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Alternative Sanctions in the Context of Strategies of Social Control of Criminality (From Retributive Justice to Restorative Justice). 
The article deals with the changes of criminal justice policy as it has developed during previous decades in Slovakia as well as abroad. 
Changes of criminal justice and punishment are understood in context of large societal changes characteristic to the recent period of 
modern (or post-modern) society. The basic framework of discussion are: trends of criminality (changes in measures and structure of 
crime and crime rates, changes of crime profiles of offenders), new trends in criminology (the crisis of aetiological paradigm and new 
criminological theories – new administrative or actuarial criminology, social constructionist school and postmodernism) and trends in 
crime control policy and punitive policy (stronger punishment versus alternative sanctions). 
 Great attention is paid to the model of restorative justice as an alternative to a classical model of criminal justice – the retributive model. 
The author enlists all main criminological arguments against social effectiveness of retributive model and imprisonment, using 
criminological these of J. Young, D. Garland, Z. Bauman, J. Braithwaite, C. Shearing and other British and American criminologists. 
Criminology’s traditional focus upon the institutions of police, courts and prisons may be decreasingly irrelevant to the new harms, risks 
and mechanisms of control that are emerging today.  
 The author describes the basic issues of restorative justice, namely diversion and mediation (between the victim and the offender). 
Important assumptions of effective application of this access, mainly in relation to young offenders and delinquency of the young (the 
attachment of execution of alternative sanctions for young offenders with social work activities) are discussed. 
 In conclusion she summarizes the possibilities of the application of alternative sanctions in Slovakia (concerning the preparation of 
complex re-codification of Criminal Law in Slovakia). She deals with some important theoretical implications, which contribute the issues 
of restorative justice (for law, sociology and criminology). 
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Úvod 
 
 Vo vývoji súčasnej spoločnosti v jej civilizačne najvyspelejších formách si okrem iných tendencií môžeme 
všimnúť jeden do značnej miery paradoxný trend – dynamický nárast kriminality, jej rozsahu a diverzity foriem. 
Tento trend predovšetkým v posledných desaťročiach eskaloval dynamické zmeny v trestnej politike 
a spoločenskej reakcii na kriminalitu. Tieto skutočnosti prinášajú nové výzvy pre poňatie spoločenských 
(predovšetkým inštitucionalizovaných) reakcií na kriminalitu, poňatie trestu, jeho funkcií a sociálnej efektívnosti. 
 Cieľom predkladanej štúdie je analyzovať zmeny v trestnej politike, ktoré sa uskutočnili v posledných 
desaťročiach v zahraničí, ale sú aktuálne aj na Slovensku, a otvoriť diskusiu o ich sociologických 
a kriminologických súvislostiach. 
 Zmeny v trestných sankciách vnímame v kontexte širších spoločenských zmien, ktoré charakterizujú súčasnú 
etapu modernej (postmodernej) spoločnosti. Ako východiskový rámec svojej štúdie si budeme preto všímať najmä 
trendy vo vývoji kriminality (zmeny v rozsahu a štruktúre kriminality moderných spoločností, zmeny v profile 
páchateľa), vo vývoji kriminológie (kríza etiologickej paradigmy a nové smery v kriminológii – actuarial 
criminology a postmodernizmus, sociálny konštruktivizmus) a v stratégiách trestnej politiky (príklon k sprís-
ňovaniu trestania kontra alternovanie prístupov). 
 Osobitnú pozornosť venujeme alternatívnemu modelu trestnej spravodlivosti – restoratívnej spravodlivosti a 
uplatňovaniu depenalizácie, diverzie a alternatívnych sankcií. Pokúsime sa zhrnúť základné kriminologické 
argumenty pre uplatňovanie princípov restoratívnej spravodlivosti v konfrontácii s tradičnou podobou retributívnej 
spravodlivosti. Opierame sa pritom najmä o kriminologické práce J. Younga, D. Garlanda, Z. Baumana a ďalších 
britských a amerických kriminológov.  
 Podrobnejšie sa budeme venovať základným princípom restoratívnej spravodlivosti a predpokladom jej 
úspešnej aplikácie najmä vo vzťahu k delikvencii mládeže, kde je najväčší priestor aplikácie restoratívnej 
spravodlivosti. Sústredíme sa najmä na inštitút vyrovnania medzi páchateľom a obeťou a na diferencované formy 
sociálnej práce s delikventnou mládežou, ktoré pokladáme za nevyhnutnú súčasť efektívnej aplikácie tohto inštitútu 
v praxi. 
 Záver bude patriť zhrnutiu možnosti aplikácie alternatívnych trestov na Slovensku (v súvislosti s pripravovanou 
komplexnou rekodifikáciou trestného práva a jej praktickým uplatňovaním), ako aj dôležitým teoretickým 
implikáciám právnym, sociologickým a kriminologickým, ktoré alternatívne tresty prinášajú. 
 
Spoločenské kontexty regulácie kriminality 
 

                                                

 Kriminalita ako krajne nežiaduce a neprípustné sociálne správanie, zvlášť nebezpečné pre ostatných (Lubelcová, 
G., 2003, s. 182), je osobitným spôsobom vystavená potrebe spoločenskej regulácie výskytu takéhoto správania. 
Základné dôvody pre spoločenský regulatívny zásah sú v zásade dvojakého druhu: 
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- ide o sociálne správanie, ktoré poškodzuje iných ľudí a spôsobuje im nepriaznivé účinky a škody (na zdraví, 
živote, majetku a pod.), 
- ide o sociálne správanie, ktoré prekračuje spoločenské normy a tým narúša autoritu a stabilitu spoločenského 
poriadku. 
 Spoločenská regulácia výskytu kriminálneho (tak ako všeobecne všetkého deviantného správania) je 
zabezpečovaná prostriedkami sociálnej kontroly. Ide o veľmi pestrú škálu sociálnych inštitúcií a procesov, ktorými 
spoločenský celok zaisťuje udržiavanie sociálneho poriadku a konformizáciu správania. (Urbanová, M., 1998, 
s. 10, Kaiser, G., 1994, s. 22)2 
 Kriminologický koncept sociálnej kontroly sa viaže na anglický význam „to control“, ktorý znamená ovládať, 
riadiť, upravovať, dohliadať. Má teda do určitej miery posunutý význam oproti bežnému lingvistickému významu, 
ale najmä odbornému významu, v akom ho poznáme v našom odbornom kontexte – ako výraz sebaregulačnej 
aktivity sociálneho celku, ako konfrontačnú aktivitu, ktorá následne po sociálnom konaní porovnáva reálny stav 
s očakávaniami a žiaducim stavom vecí. (Hirner, A. - Schenk, J., 1973) 
 Kriminologické vnímanie sociálnej kontroly sa týka skôr stratégií a nástrojov, ktorými sa dá ovplyvňovať, mať 
dosah na výskyt kriminálneho správania. Tradičnou stratégiou spoločenskej regulácie kriminality v modernej 
spoločnosti je trestno-právna regulácia a jej inštitucionálnym nositeľom je systém trestnej spravodlivosti. Je 
zameraná na označovanie, zisťovanie, objasňovanie a sankcionovanie deviantného správania, ktoré je vymedzené 
ako kriminálne. Trestné právo prinieslo historicky nový prvok legitimity zásahu, represie a sankcie vo vzťahu ku 
kriminalite – princíp legality, princíp rovnosti ľudí pred zákonom a univerzálnosti spoločenskej reakcie na 
kriminálne správanie3. 
 Dlho sa zdalo, že v modernej spoločnosti vytvorený (na báze trestného práva sformovaný) model trestnej 
spravodlivosti je postačujúcim inštitucionalizovaným výrazom spoločenskej reakcie na kriminalitu a účinnosť 
spoločenskej kontroly kriminality je možné dosiahnuť zdokonaľovaním jeho základných princípov. Vývoj 
v posledných desaťročiach však priniesol nové výzvy, ktoré podnietili významné zmeny v stratégiách societárnej 
reakcie na kriminalitu. Významnými faktormi, ktoré tieto zmeny eskalovali, boli vývoj kriminality, vývoj 
kriminológie a vývoj trestnej politiky. 
Budeme sa v krátkosti venovať objasneniu vplyvu týchto faktorov. 
 
Vývoj kriminality 
 
 Pre vývoj kriminality druhej polovice 20. storočia je príznačný nárast rozsahu kriminality ako sprievodného 
fenoménu moderných spoločností. (Lubelcová, G., 2003, s. 199) Predovšetkým v civilizačne najvyspelejších 
formách modernej spoločnosti – v západoeurópskych krajinách a USA možno sledovať najmä v 60. až 80. rokoch 
dynamický vzostup mier kriminality. (Kaiser, G., 1994, s. 168) V USA sa index kriminality v povojnovom období 
do začiatku 60. rokov pohyboval na relatívne stabilnej úrovni do 1 000 trestných činov na 100 000 obyvateľov. Od 
začiatku 60. rokov stabilne prudko rástol až na úroveň asi 6 000 trestných činov začiatkom 90. rokov. Vo Veľkej 
Británii sa zo stabilizovanej hodnoty nad 1 000 trestných činov v druhej polovici 50. rokov index trestnosti za 
stabilného rastu vyšplhal začiatkom 90. rokov na úroveň asi 10 000 trestných činov, t.j. takmer sa zdesaťnásobil. 
(Garland, D., 2001, s. 208) 
 Popri raste rozsahu krim

                                                

inality mení sa aj jej štruktúra a rastie diverzita jej foriem. V modernej spoločnosti 
rastie relatívny podiel majetkovej a ekonomickej kriminality na úkor relatívneho podielu násilnej kriminality (kde 
aj v oblasti násilnej rastie absolútny počet násilných trestných činov vzhľadom na celkovú úroveň kriminality). 
Rozrôzňujú sa podoby kriminality. Popri tradičných formách sa kriminalita intelektualizuje a sofistikuje – 
ekonomický a technický rozvoj umožňujú aj nové a efektívnejšie podoby podvodov a zneužitia nových foriem a 
podôb komunikácie. 
 Na základe týchto zmien kriminality sa mení aj obraz a profil páchateľa kriminality. (Lubelcová, G., 2003, 
s. 200-201) Pokiaľ boli miery kriminality nižšie, bola prirodzená tendencia kriminalitu individualizovať a vnímať 
páchateľa ako ku kriminalite inklinujúcu osobu najmä svojou psychologickou a sociálnou determináciou. Sociálny 

