa rozumie, že trestný čin bol spáchaný v súvislosti a)
s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu b) s výkonom oprávnenia
prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, c) s výkonom oprávnenia
vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo d) so zanedbaním dohľadu
alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osoby.

V súvislosti s trestným činom neoprávneného uskutočňovania stavieb podľa §
299a, ako aj trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods.
1 písm. i) Trestného zákona je možné uložiť ochranné opatrenie zhabanie peňažnej
čiastky podľa § 83a Trestného zákona. Ochranné opatrenie zhabanie majetku podľa
§ 83b Trestného zákona v súvislosti s označenými trestnými činmi nie je možné
uložiť, nakoľko toto ochranné opatrenie je viazané len na tie trestné činy, ktoré sú
uvedené v § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona, pričom predmetné trestné činy v týchto
ustanoveniach uvedené nie sú.
Pre činnosť stavebných úradov a Slovenskej stavebnej inšpekcie je z nášho
pohľadu smerodajné, aby v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu
neoprávneného uskutočňovania stavieb podľa § 299a, ako aj trestného činu marenia
výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. i) Trestného zákona vec
náležite oznámili orgánom činným v trestnom konaní. Je vecou orgánov činných
v trestnom konaní a predovšetkým prokuratúry, aby posúdila či sú splnené zákonné
podmienky na uloženie ochranného opatrenia voči právnickej osobe. V prípade
splnenia zákonných podmienok pre ich uloženie prokurátor podá takýto návrh
v rámci obžaloby voči fyzickej osobe, alebo aj samostatne v rámci návrhu na
uloženie ochranného opatrenia podľa § 236 ods. 1 Trestného poriadku.
S pozdravom

JUDr. Juraj Palúš
generálny riaditeľ
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