 
2 Sociálna kontrola v najširšom zmysle slova zahŕňa všetky sociálne inštitúcie a procesy, ktoré podporujú konformizáciu správania. Podľa G. Kaisera sú to subsystémy: náboženstvo, 
morálka, poznanie, výchova a právo. (Pozri bližšie Kaiser, G., 1994) Podľa M. Urbanovej poňatie sociálnej kontroly v dnešnej dobe vyjadruje postavenie spoločnosti voči 
jednotlivcovi a jednotlivca voči spoločnosti. Vzťahuje sa najmä na oblasť pôsobenia spoločnosti na jednotlivca v podmienkach, keď: 1. spoločnosť pôsobí na jednotlivca a umožňuje 
mu sebarealizáciu, ak jednotlivec spoločnosť rešpektuje, 2. spoločnosť pôsobí na jednotlivca represívne v prípade, keď tento spoločenské normy nerešpektuje a snaží sa zo 
spoločenského vplyvu vymaniť. (Bližšie pozri Urbanová, M., 1998, s. 8-11) Pre naše uvažovanie má dominantný význam druhá situácia. 
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profil páchateľa dominantne reprezentovalo nízke vzdelanie, nízky sociálny status, príznaky sociálnej deprivácie 
jeho rodinného a sociálneho prostredia. 
 Ako uvádza J. Young, v čase nízkych mier kriminality bol deviant odlišný, minoritný fenomén v kontraste so 
širokou majoritou konsenzu. Bola to etapa spoločenského vývoja, v ktorej sa vyskytoval deviantný „iný“ ako 
niekto, koho treba socializovať, rehabilitovať (uschopniť) a urobiť „jedným u nás“. (Young, J., 1999, s. 5) Rast 
kriminality od konca 60. rokov postupne menil profil páchateľa , ako aj prístup k nemu. Deviantný „iný“ je obrazne 
povedané všade. Kriminalita sa mení na riziko každodenného života, páchateľ kriminality nie je tak sociálne 
odlišný a čitateľný. V niektorých druhoch kriminality rastie jeho vzdelanostná úroveň a sociálny status, 
v niektorých prípadoch (ekonomickej, daňovej, počítačovej kriminality) musíme hovoriť o špičkovej expertnosti a 
odbornosti. Obraz páchateľa sa tak sociálne diferencuje a mení, je dnes omnoho bohatší a štruktúrovanejší.  
 
Vývoj kriminológie 
 
 Kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v kriminalite vyvolali aj nové prístupy v kriminológii. Podľa J. Younga bola 
tradičná kriminológia v priebehu posledných 30 rokov konfrontovaná s dvoma krízami: krízou etiológie a krízou 
trestných sankcií. (Young, J., 1999, s. 30) 
 

                                                

 Kríza etiológie znamenala krízu jednej zo základných orientácií modernistickej koncepcie kriminológie. 
Modernú kriminológiu reprezentuje rámec problémov, konceptov a štýlov, ktoré sa sformovali koncom 19. storočia 
a rozvíjali sa nasledujúcich 70 rokov najmä pod vplyvom formujúcich sa sociálnych vied, trestno-právnych 
disciplín a prebiehajúcich sociálnych reforiem. (Garland, D. − Sparks, R., 2000, s. 194) Pre modernú 
krimininológiu je kriminalita predovšetkým sociálnym problémom, ktorý sa prezentuje vo forme individuálnych 
trestných činov. Kriminalita je vonkajším prejavom vnútorných dispozícií jednotlivcov, ktoré sa vyformovali pod 
vplyvom sociálneho prostredia, osobitne v procese socializácie. Hlavnou úlohou kriminológie ako vedy sa stala 
otázka, ako vysvetliť kriminálne správanie, identifikovať podmienky, okolnosti či dokonca príčiny kriminálneho 
správania. Táto funkcia kriminológie, ktorá bola základom pre intervenčné zásahy do identifikovaných faktorov 
podmienenosti kriminality, profilovala etiologickú paradigmu kriminológie ako jedného z rozhodujúcich rámcov 
rozvíjania kriminologického uvažovania. Kríza etiologickej paradigmy súvisela s reflektovaním toho, že toto úsilie 
kriminológie v spoločenskej realite nenachádzalo adekvátny výraz. Na pozadí povojnového ekonomického rastu, 
nebývalého rastu životnej úrovne ľudí, rozvoja sociálneho štátu a garancií sociálnej ochrany, rozvoja sociálnych 
programov na riešenie sociálnych problémov dochádza k nebývalému rastu kriminality. Tradične na páchateľa 
orientované kriminologické teoretizovanie dostáva vážnu trhlinu. Dominantná pozornosť kriminologických teórií 
sa začína presúvať na situáciu, v ktorej dochádza ku kriminalite, na proces označovania za devianta a spôsoby a 
cesty spoločenskej reakcie na kriminalitu. Základnými teoretickými prúdmi, ktoré sýtia kriminológiu v posledných 
desaťročiach, sa tak stávajú neoliberalizmus a postmodernizmus. (Young, J., 1999, s. 33) 
 Neoliberálne teoretické prístupy reprezentujú najmä teórie racionálnej voľby, ktoré sa opierajú o chápanie 
sociálnych aktérov ako individuálne slobodných, samohybných a racionálne sa správajúcich. Zločin je páchaný 
predovšetkým vo vhodných situáciách, v ktorých sa ponúkajú príležitosti prosperovať z väčšieho zisku ako rizika 
straty. Kriminalita teda nie je produktom osobnostne a sociálne determinovaného páchateľa, ale iba produktom 
situačného kalkulu v univerze štruktúrovaných pokušení a príležitostí. Niet viac kriminality, je iba základná ľudská 
slabosť a vhodná príležitosť. (Felson, M., 1994; Gottfredson, M. − Hirschi, T., 1990; Clarke, R., 1980) 
 Špecifickým prúdom, ktorý sa vyvinul z tejto situačnej koncepcie v spojení s koncepciou rizikovej spoločnosti a 
vnímaním kriminality ako jedného z rastúcich rizík modernej spoločnosti, je tzv. nová administratívna (new 
administrative criminology) alebo riziko kalkulujúca kriminológia (actuarial criminology)4. (Young, J.,1999; 
Feeley, M. − Simon, J., 1994; Shearing, C, 2001) Tento prístup sa sústreďuje na kalkuláciu rizika výskytu 
kriminality, nie na individuálnu vinu alebo motiváciu k trestnému činu. Otvorene kritizuje všetky „dispozičné“ 
teórie. Nezaujíma ho ani náchylnosť ku kriminalite, ani sociálna patológia, ani trestanie, ani rehabilitácia. Jeho 
reprezentantom nejde o elimináciu kriminality ako sociálneho javu (to nie je možné), ale o minimalizáciu rizika 
kriminality v situačnom kontexte. Orientuje sa na prevenciu kriminality, najmä na jej situačné formy. Tento prístup 
priniesol významné dôsledky aj pre novú podobu sankčnej politiky. V logike manažovania rizika a bezpečnosti 
stráca trest a náprava páchateľov dominantné postavenie v mechanizme trestnej spravodlivosti. Väzenie má byť 
predovšetkým miestom pre odkladanie problémových ľudí, čím sa bude minimalizovať riziko výskytu kriminality. 
V súvislosti s tým sa začalo v USA uvažovať o reforme väzenstva, podľa ktorej sa mali odstrániť malé väznice 
zamerané na rehabilitáciu väzňov a nahradiť ich megaväznicami, ktorých hlavným účelom je v podstate izolácia 
ľudí nebezpečných pre spoločnosť. (Shering, C., 2001, s. 209) 
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 Postmodernizmus sa presadzuje na pozadí interakcionalistických teórií, ktoré sa orientujú na subjektívne 
definovanie deviácie a na odkrývanie mechanizmov efektívneho inštitucionálneho označovania deviácie a devianta. 
Formuje sa od teórií sekundárnej deviácie E. Lemerta cez teórie nálepkovania k sociálnym konštruktivistom. 
Interpretatívna paradigma sa rozvíja aj pod vplyvom nových smerov kritickej kriminológie, ktorá sa inšpiruje 
impulzami nových sociálnych hnutí (environmentálne, antiglobalistické, feministické, viktimačné hnutia a pod.) a 
postmoderných teórií. Určitým zjednocujúcim prvkom týchto prístupov je relativistický prístup, poňatie plurality 
hlasov definujúcich sociálnu realitu (vrátane deviácie) a upozornenie na mocensky podmienenú kredibilitu týchto 
definícií. Do značnej miery tak prispeli ku kritickému vnímaniu pôsobenia inštitúcií trestnej spravodlivosti pri 
spoločenskej reprodukcii kriminality a nepriaznivých dôsledkov zasahovania štátu tak v oblasti sociálnej politiky, 
ako aj v oblasti trestnej spravodlivosti na individuálne životy jednotlivcov. 
 
Kríza sankcií súvisí podľa Younga s niekoľkými fenoménmi: 
 
1. odkrytie latencie kriminality a „neviditeľných“obetí 
 Vďaka novým typom kriminologických výskumov (self-report výskumy a neskôr viktimačné výskumy)5 sa 
potvrdila existencia skrytej, neodhalenej kriminality, ktorá preukázala, že rozsah skutočnej kriminality extrémne 
narastá. V USA sa podľa výskumov v 60. rokoch odhadovalo, že zistená kriminalita predstavuje iba asi jednu 
tretinu celkovej reálnej kriminality. To znamená, že väčšia časť kriminality zostáva nielen nezistená, ale ani 
nepotrestaná, čo výrazne znižuje účinnosť trestnej spravodlivosti v očiach verejnosti. Navyše vysoká miera 
latentnej kriminality znamená nielen nezistenie a nepotrestanie väčšiny reálnych trestných činov, ale aj minimálnu 
satisfakciu pre „neviditeľné“ obete reálnej kriminality, ktoré zostávajú anonymné a osamelé so svojimi 
traumatizujúcimi zážitkami. Tieto skutočnosti posilnili občianske iniciatívy na pomoc a podporu obetí trestných 
činov, ktoré poukázali na nerovné postavenie obete (v porovnaní s páchateľom) a ochranu jej práv a záujmov 
v tradične poňatom trestnom procese. Obeť v ňom vystupuje ako svedok a je násobne traumatizovaná v procese 
vyšetrovania a súdneho dokazovania trestného činu. V prípade nezistenej, resp. neobjasnenej kriminality sa 
minimalizuje jej spoločenská satisfakcia za ujmu spôsobenú kriminalitou.  
 Viktimačné výskumy prispeli aj k odkrytiu tabuizovaných foriem násilnej kriminality a k odhaleniu 
„neviditeľných“ obetí niektorých foriem latentnej kriminality, identifikovaných v privátnej, súkromnej sfére. Tieto 
výskumy ukázali, že čím sociálne exponovanejšie sú obete a čím viac je miesto konania zločinu súkromným až 
intímnym priestorom, tým menej je zločin a obeť viditeľná. (Young, J., 1999, s. 37) Vzdialenosť medzi viditeľnou 
obeťou (kriminalita vo verejnom priestore, najmä majetkovej povahy) a neviditeľnou obeťou (kriminalita 
v súkromí, najmä násilnej povahy) vniesla vážnu trhlinu aj do obrazu poskytovaného oficiálnymi údajmi – jednak 
je v skutočnosti kriminality omnoho viac, a jednak je veľa kriminality skrytej v súkromí (domáce násilie, týranie, 
sexuálne zneužívanie s vysokou mierou viktimácie najmä žien a detí). Tieto fenomény súčasne narušili konvenčnú 
alokáciu kriminality do nižších vrstiev a na okraj spoločnosti, pretože sa zistilo, že domáce násilie sa vyskytuje 
naprieč spoločenskou štruktúrou a zasahuje aj stredné a vyššie vrstvy. 
 
2. rast strachu z kriminality 
 Rast kriminality a jej latencie prispieva k rastu verejného strachu z kriminality. Kriminalita sa stáva 
z okrajového fenoménu všadeprítomnou možnosťou každodenného života. To môže na jednej strane podporovať 
posun vnímania kriminality ako relatívne bežného rizika každodenného života a „normalizácie“ deviácie, ale na 
druhej strane môže vyvolávať pocit permanentného ohrozenia a straty pocitu elementárneho bezpečia sociálneho 
sveta, ktorý obývame. 
 Reálne miery kriminality, ale najmä spôsob jej prezentácie modernými médiami posilňujú pocity ohrozenia a 
vyvolávajú až fenomén morálnej paniky, ktorá zväčšuje percipovaný potenciál ohrozenia a podieľa sa často na jeho 
iniciácii a distribúcii. (Volek, J., 2000, s. 100) 
Reálny aj virtuálny strach a ohrozenie verejnosti zvýznamňuje otázku bezpečnosti ako významnú oblasť verejného 
záujmu a riešenie kriminality sa stáva jednou z rozhodujúcich politických tém. 
 
3. problematizácia kriminality 
 Na pozadí mier neodhalenej 

                                                

kriminality, nových kriminologických teórií a sociálnych hnutí mimo kriminológie 
sa zvýznamňuje otázka, ako je konštruovaná naša koncepcia zločinu. Je spochybnená pozitivistická interpretácia 
zločinu ako objektívneho faktu stojaceho mimo nás. Chápanie zločinu sa stáva relativistické a subjektivistické a 
upriamuje pozornosť na to, kto a ako (akými technológiami) určuje hranice a obsah kriminality. Zločin sa stáva 
objektom súťaže, zápasu a verejnej debaty. 
 
4. univerzalita kriminality kontra selektivita spravodlivosti 

 

 4 
5 Ide o reprezentatívne výskumy, ktoré sa snažia dotazníkovou metódou zistiť reálny výskyt deviatného správania a viktimácie. (Bližšie pozri Lubelcová, G., 2001, s. 119) 



 Kriminologické výskumy (self - reporty a viktimizačné výskumy) poukázali na to, že delikvencia a kriminalita 
je distribuovaná v celej sociálnej štruktúre, nesústreďuje sa len na nižšie vrstvy a nositeľov sociálnych problémov. 
Na druhej strane sú odsúdení stále predovšetkým z nízkovzdelaných skupín, s nízkym sociálnym statusom, 
s kumuláciou sociálnych problémov. Do konfliktu sa tu tak dostáva univerzalita zločinu a jeho výskytu (ktorá 
narúša konvenčné pozitivistické chápanie príčinnosti kriminality) a na druhej strane selektivita trestnej spravodli-
vosti (ktorá narúša klasickú trestno-právnu ideu rovnosti pred zákonom). 
 
5. problematizácia trestania a trestnosti 
 Spravodlivosť sa uplatňuje diferencovane. To, za čo sú jedni podozriví a obvinení, za to sú iní od potrestania 
uchránení. Uplatňuje sa selektivita spravodlivosti, ktorá spolu s korupciou a podkupnosťou obhajoby 
problematizuje spravodlivosť trestania. Trestná spravodlivosť prestáva byť výsledkom posúdenia individuálnej 
viny a primeraného potrestania, ale je skôr vyjednávacím procesom (negotiated process), skôr výsledkom 
mocenského a byrokratického tlaku ako výsledkom uplatňovania absolútnych (neosobných, univerzálnych) 
štandardov. Trest sa oddeľuje od zločinu, úroveň (miera) uväzňovania, ako aj strach zo zločinu sa stávajú 
fenoménom samým osebe, oddeleným od kriminality. (Young, J., 1999, s. 34) 
 
Vývoj trestnej politiky 
 

                                                

 Trendy vo vývoji kriminality si vyžiadali aj zmeny v spoločenskej reakcii na kriminalitu a v stratégiách politík 
kontroly kriminality. Prvou významnou zmenou bolo reflektovanie limitov represívnych foriem reakcie na 
kriminalitu a orientácia na prevenciu kriminality (70. a 80. roky).  
 Aj keď prevencia kriminality nebola v zásade úplne novou stratégiou, dá sa povedať, že v tomto období 
nadobudla mimoriadny rozsah a nový obsah. Preventívne aspekty sa zdôrazňovali od vzniku moderného systému 
trestnej spravodlivosti, ale spočiatku boli zviazané s aplikáciou trestno-právnych noriem a udeľovaním sankcií. 
Tieto sa vnímali ako generálna prevencia súvisiaca s odstrašovaním potenciálnych páchateľov od vykonania 
trestných činov, odstrašenia reálnych páchateľov od recidívy trestnej činnosti a ochrany spoločnosti izolovaním 
páchateľov ich uväznením. (Bubelíni, J., 2001, s. 10) 
 Od 70. rokov v Európe a USA dochádza k obrovskému vzostupu organizovaného komplexu aktivít, opatrení 
a programov orientovaných na zabránenie príležitostí pre páchanie kriminality, resp. posilňovanie príležitostí pre 
konformné správanie. Tieto prístupy sa zintenzívnili paradoxne pod vplyvom rastu rozsahu kriminality v modernej 
spoločnosti a z uvedomenia si toho, že samotný systém trestnej spravodlivosti a represívny prístup už sám nemôže 
čeliť nárastu kriminality. Tieto politické stratégie reflektujú aj zmeny v spôsobe vládnutia, kríze centralizovanej 
štátnej správy, potrebe decentralizácie, presunu kompetencií na lokálnu úroveň. Prevencia so rozvíja najmä 
v podobe situačnej prevencie, sociálnej prevencie a komunitného rozvoja. Programy sa snažia posilniť individuálnu 
schopnosť ľudí brániť sa efektívnejšie ohrozeniu kriminalitou a revitalizovať sociálne väzby a neformálnu sociálnu 
kontrolu na úrovni lokálnych spoločenstiev a mobilizovať tak v modernej spoločnosti oslabený prirodzený sociálny 
potenciál na zníženie sociálnej dezorganizácie a anómie urbanizovaných sídelných spoločenstiev6. 
 Ďalším významným trendom, ktorý sa začína formovať v 80. a rozvíja sa v 90. rokoch, sú zmeny v samotnom 
spoločenskom systéme represie – v systémoch a stratégiách trestnej spravodlivosti. Základom je kritické 
reflektovanie účinnosti a efektívnosti tohto systému a jeho stratégií, najmä trestania.  
Výsledkom sú dve základné tendencie v trestnej politike. 
 Jednou je posilňovanie trestania, snaha o zvýšenie efektívnosti a rýchlosti trestania (najmä 
inštitucionalizovaného trestného procesu), ako aj sprísňovanie sankcií a miery uväzňovania. Takýto prístup sa 
uplatňoval v 90. rokoch najmä v USA a bol spojený s uplatňovaním zásad nulovej tolerancie (zero tolerance 
thesis)7, zásady trikrát a dosť („three strikes and you are out“), zvýšených minimálnych limitov pre trestné sankcie 
pre niektoré trestné činy a pod.8 Posilňovanie trestania bolo spojené aj s aplikáciou odstrašujúcich foriem a účinkov 
trestania (dosť ťažko predstaviteľných v európskom priestore právnej kultúry). V niektorých štátoch USA bolo 
v roku 1995 obnovené spútavanie väzňov do okov a ich vyvádzanie na práce popri cestách (tzv. chain gangs) 
s argumentáciou, že pohľad na takto pracujúcich odsúdených z okien okoloidúcich automobilov má odstrašujúci 

 
6 Významný vplyv na formovanie komunitných stratégií mali klasické kriminologické teórie, najmä teória sociálnej kontroly a sebakontroly Hirschiho, postavená na princípe 
sociálneho puta a záväzku ako hlbinného zdroja mechanizmov neformálnej sociálnej kontroly. Tento prístup reaguje aj na teórie dezorganizácie v modernom urbanizovanom 
prostredí a snaží sa o revitalizáciu prirodzených sociálnych väzieb. (Bližšie pozri: Crawford, A., 1998, Crime Prevention and Community Safety. London, Longman). 
7 Nulová tolerancia vyjadruje nezmieriteľnosť k prejavom neporiadku, vandalizmu a asociálneho správania vo verejnom priestore, ktoré by sme v terminológii P. Ondrejkoviča 
mohli označiť ako predpolia kriminality. (Ondrejkovič, P., 2001, s. 129-131) Tento prístup vychádza z početných skúseností a výskumov, že menej závažné prejavy neporiadku 
(zanedbané prostredie, rozbité okná a verejné osvetlenie, nápisy po verejných priestoroch, pitie alkoholu, hlučné skupinové správanie a pod.) podporujú výskyt aj závažnejšieho 
delikventného a kriminálneho správania. Prístup nulovej tolerancie sa prejavuje v lokálnych programoch prevencie kriminality a v nových formách policajnej práce (tzv. community 
oriented policing), založených na mobilizácii lokálnej verejnosti a inštitúcií k netolerovaniu a urýchlenému odstraňovaniu všetkých foriem a prejavov neporiadku a vandalizmu ako 
spôsobu predchádzania aj závažnejším formám kriminality. 
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8 Môžeme si všimnúť, že tieto stratégie prísneho, až exemplárneho prístupu ku kriminalite, najmä jej závažným formám našli odozvu aj u nás, najmä v konzervatívne orientovanom 
krídle slovenského politického spektra, ktoré sa v posledných volebných obdobiach profilovo podieľa na výkone exekutívy a legislatívnom procese v rezortoch spravodlivosti a 
vnútra. 



účinok na ďalších potenciálnych páchateľov. Možno k nim priradiť aj tzv. „šokujúce tresty“, pri ktorých bolo 
mladistvým delikventom za menej závažné činy uložené stráviť v rámci trestu niekoľko dní vo väznici 
so sprísneným režimom a následne zvyšok trestu bol vykonaný na slobode pod dohľadom probačného pracovníka. 
(Karabec, Z., 2001a, s. 83) 
 Nepriaznivým efektom tohto prístupu posilňovania trestania bolo výrazné zvýšenie väzenskej populácie v USA. 
V roku 2000 podľa oficiálnych štatistík bolo v USA dva milióny občanov vo väzenských zariadeniach. V svetovom 
porovnaní, ak dnes obyvateľstvo USA reprezentuje menej ako 5% obyvateľov sveta, podiel jej väzenskej populácie 
predstavuje 25% z celkovej väzenskej populácie na svete9. (Karabec, Z., 2001b, s. 163) 
 Inou stratégiou je zásadné prehodnotenie trestania a funkcií trestu, vyvinutie nových alternatívnych sankcií 
a prechod na nový model trestnej spravodlivosti, ktorý sa označuje ako prechod od retributívnej k restoratívnej 
spravodlivosti. Tejto stratégii a tomuto modelu sa budeme bližšie venovať. 
 
Model retributívnej spravodlivosti 
 
 Modernistický model trestnej spravodlivosti10 

                                                

je založený na rovnováhe zločinu a trestu. Základným princípom 
spoločenskej reakcie na kriminalitu je trest, ktorého jadrom je navodenie rovnováhy medzi ujmou, ktorá bola 
spôsobená páchateľom a ujmou, ktorá bude následne spôsobená páchateľovi (obmedzením práv toho, kto 
nerešpektuje spoločne prijímané normy a jeho izoláciou). Identická podoba ujmy, ktorá sa často uplatňovala 
v stredoveku (zlodejovi bola odťatá ruka a pod.), bola bezprostrednou podobou uplatňovania morálnej interpretácie 
rovnováhy – oko za oko, zub za zub. 
 Moderná spoločnosť pod vplyvom rozvoja individuálnych ľudských práv postupne presúva trest do 
inštitucionálnej, neosobnej a symbolickej podoby – ujmu reprezentuje predovšetkým obmedzenie individuálnej 
slobody a akt uväznenia. K základnej funkcii trestu (navodeniu spravodlivosti) sa postupne pripája ďalšia funkcia 
spojená s humanizáciou väzenstva – resocializačná funkcia. 
 Jadrom tohto modelu spoločenskej reakcie na kriminalitu však zostáva trest, ktorý má symbolicky odčiniť 
minulosť a preventívne chrániť budúcnosť pred nechceným správaním. Tento model reprezentuje retributívny 
prístup založený na kárnom, trestajúcom princípe spoločenskej reakcie na kriminalitu (z ang. retributive – 
odplácajúci krivdu, kárny, trestajúci, odvetný). 
 Ide o spôsob myslenia, ktorý je zameraný na to, čo bolo v minulosti a čo by sa malo urobiť, aby bolo odčinené 
zlo, ktoré bolo spôsobené. Ide o poňatie spravodlivosti založenej na morálnej rovnováhe, symbolizovanej škálami 
spravodlivosti: bolo ublížené – má byť potrestané. (Shearing, C., 2001, s. 206) 
 Masovosť vzrastu kriminality vystavila kritickému reflektovaniu model kárnej spravodlivosti. Jadrom tejto 
kritickej reflexie je hodnotenie kontrafinalitného účinku väznenia.  
 Jedným z prvých, ktorí poukázali na nepriaznivý sociálny účinok uväznenia, bol D. Clemmer, korý už v 40. 
rokoch na základe svojich výskumov väzenského prostredia zaviedol termín prizonizácie väzňov (Clemmer, D., 
1940) na označenie reálneho socializačného vplyvu väzenského prostredia. Toto prostredie, jeho subkultúra a 
izolovanosť od ostatného sveta povzbudzuje a núti väzňov, aby absorbovali a osvojili si zvyky a obyčaje typické 
práve pre väzenské prostredie a ostro vzdialené od vzorcov správania udržiavaných kultúrnymi normami, ktoré 
riadia svet za múrmi. Inštitucionalizované resocializačné úsilie so snahou o rehabilitáciu schopnosti 
normokonformne fungovať za múrmi väzenia naráža na neformálnu „resocializáciu“ prostredníctvom väzenskej 
subkultúry. Podľa Clemmera sa tak väzenie viac ako nápravným zariadením stáva školou zločinu. 
 Prizonizácia je teda úplným opakom toho, čo chce nápravná, resocializačná funkcia väzenia dosiahnuť – 
namiesto uschopnenia (rehabilitácie) pre život za múrmi väzenia je tou najväčšou prekážkou na ceste ku 
spôsobilosti. Podľa výskumov T. Mathiesona väzenie počas svojej histórie prakticky nikdy ľudí nerehabilitovalo, 
nikdy ich nevrátilo späť ku spôsobilosti. (Mathieson, T., 1990) 
 Dalším faktorom, ktorý sa pod tento nepriaznivý efekt väznenia podpisuje, je mechanizmus imobilizácie, ktorý 
v skutočnosti väznenie spôsobuje. (Bauman, Z., 2000, s. 212) Mechanizmus imobilizácie súvisí s charakterom 
väzenia ako totálnej inštitúcie (E. Goffman). Týmto termínom označuje Goffman organizácie, ktoré vytvárajú pre 
svojich členov prostredie, ktoré sa v zásade líši od životného sveta, tak ako je známy bežným občanom. Goffman 
definuje totálne inštitúcie ako miesta, ktoré slúžia súčasne ako bydlisko aj pracovisko a v ktorých väčší počet 
podobne situovaných jednotlivcov odrezaných na dlhšiu dobu od vonkajšej spoločnosti vedie spoločne navonok 
uzavretý a formálne spravovaný spôsob života. (Goffman 1961, podľa Keller, J., 1996, s. 128-129) 

 
9 Účinnosť a efekty trestnej politiky uplatňované v posledných rokoch v USA sú veľmi frekventovanou diskusnou témou kriminologických prác v súčasnosti (Garland, D., Young, 
J., etc.) Je nesporným faktom, že súbežne s rastom uväzňovania klesla v posledných 10-15 rokoch miera kriminality. Najmä sociologicky orientovaní kriminológovia však 
upozorňujú, že by bolo príliš zjednodušujúce pripisovať tento výsledok iba trestnej politike. Významne sa na ňom mohli podieľať aj rozsiahle preventívne programy, ako aj zmeny 
v systéme a stratégiách policajnej práce, komunitné programy a pod. Mnohí kriticky reflektujú efekty exklúzie určitých kategórií obyvateľov, kedy sa dlhé a časté väznenie 
príslušníkov underclass stáva prostriedkom, ako sa vyhnúť naliehavým problémom ich dlhodobej nezamestnanosti a relatívnej deprivácie a stáva sa nástrojom ich sociálneho 
vylučovania a marginalizácie, ktoré však môžu do budúcnosti priniesť ťažko predvídateľné sociálne (i politické) problémy. 
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10 Modernistickým modelom trestnej spravodlivosti máme na mysli inštitucionalizovaný systém založený na dominancii právnej regulácie kriminálneho správania, ktorý sa vyvinul 
na pozadí prechodu od tradičnej k modernej spoločnosti, historicky spätého s obdobím osvietenstva a priemyselnej revolúcie v 18. storočí. (Bližšie pozri napr. Finnegan T., 2002, s. 
138) 



 Väzenie, podobne ako všetky organizácie ústavnej starostlivosti, vytvára umelý svet, ktorý je svojou 
každodennosťou vzdialený svetu „vonku“. Mnohé z významných činností, ktoré musí samostatne zvládnuť vonku 
(postaranie sa o strechu nad hlavou, obživu, prácu, rodinu a pod.) za neho rieši inštitúcia, ktorá mu organizuje 
denný režim a minimalizuje príležitosti pre vlastné rozhodovanie. Dlhodobý pobyt v takomto zariadení podkopáva 
schopnosť človeka sám sa o seba postarať, ako aj schopnosti samostatného a autonómneho rozhodovania. Výsled-
kom je, že človek zlyháva v schopnosti zvládnuť dilemy bežného života, ktoré ho čakajú po opustení brán väzenia, 
lebo je podkopaná, imobilizovaná práve tá časť individuálnych schopností, ktoré rozhodujú o tom, či bude 
spôsobilý zapojiť sa do „normálneho“ života.  
 Väznenie tak často prispieva k posilneniu vylúčenia zo spoločnosti nielen samotnou izoláciou výkonom trestu, 
ale aj jeho osobnostne devastačnými a sociálne stigmatizujúcimi účinkami. Efekty prizonizácie, imobilizácie 
a exklúzie sú častými nezamýšľanými dôsledkami prevýchovy a resocializácie v podmienkach väzníc ako totálnych 
inštitúcií. Hoci tieto inštitúcie často proklamujú za svoj cieľ vybudovanie a posilňovanie sebaregulačných 
schopností svojich chovancov (a v tomto smere mobilizujú nemalé materiálne, personálne a odborné zdroje), spô-
sob, akým sú tieto ciele realizované a akým spôsobom preformúvajú osobnosti chovancov, je tomuto cieľu veľmi 
vzdialený. (Keller, J. 1996, s. 134) 
 „Väzenia napokon často vystupujú ako hlavné nástroje sebanapĺňajúceho sa proroctva. Neznamená to, že by 
nejestvovali aj iné príčiny kriminality, ale vylúčenie, praktizované prostredníctvom systému väzenia, je integrálnou 
súčasťou sociálnej produkcie zločinu.“ (Bauman, Z., 2000, s. 219) 
 Reflektovanie kontrafinalitných účinkov väznenia ako najfrekventovanejšej podoby spoločenskej reakcie na 
kriminalitu prispelo k spochybneniu základnej filozofie trestania. Vypuklo sa prejavilo práve v čase nárastu 
kriminality a následného rastu väzenskej populácie, ktorý otvoril otázku ekonomickej a sociálnej efektívnosti 
takejto stratégie spoločenskej reakcie na kriminalitu. Nové impulzy priniesli aj už spomínané viktimologicky 
orientované prístupy, ktoré odhalili, že tradičné systémy trestnej spravodlivosti nezohľadňujú dostatočne práva 
a potreby obetí trestných činov, ktoré by sa mali dostať viac do centra pozornosti modelov trestnej spravodlivosti.  
 Koncom 20. storočia tak začínajú dostávať konkrétnejší tvar predstavy o novom chápaní trestnej spravodlivosti 
o ktorých sa predtým len voľne diskutovalo. (Karabec, Z., 2003, s. 2) Formuje sa restitučná (kompenzačná) 
penologická teória trestania, podľa ktorej má trest predovšetkým umožniť, aby bola uhradená (kompenzovaná) 
všetka škoda spôsobená trestným činom, a to nielen materiálna, ale aj všetky ďalšie ujmy. Ustupuje teda 
dominantný záujem na potrestaní páchateľa a rozhodujúcim sa stáva záujem o ochranu záujmov poškodených. 
Obete trestných činov sa dostávajú do novej pozície. „Trest, ktorý je páchateľovi uložený, a spôsob jeho výkonu 
má umožniť, aby medzi páchateľom a jeho obeťou (a v širokom zmysle slova vo vzťahu k celej spoločnosti) došlo 
k obnove sociálnych vzťahov (podčiarkla G.L.), narušených spáchaným trestným činom.“ (Karabec, Z., 2000, 
s. 112) Toto nové poňatie trestnej spravodlivosti dostalo označenie restoratívna spravodlivosť. 
 
Model restoratívnej spravodlivosti 
 
 Model restoratívnej alebo obnovujúcej spravodlivosti (z ang. restore − obnoviť, navrátiť do pôvodného stavu) 
je, obrazne povedané, založený na snahe „zahojiť rany obete, páchateľa a spoločnosti spôsobené trestným činom“. 
(Třetí konference Evropské kriminologické společnosti, 2003) 
 Reprezentuje určitý koncept zaobchádzania s páchateľom, ktorý je odlišný od klasickej retributívnej trestnej 
spravodlivosti a vychádza z názoru, že súčasný dominantný model trestnej spravodlivosti nie je adekvátnou 
reakciou na rast kriminality a nevedie k ochrane jednotlivca a spoločnosti pred kriminalitou. (Karabec, Z., 2003, 
s. 3) 
 Uvádzaný autor zhŕňa princípy restoratívnej spravodlivosti takto: 
trestný čin nemá byť považovaný za porušenie spoločenského poriadku, ani za prekročenie abstraktných právnych 
a morálnych pravidiel, ale má byť chápaný predovšetkým ako škoda (ujma), ktorá bola spôsobená obeti a ako 
hrozba pre bezpečnosť spoločnosti; škodu spôsobenú obeti je treba chápať komplexne ako ujmu materiálnu, 
fyzickú a psychickú, stratu spoločenského postavenia, narušenia sociálnych väzieb, osobného a rodinného života; 
hlavným účelom spoločenskej reakcie na spáchaný trestný čin nemá byť potrestanie páchateľa, ani jeho prevýchova 
alebo odstrašenie, ale vytvorenie takých podmienok, ktoré by pomohli odstrániť následky trestnej činnosti; 
páchateľ sa má aktívne podieľať na náhrade spôsobenej škody (na odstránení škodlivých následkov trestného činu) 
a majú mu byť pritom zachované všetky práva ako ostatným občanom; tendencia k sprísňovaniu trestnej represie je 
kontraproduktívna najmä u mladistvých páchateľov. Tento model je postavený na uplatňovaní alternatívnych 
sankcií a alternovaní tradičného trestného procesu a zvýznamňovaní pozície a práv obetí trestných činov v priebehu 
vyrovnania. 
 Alternatívna sankcia tu reprezentuje predovšetkým alternatívu k trestu odňatia slobody, teda uväzneniu ako 
tradične najčastejšej adekvátnej reakcie spoločnosti na kriminalitu. Aplikácia restoratívnej spravodlivosti teda 
významne súvisí so širším uplatňovaním alternatívnych trestov. Tento posun v trestnej politike začal v západnej 
Európe koncom 70. rokov a trvá dodnes. 
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 Vývoj uplatňovania alternatívnych trestov sa pritom uberal niekoľkými smermi, ktoré O. Osmančík 
charakterizuje takto. (Osmančík, O., 1994, s. 4-7): 
Prvý súvisel so snahou zmierniť intramurálny charakter trestu odňatia slobody a bol spojený s opatreniami, pri 
ktorých odsúdení trávia iba časť trestu vo väzení, zatiaľ čo časť doby strávenej mimo nej je venovaná 
profesionálnemu výcviku, liečeniu, výkonu zamestnania a inému, najmä výchovnému zaobchádzaniu s pácha-
teľom. Uplatňoval sa aj v podobe uväznenia počas víkendu alebo domáceho väzenia. 
 Druhý smer sa orientoval na alternatívne tresty v pravom slova zmysle, ktoré už vylučovali tradičné uväznenie. 
Typickými sú tu tresty finančnej povahy, u ktorých sa už berie do úvahy aj väčší zreteľ na práva obetí a reštitúciu 
škody. Zároveň je snahou, aby výška finančných testov (pokút) zodpovedala závažnosti deliktu, kriminálnej 
minulosti páchateľa, ako aj jeho finančným možnostiam (systém tzv. denných pokút). V prípade nedobytnosti 
finančného trestu býva alternatívny trest nahrádzaný trestom výkonu verejnoprospešných prác alebo záväzkom 
zaplatiť určitú čiastku priamo na účet niektorej neziskovej, resp. charitatívnej organizácie. 
 Ďalšia kategória alternatívnych trestov spočíva v rôznom obmedzení práv páchateľa (napr. zákaz činnosti, rôzne 
opatrenia výchovného donútenia a napr. povinná návšteva špecializovaných stredísk počas niekoľkých hodín denne 
určitý počet dní vo voľnom čase odsúdeného, povinné využívanie sociálnej pomoci rôzneho druhu, ohlasovacia 
povinnosť a pod.). Do tejto kategórie možno zaradiť aj najstarší a najrozšírenejší alternatívny trest – probáciu.  
 Probácia sa vo sfére nápravných sankcií používa v rôznom význame. Asociácia amerických právnikov definuje 
probáciu ako trest vykonávaný na slobode, ktorý ukladá podmienky (podmienečne uložený trest) a zachováva súdu 
právo meniť podmienky trestu alebo stanoviť nový trest, ak páchateľ poruší podmienky. (Inciardi, J. A., 1994, s. 
669) Probácia sa vyvinula ako spôsob zaobchádzania s páchateľom a výkonu dohľadu pri výkone podmienečného 
trestu odňatia slobody (podmienečného odkladu výkonu trestu alebo podmienečného zastavenia trestného stíhania 
alebo podmienečného prepustenia). Je pre ňu príznačné úsilie o dosiahnutie čo najkomplexnejšej sociálnej 
integrácie páchateľa, ku ktorej mu probácia poskytuje optimálne podmienky a potrebnú pomoc. Profesionálnym 
reprezentantom tejto pomoci je probačný pracovník, ktorý je spravidla kvalifikovaným sociálnym pracovníkom. 
Podľa okolností musí v rámci probácie odsúdený plniť rôzne konkrétne povinnosti, ktoré sú probačným 
pracovníkom kontrolované. 
 Tretí smer alternatívnych opatrení má už výsostne depenalizačný charakter. Ide o alternovanie nielen sankcie, 
ale aj tradičného trestno-právneho postupu. Ide o postúpenie trestnej veci k mimosúdnemu konaniu orgánu, 
stojaceho mimo systému trestnej justície. Tento postup sa označuje ako diverzia alebo odklon (od súdneho 
konania). Ako alternatívna sankcia sa v tomto procese najčastejšie uplatňuje vyrovnanie dohodou medzi 
páchateľom a obeťou trestného činu za pomoci sprostredkovateľa – mediátora. Označuje sa ako dohoda, 
vyrovnanie alebo mediácia.  
 Podľa Kalmthouta možno alternatívne sankcie rozdeliť v zásade do dvoch kategórií, ktorých spoločnou črtou je, 
že páchateľov nezbavujú slobody, ale obmedzujú iba ich niektoré práva. (Kalmthout, A. M., 1996, s. 125-126) Do 
prvej kategórie zaraďuje sankcie, ktoré obmedzujú určité slobody páchateľa, ako sú napr. elektronické 
monitorovanie (experimentálne aplikované napr. v Anglicku a Holandsku), kontrolovaná sloboda (Francúzsko, 
Taliansko), ako aj peňažné tresty (obmedzenie finančných slobôd). Druhú kategóriu alternatívnych trestov charak-
terizuje, že sa nezameriavajú len na negatívne obmedzenie práv a slobôd, ale majú aj pozitívny obsah: úmysel 
konfrontovať páchateľa s trestným činom, ktorý spáchal, a jeho individualizovanými dôsledkami (prostredníctvom 
obete trestného činu), zároveň ho konfrontovať s jeho zodpovednosťou voči sebe samému a voči spoločnosti tým, 
že sa mu poskytne príležitosť odčiniť svoj čin (vinu) a poskytnúť niečo pozitívne obeti a/lebo spoločnosti (náhrada 
spôsobenej škody, kompenzácia obete trestného činu, vyrovnanie, kurzy sociálneho výcviku, výkon bezplatnej 
práce v prospech spoločenstva a pod.). 
 Práve táto druhá kategória alternatívnych sankcií (typickým príkladom je odklon spojený s mediáciou) 
reprezentuje novú stratégiu prístupu obnovujúcej, restoratívnej spravodlivosti. Tá totiž neznamená iba uplatňovanie 
alternatívnych sankcií, ale komplexnú zmenu filozofie k páchateľovi a spoločenskej reakcii na previnenie. Podľa 
Shearinga predstavuje restoratívny model koncepciu spravodlivosti, ktorá sa nesnaží dominantne o potrestanie 
páchateľov a ich izoláciu, ale o odčinenie nepriaznivých dôsledkov trestného činu a znouobnovenie vzťahu so 
spoločnosťou za aktívnej spoluúčasti páchateľa. Tento prístup na rozdiel od tradičnej trestajúcej spravodlivosti sa 
neobracia k minulosti, ale je orientovaný do budúcnosti. (Shearing, C., 2001, s. 215, Braithwaite, J., 2000, s. 230) 
 Združenie nevládnych organizácií pri OSN v oblasti prevencie kriminality a trestnej spravodlivosti 
sformulovalo pracovnú definíciu restoratívnej spravodlivosti: „Restoratívna spravodlivosť je proces, pri ktorom 
všetky strany majúce účasť na určitom trestnom čine sa stretávajú spoločne za účelom kolektívneho posúdenia, ako 
vyriešiť nepriaznivé následky trestného činu a jeho budúce dôsledky.“ (Karabec, Z., 2003, s. 10) 
 Za strany zúčastňujúce sa procesu obnovy možno zaradiť predovšetkým páchateľa a obeť trestného činu. Sila 
účinku alternatívneho trestu vyrovnania je práve v priamej konfrontácii páchateľa s konkrétnym človekom, ktorého 
poškodil, a nepriaznivými dôsledkami, ktoré mu spôsobil. Táto konfrontácia môže priniesť obnovu bezprostrednej 
morálnej dimenzie, ktorú málokedy môže poskytnúť inštitucionalizovaný a formalizovaný trestný proces. 
Umožňuje priamu satisfakciu obeti, ktorá môže spolurozhodovať o podobe odčinenia a u páchateľa mobilizuje 
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uvedomenie si pocitu zodpovednosti za svoje činy na pozadí konfrontácie s priamymi dôsledkami svojich činov. 
Potenciál etickej obnovy má aj šanca, ktorú páchateľ dostáva – môže odčiniť, napraviť, čo spôsobil a má príležitosť 
prežiť katarziu z odpustenia.  
 Do procesu prejednávania môžu byť ale zapojení aj ďalší významní členovia komunity, ktorí môžu prispieť 
k obnove sociálnych vzťahov a priaznivej reintegrácii predovšetkým páchateľa. Označenie komunita je v prípade 
restoratívnej spravodlivosti značne široké – má sa na mysli užšia i širšia rodina, priatelia, susedia, kolegovia, 
lokálne spoločenstvo a pod. Zainteresovanosť týchto ľudí do procesu vyrovnania znamená posilnenie morálneho 
záväzku odčiniť nepriaznivé účinky trestného činu zo strany páchateľa, ako aj výkon neformálnej kontroly nad 
ďalším správaním páchateľa. Sú preto významnou zložkou procesu vyrovnania a obnovy. Predpokladom účinnosti 
však je to, aby neboli vybraní formálne, ale aby reprezentovali osoby, ku ktorým má páchateľ (resp. obeť) dôveru a 
sú v jeho očiach morálnou autoritou, pred ktorou sa zaväzujú k určitému správaniu. 
 Významnou súčasťou procesu je neutrálna osoba, kvalifikovaný mediátor, ktorý sprostredkúva stretnutie 
zainteresovaných strán a riadi proces dohody. Jeho úlohou je pripraviť zúčastnené osoby na prejednávanie prípadu, 
zaistiť, aby prejednávanie bolo pre všetky zúčastnené strany bezpečné a všetci zúčastnení mohli vyjadriť svoje 
názory a uplatniť svoje návrhy. Účinný spôsob mediácie predpokladá špeciálne pripraveného odborníka, ktorý 
disponuje nielen základnými právnymi vedomosťami, ale najmä širokým spektrom komunikačných a negociačných 
zručností11. Mediátor je špecifickým manažérom konfliktu, ktorý by mal byť spôsobilý vytvoriť priestor pre 
pochopenie a uznanie viny zo strany páchateľa, poskytnutia príležitosti pre odčinenie spáchaného deliktu zo strany 
obete a dosiahnutie „vykúpenia a zmierenia“. (Karabec, Z., 2003, s. 10) 
 Úlohu mediátora môžu vykonávať v určitých fázach trestného procesu probační úradníci, ale v mnohých 
krajinách túto úlohu zastávajú súkromné osoby, nezávislé od štátnych orgánov alebo verejných organizácií. Ich 
činnosť môže byť dobrovoľná alebo sponzorovaná z rôznych nadačných zdrojov. (Tamtiež, s. 10) 
 Dôležitým rozmerom, ktorý rozhoduje o účinnosti uplatňovania obnovujúcej spravodlivosti, je poňatie 
následkov trestného činu. Už sme spomínali, že ide o komplexné poňatie ujmy alebo škody. Funkciou celého 
postupu je nielen materiálne či fyzické odškodnenie, ale aj napravenie emocionálnych a psychologických škôd 
(najmä na strane obete – satisfakcia rešpektovaním oprávnených požiadaviek obete) a sociálne odškodnenie (najmä 
na strane páchateľa – obnovenie kontaktu a dôvery vo vnútrorodinných vzťahoch, k priateľom, spoločenstvu a 
pod.). 
 Je možné súhlasiť s Z. Karabcom, že restoratívnu spravodlivosť nemožno zatiaľ chápať ako ucelený systém 
reakcie spoločnosti na trestnú činnosť; predstavuje skôr určitý paralelný systém popri klasickom modeli trestnej 
spravodlivosti. Predstavuje alternatívu, ktorú možno efektívne využiť za určitých podmienok – na určitý typ 
kriminality, určitého páchateľa a okolnosti spáchania trestného činu. Aplikácia obnovujúcej spravodlivosti 
predpokladá, že sa páchateľ k svojmu činu priznal, ide o menej závažný čin, ktorý je možné vyrovnaním urovnať, 
ide o páchateľa, u ktorého je kriminalita skôr mimoriadnym vybočením ako opakovaným správaním a príležitosť 
pre odčinenie ujmy má prevýchovný účinok. Je teda vhodným postupom najmä v prípade menej závažnej 
majetkovej kriminality, mladistvých páchateľov, prvopáchateľov a tých, ktorí sa k trestnému činu priznali a 
akceptujú tak svoje zavinenie. Predpokladá zároveň dobrovoľnosť aplikácie zo strany páchateľa a ochotu 
spoluúčasti na riešení zo strany obete. 
 
Restoratívna spravodlivosť a delikvencia mládeže 
 
 Ako zvlášť vhodná sa aplikácia restoratívnej spravodlivosti ukazuje v trestnej politike vo vzťahu k delikvencii 
mládeže a v tejto oblasti sa aj najčastejšie aplikuje. Odklon od trestného stíhania umožňuje zrýchlenie celého 
procesu spoločenskej reakcie na delikventný čin, čím sa zvyšuje účinnosť spätnej väzby (delikvent je bezprostredne 
konfrontovaný s dôsledkami svojho činu, nie po dlhšom čase, keď už pamäť prekryje situáciu a pôsobia 
neutralizačné techniky k vlastnému správaniu).  
 Postup konfrontácie s konkrétnou obeťou a komplexom nepriaznivých dôsledkov, ktoré delikvent svojim činom 
spôsobil, má sám osebe resocializačný potenciál, umožňuje uvedomiť si dôsledky svojich činov, mobilizáciu 
zodpovednosti a etickú reflexiu. Spravodlivosť sa tak môže zniesť z abstraktných výšin neosobných inštitútov 
klasického trestno-právneho procesu do vzťahu k tým konkrétnym osobám, ktorých sa skutok a jeho následky 
týkajú. (Chalupová, J, 1996, s. 60) 
 Táto skúsenosť môže by

                                                

ť obzvlášť významná práve u mladistvých, môže ich odvrátiť od delikventnej kariéry. 
Mladosť je obdobím sebahľadania, experimentovania a budovania pozície v rovesníckych skupinách a z hľadiska 
etáp životného cyklu je pre ňu príznačný vyšší príklon k nonkonformnému správaniu, ktoré sa viac alebo menej 
môže približovať k hranici delikventného správania. Citlivosť, emocionálna labilita, potreba akceptácie a uznania, 
krízy dospievania, konfliktné vrastanie do sveta dospelých môže viesť k častejším podobám sociálnych zlyhaní a 
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do dôsledkov nepremyslených „mladíckych nerozvážností“12. Z analýz delikventných kariér, viktimačných a self – 
report výskumov je známe, že v mladom veku (najmä mužskej časti populácie) dochádza k vyššiemu výskytu 
delikventných prejavov, ktoré dospievaním miznú a z mladíckych rebelov sa stávajú ctihodní občania. Aby vyšší 
príklon k nonkonformnému správaniu neznamenal nástup delikventnej kariéry, môže významne ovplyvňovať 
(okrem iných faktorov) aj spôsob spoločenskej reakcie na takéto prejavy správania. Neosobný, inštitucionalizovaný 
represívny zásah môže viesť k stigmatizácii páchateľa a potvrdiť nástup na delikventnú kariéru. Nepriaznivý efekt 
punitívneho inštitucionálneho zásahu voči menej závažnej kriminalite preukázali longitudinálne výskumy detskej 
delikvencie a kriminálnych kariér, realizovaných kriminológmi z hamburskej univerzity v 70. rokoch. (Válková, H. 
− Dunkel, F., 1992, s. 65-69) Ich výsledky vyvolali širšiu spoločenskú diskusiu a prispeli k uplatneniu špecifického 
prístupu k mladistvým delikventom v nemeckom zákonodarstve. 
 Rozhodujúca etapa hamburského výskumu sa zamerala na overenie platnosti v literatúre jednoznačne 
prezentovanej súvislosti medzi delikventným správaním v detstve a neskoršou trestnou činnosťou v mladosti a 
mladom dospelom veku. Dlhodobý reprezentatívny výskum nepotvrdil hypotézu o tom, že mladiství a mladí 
dospelí delikventi sa regrutujú vo veľkej miere z detí, ktoré boli delikventné už v detstve. Súvislosť medzi druhom 
a spôsobom trestnej činnosti v detstve a v neskoršom veku nebola preukázaná. Výnimku tvorili skupiny detí silne 
sociálne hendikepovaných, s výraznými kriminálnymi prejavmi. Na druhej strane ale bolo zistené, že tie deti, voči 
ktorým boli s ohľadom na ich problémy uplatňované prísnejšie sankcie, sa v neskoršom veku dopúšťali častejšie 
deliktov než tie, voči ktorým sa napriek výskytu socializačných porúch takto nepostupovalo. Závery z výskumu 
potvrdili, že deti, voči ktorým sa nepoužili v ranom veku formálne sociálne intervencie (tresty), sú na tom 
perspektívne z hľadiska kriminálnej kariéry lepšie než tie, voči ktorým sa postupovalo represívnym spôsobom. 
 Druhá etapa výskumu sa zamerala na analýzu súvislosti medzi početnosťou a druhom trestov uložených 
mladistvému a jeho ďalším delikventným správaním. Výskum potvrdil hypotézu, že zvýšený počet odsúdení vo 
veku dospievania významne ovplyvňuje ukladanie trestných sankcií v dospelosti. Predstava zastávaná v 60.-70. 
rokoch, že policajné kontakty a formálne intervencie, vrátane odsúdenia, nie sú u mladistvých z hľadiska rizika 
rozvinutia neskoršej kariéry škodlivé, pokiaľ nie sú aplikované ihneď na začiatku ich trestnej zodpovednosti, t.j. vo 
veku 14-15 rokov, sa ukázala ako nesprávna.  
 Z výsledkov výskumu bol odvodený záver 

                                                

o zvýšenom riziku príliš ranej, príliš dôraznej a príliš početnej 
intervencie oficiálnych inštitúcií na delikventné prejavy v období detstva a dospievania, ktoré skôr ako by 
znižovali, zvyšujú pravdepodobnosť rozvinutia kriminálnej kariéry v období dospelosti. Delikventné prejavy detí a 
mladistvých možno vo väčšine prípadov pokladať za prirodzenú súčasť týchto vekových období a podľa toho treba 
hľadať primeranú odpoveď. Zbytočná dramatizácia a patologizácia detskej a juvenilnej kriminality môže viesť 
k nežiaducemu rozvinutiu kriminálnej kariéry. (Válková, H. - Dunkel, F., 1992, s. 69) 
 Výskum priniesol aj zaujímavú špecifikáciu súvislosti delikventnej kariéry so štruktúrou kriminality, najmä 
diferencie majetkovej a násilnej kriminality. Ukázalo sa, že opakovane sa trestnej činnosti výraznejšie dopúšťajú 
páchatelia trestných činov násilnej povahy v porovnaní s páchateľmi majetkových trestných činov. Výskyt 
trestných činov násilnej povahy v detskom a juvenilnom veku je výraznejšou predzvesťou nastupujúcej 
delikventnej kariéry ako majetkové trestné činy, najmä menej závažné. Aj tu sa ukázalo opodstatnenie diferenciácie 
spoločenskej reakcie na kriminalitu aj v závislosti od jej druhu a vyššia primeranosť aplikácie alternatívnych 
trestov na kriminalitu majetkovej povahy v jej menej závažných formách.  
 Dôležitým prvkom aplikácie alternatívnych trestov v modeli restoratívnej spravodlivosti je zapojenosť 
sociálneho prostredia mladistvého páchateľa do procesu vyrovnania s dôsledkami trestného činu. Je príležitosťou, 
aby blízke okolie (dôležití ľudia) reflektovali problémy a zlyhania mladého človeka a mobilizovali vlastné 
schopnosti a možnosti pomôcť mu, ale aj obnovili, či posilnili prirodzenú sociálnu oporu, ako aj sociálnu kontrolu 
sociálneho správania dospievajúceho. Veľmi významnou je neformálnosť tohto sociálneho vplyvu (založeného viac 
na individuálnych emociálnych väzbách a záväzkoch ako na apele na univerzálne morálne zásady). Táto podoba 
sociálnej kontroly minimalizuje nepriaznivý stigmatizujúci efekt formalizovaného inštitucionálneho postupu. 
Alternatívne sankcie sú preto často označované ako komunitné, pretože rátajú so zapojenosťou najbližšieho 
sociálneho prostredia, alebo sa spoločenstva dotýkajú svojimi dôsledkami (v prípade verejnoprospešných prác − 
odčinenie porušenia normy ako súčasti sociálneho poriadku výkonom niečoho prospešného pre komunitu), čím sa 
akoby symbolicky obnovuje puto k najbližšiemu sociálnemu prostrediu. 
 Výkon alternatívnych sankcií (najmä vyrovnania medzi páchateľom a obeťou) podľa zahraničných skúseností je 
často kombinovaný s programami sociálnej práce s mladistvými delikventmi. Ide o to neponechať ho v kritickom 
citlivom období samého na seba, ale pokúsiť sa normokonformné správanie stabilizovať podľa potrieb mladistvého 
(pomôcť mu doplniť si vzdelanie ako predpoklad pre úspešné začlenenie najmä do pracovného života, zapojiť do 
terapeutických programov, komunitných projektov a pod.). Diferencovaná ponuka sociálnej pomoci a sociálnej 
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12 Špecifickým problémom individualizácie mládeže v súčasnej spoločnosti ovplyvňovanej globalizáciou a postmodernými trendmi a ich dosahu na negatívne stránky tejto etapy 
socializácie sa u nás venuje P. Ondrejkovič, ktorého práca je významným príspevkom k sociologickej reflexii delikvencie mládeže v našom kontexte. 



práce podľa potrieb skupín delikventnej mládeže je podľa skúseností zo zahraničia predpokladom efektívneho 
uplatňovania alternatívnych trestov najmä u mládeže. 
 Dôležité ale je, aby povaha sociálnej práce a spôsob jej výkonu s mladistvými klientami nebola formálna, 
administratívna, plniaca iba funkciu dohľadu. Aj tu sa totiž môže prejavovať efekt stigmatizácie a imobilizácie 
klienta. Nové stratégie sociálnej práce sa orientujú na prirodzenosť, neformálnosť, partnerský prístup ku klientovi. 
Takéto hodnoty sa presadzujú v komunitných stratégiách a dobrovoľníckej práci v oblasti sociálnej pomoci (za 
odbornej supervízie).  
 Zaujímavým príkladom na takomto étose budovanej podobe sociálnej práce s delikventnou mládežou je 
dobrovoľnícky program LATA, organizovaný študentským združením (najmä študenti sociálnej práce) pod 
odborným vedením O. Matouška a jeho spolupracovníkov. Názov programu je veľavravný − skratka LATA 
znamená láskavá alternatíva trestania adolescentov. (Matoušek, O. a kol., 1996) 
 Jadro programu je postavené na pravidelnom, dobrovoľnom kontaktovaní sa dobrovoľníka (spravidla je to 
študent) a klienta, ktorý je do programu vybraný odborníkmi (sociálni, probační, mediační pracovníci). 
Dobrovoľník je zaviazaný tráviť s klientom dve hodiny v týždni spoločnou činnosťou. Čo bude obsahom ich 
spoločných stretnutí, si určia dohodou sami. Združenie poskytuje dobrovoľníkom pri vedení ich prípadov podporu 
jednak formou odborných seminárov, jednak formou supervíznych schôdzok.  
 Pomoc je založená na jednoduchom princípe: klient, ktorý je ohrozený sociálnym zlyhaním, môže mať prospech 
z intenzívneho osobného vzťahu k človeku, ktorý nemá kriminálne sklony a má o klienta záujem. Výhodou 
dobrovoľníckej práce je i to, že spoločná činnosť dobrovoľníka a klienta môže rešpektovať potreby klienta a 
možnosti dobrovoľníka. (Matoušek, O. – Kroftová, A., 1998, s. 203) Projekt je zaujímavý tým, že ponúka príklad 
sociálnej pomoci v neformálnom, osobnom pôsobení iného mladého človeka – rovesníka, s ktorým má klient 
príležitosť tráviť voľný čas, záujmové činnosti, debatovať o svojich problémoch, radiť sa a riešiť bežné dilemy 
každodenných rozhodnutí. Ide o veľmi nepriamu podobu sociálneho vplyvu na pozadí kvázi kamarátskeho vzťahu 
(podobný princíp sa uplatňuje v peer programoch).  
 Obdobný étos sociálnej práce prináša ďalší projekt s označením Päť P, ktorý sa aplikuje v Čechách. Tieto 
vyjadrujú záujem organizácie poskytovať Priateľstvo, Podporu, Prevenciu, Péči (starostlivosť) a Pomoc. Ide o 
americký projekt, ktorý pôsobí v USA už 90 rokov a výskumy, ktoré sa na jeho pozadí realizovali, preukázali 
merateľný preventívny efekt vo vzťahu k užívaniu drog, výskytu záškoláctva, predčasnému ukončeniu vzdelania, 
vplýva na vzťahy k vrstovníkom, na prejavy agresivity i na pocit dôvery k dospelým. (Tamtiež, s. 205) 
 Uplatňovanie zásad restoratívnej spravodlivosti nie je samospasiteľným procesom. Môže mať svoje riziká a 
obmedzenia najmä vtedy, ak sa neuplatňuje primeraným spôsobom. Dá sa predpokladať, že sa nebude vyvíjať ako 
náhrada tradičného retributívneho systému, ale skôr ako komplementárny systém. Je to primerané práve vzhľadom 
na spomínanú diverzitu foriem kriminality. Naďalej v nej zostávajú závažné formy násilnej povahy, páchateľmi 
ktorých sú často recidivujúci páchatelia so závažnými poruchami osobnosti. Je primerané voči týmto závažným a 
nebezpečným formám kriminality a nebezpečným páchateľom aplikovať prísne trestanie so základnou funkciou 
izolácie nebezpečných páchateľov od ostatnej spoločnosti. Na druhej strane je voči menej závažnej kriminalite 
namieste aplikovať stratégie dekriminalizácie, depenalizácie a diverzie. Ďalší vývoj preto môžeme skôr 
predpokladať v diverzite prístupov a väčšej pestrosti spôsobov societárnej reakcie na kriminalitu. 
 Aj keď trendy, o ktorých sme hovorili, sa týkajú predovšetkým zahraničia, je veľmi aktuálne hovoriť o nich aj 
v súvislosti s našim vývojom. Na Slovensku sa už niekoľko rokov chystá komplexná rekodifikácia trestného práva, 
ktorá sa bude dotýkať tak trestného zákona, ako aj trestného poriadku. Je príležitosťou, aby sa do systému trestnej 
spravodlivosti dostali prvky, ktoré reagujú na zahraničné skúsenosti a zodpovedajú spoločenskej a kriminálnej 
situácii na Slovensku. (Pozri bližšie Fico, R., 1992) Zmeny, ktoré sa u nás začali uplatňovať, resp. sa pripravujú, 
môžeme na jednej strane vnímať ako posilňovanie trestania. Tu by sme mohli vidieť skôr inšpiráciu z postupov 
uplatňovaných v USA – zásada nulovej tolerancie, princíp trikrát a dosť, zvyšovanie povinne udeľovaných sankcií 
pri závažných trestných činoch a pod. Ide o zásady, ktoré sprísňujú trestný postih a budú viesť skôr k zvyšovaniu 
väznenia. Na druhej strane sa však uplatňujú voči závažným formám kriminality a recidivujúcim páchateľom. 
 Pozitívom pripravovanej rekodifikácie je nesporne predpokladané zavedenie alternatívnych trestov. (Čečot, V., 
2000) Je však veľmi dôležité, aby na takúto závažnú zmenu bola dostatočne pripravená odborná aj široká slovenská 
spoločnosť. Odborná predovšetkým v tom zmysle, aby sa aplikovali alternatívne tresty primeraným spôsobom, 
nielen ako inštitúty trestného práva. Ako sme uviedli, efektívnosť ich uplatňovania súvisí s kvalifikovanou 
prípravou nového typu pracovníkov – probačných a mediačných, ktorí sú skôr špecifickými typmi sociálnych 
pracovníkov a tomu by mala zodpovedať aj ich príprava. Účinná aplikácia by si vyžadovala aj rozšíriť diapazón 
nadväzujúcich sociálnych služieb a programov.  
 Aplikácia si vyžaduje aj prípravu verejnosti. Práve akceptácia oprávnenosti postupov trestného práva a trestnej 
spravodlivosti verejnosťou rozhoduje o legitimite postupov súvisiacich s obmedzovaním individuálnych práv a tým 
spolurozhodujú o autorite práva a štátu v očiach verejnosti. Je možné predpokladať, že slovenská verejnosť, ktorá 
citlivo vníma ohrozenie kriminalitou (vo výskumoch verejnej mienky sa stabilne udržuje úroveň kriminality ako 
jeden z najzávažnejších sociálnych problémov súčasnosti), je v zásade punitívne orientovaná a nemusí primeraným 
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spôsobom pochopiť účel alternatívnych sankcií. Pri prvom kontakte sa alternatívne sankcie často vnímajú ako akýsi 
benevolentný, nedôrazný prístup k nežiaducemu správaniu takého typu, ako je kriminalita, a to dokonca aj 
v odbornej časti verejnosti13. O to viac si takáto radikálna zmena v systéme trestnej spravodlivosti vyžaduje 
dostatočnú spoločenská prípravu. 
 
Závery a teoretické implikácie 
 
 Zmeny v trestnej politike naznačujú nutnosť diferencovaného prístupu k spoločenskej regulácii kriminálneho 
správania. Budúcnosť vidíme vo väčšej previazanosti preventívnych a represívnych foriem kontroly kriminality, 
ako aj vo väčšej diferenciácii inštitucionálnych stratégií systému trestnej spravodlivosti. Pre závažné formy 
kriminality (najmä násilnej a recidivujúcej) zostávajú aktuálne kárne stratégie retributívnej spravodlivosti za 
uplatnenia modernizačných zmien v systéme väzenstva14. 

                                                

Pre menej závažné formy (najmä majetkovej kriminality 
a delikvencie mládeže) sa otvára priestor pre aplikáciu zásad restoratívnej spravodlivosti. 
 Táto potenciálna diferencovanosť postupov trestnej spravodlivosti prináša niektoré teoretické implikácie. 
Dotýkajú sa poňatia spravodlivosti a teoretického vymedzenia kriminality a deviácie. 
 Autori postmoderného vnímania súčasnej podoby spoločenského vývoja poukazujú na anomickosť našej 
situácie, rozrôzňovanie hodnôt, hodnotový plurál pre sociálne normy, čo má dosah na ich jednoznačnosť a 
záväznosť. Ak pripúšťame pluralitu hodnôt, tá musí vyústiť do plurality noriem. Ak nie je jednoznačná norma, nie 
je jednoznačná ani hranica definície deviácie. Ako potom definovať kriminalitu? A akú má legitimitu jej definičné 
kritérium - trestné právo? Ako sa to dotýka legitimity celého systému trestnej justície? 
 Načrtnutá situácia otvára pred právom a jeho tvorcami do budúcnosti celý rad otázok. Predovšetkým otázku, 
ako vlastne reglementovať stále viac sa diferencujúce sociálne správanie v podmienkach rastu kultúrneho 
relativizmu (pluralita štýlov, názorov, hodnôt)? Ako dosiahnuť štandardizáciu regulatív v rastúcej mnohosti foriem 
prejavov a ako dosiahnuť, aby tieto regulatívy neobmedzovali individuálnu slobodu ako jednu z najvýznamnejších 
hodnôt a oprávnení súčasnosti. Podľa popredného slovenského teoretika práva E. Bárányho sa objektívne právo 
ocitá pod silnejúcim tlakom nepríjemného paradoxu. Objektívne právo, ktoré by malo vyjadrovať a regulovať 
skutočnosť konzistentným a stabilným spôsobom, sa stretáva s postmodernou situáciou, ktorej základnými 
charakteristikami sú všestranná pluralita a rýchla premenlivosť. Objektívne právo potom „...bude buď zodpovedať 
spoločenskej situácii, alebo si zachová relatívnu vnútornú logickú konzistenciu a stabilitu. Preto zároveň pokračujú 
protirečivé tendencie stále detailnejšej právnej regulácie i stále všeobecnejších formulácií zákonov. Ak sa 
v spoločnosti stáva podstatným partikulárne a premenlivé, tak buď bude právo tiež partikulárne a premenlivé, čím 
stratí veľa zo svojho moderného charakteru, alebo si zachová všeobecnosť a bude stále irelevantnejšie, lebo bude 
upravovať to nepodstatné v správaní sa ľudí.“ (Bárány, E., 1997, s. 161) 
 Logika postmodernej situácie ukazuje, že „...niet jedného kľúča na riešenie všetkých problémov, že vždy sú 
možné len čiastočné riešenia, že veľké problémy sa riešia rozmieňaním na drobné“. (Novosád, F., 1994, s. 9) E. 
Bárány však upozorňuje, že právo môže po takejto ceste ísť len krátko, lebo na jej konci je individuálny príkaz, 
ktorý už nie je všeobecným pravidlom správania. 
 Aj trestné právo bude musieť týmto dilemám a paradoxom čeliť. Domnievame sa, že tlak uvedenej situácie je 
jedným z dôvodov rastu stratégií dekriminalizácie, depenalizácie a diverzie vo vzťahu k menej závažným formám 
kriminality a v oblasti juvenilnej delikvencie.  
 Jedným z príkladov, ktorý preukazuje konkrétny dopad spoločenského tlaku individualizácie do trestno-
právneho prostredia, je, podľa nášho názoru, uplatňovanie alternatívnych trestov. Predovšetkým inštitút vyrovnania 
v rámci stratégie diverzie od klasického súdneho konania otvára priestor individualizácie trestu a naplnenia trestnej 
spravodlivosti v súlade s univerzálnou tendenciou k individualizácii v postmodernej etape vývoja spoločnosti. 
Práve tento inštitút ako keby napĺňal Z. Baumanom reflektovanú premenu sociálnej etiky modernity na 
individualizovanú morálku postmodernej doby (vek etiky s vonkajškovo stanovenými etickými normami vymení 
postmoderná éra autentickej morálky). (Bauman, Z., 1995, s. 127) Trest, jeho obsah a výkon sa individualizuje na 
pozadí stretu dvoch individualizovaných morálok (páchateľa a obete). Nositeľom spoločenskej akceptácie trestu je 
inštitucionalizovaný zástupca - samosudca alebo mediačný pracovník. 
 Tento inštitút vnáša aj nový rozmer do interpretácie kriminality. Kriminalita už nevystupuje dominantne ako 
deviantné správanie, prekračujúce sociálnu normu, ale ako medziľudský konflikt a takým spôsobom sa pristupuje aj 
k jeho riešeniu. To prináša nový rozmer do teoretického vymedzenia kriminality. (Lubelcová, G., 2003, s. 182-186) 
Tento aspekt spoločenského vnímania kriminality môže byť impulzom a príspevkom ku kriminologickej diskusii o 

 
13 Na základe vlastnej odbornej skúsenosti môžeme skonštatovať určitý stret názorov sociologicky a trestno-právne orientovaných odborníkov v kriminológii na problematiku 
alternatívnych trestov. Ťažká prijateľnosť „ľahkých“ alternatívnych trestov naráža na kultúrne a odborne hlboko zakorenené princípy retributívnej spravodlivosti. 
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14 Máme tu na mysli trendy k väčšej diferenciácii výkonu trestu odňatia slobody, ako sa uplatňujú vo väzenstve u nás (pozri bližšie zborníky z medzinárodných seminárov 
organizovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže v rokoch 2002 a 2003), ako aj medzinárodné trendy v súčasnom väzenstve. (Pozri bližšie Evropské vězenské systémy: minulost 
- přítomnost - budoucnost. In: České vězenství, 4, č. 3, 2002) Ich zámerom je skvalitniť diagnostiku a metódy adresného zaobchádzania so skupinami páchateľov a skvalitniť 
resocializačný účinok pobytu vo väzení. Za problém u nás však možno pokladať nadväznosť kvality postpenitanciárnej starostlivosti po výkone trestu odňatia slobody. Ako 
systémová výhrada zostáva rozvedené riziko efektov prizonizácie a imobilizácie tohto spôsobu trestania. 



poňatí deviácie a kriminality. (Ondrejkovič, P., 2001; Shearing, C., 2001; Lianos, M. − Douglas, M., 2000; 
Bauman, Z., 2000; Braithwaite, J., 2000) 
 
Gabriela Lubelcová pôsobí od roku 1992 na Katedre sociológie FFUK v Bratislave. Vyučuje kriminológiu, 
sociológiu sociálnych problémov, sociálnu politiku a mobilizáciu ľudských zdrojov. Výskumne sa venuje otázkam 
sociálnej podmienenosti kriminality. Je spoluautorkou publikácie Sociálna patológia (1999, 2001) a autorkou 
mnohých štúdií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch so zameraním na aktuálne sociálne problémy, problematiku 
sociológie kriminality a sociálnych deviácií a prevenciu kriminality. V roku 2003 habilitovala v odbore sociológia 
prácou Kriminalita − koncepcie, trendy, dôsledky (publikovaná v kolektívnej monografii Slovensko 
v deväťdesiatych rokoch, Bratislava, UK 2003). 
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