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R O Z  H O D  N U  T I E
pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky

z 18. júna 2004

o am nes tii

Pri prí le ži tos ti zvo le nia za pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky vy u ží vam prá vo dané mi Ús ta vou Slo ven skej re pub li ky
a pod ¾a čl. 102 ods. 1 písm. j) Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky ude ¾u jem tú to

a m n e s t i u :

Člá nok I

Od púš �am tres ty od ňa tia slo bo dy prá vo plat ne ulo že né 
predo dňom toh to roz hod nu tia za trest né činy spá cha né
z ne dban li vos ti vo vý me re ne pre vy šu jú cej je den rok.

Člá nok II

Od púš �am tres ty od ňa tia slo bo dy, kto rých vý kon súd
pod mie neč ne od lo žil a kto ré boli prá vo plat ne ulo že né
predo dňom toh to roz hod nu tia za trest né činy spá cha né
z ne dban li vos ti, s účin kom, že na pá cha te ¾a sa h¾a dí,
ako by ne bol od sú de ný.

Člá nok III

Od púš �am ne vy ko na né pe ňaž né tres ty ale bo ne vy ko -
na né zvyš ky pe ňaž ných tres tov ne pre vy šu jú cich vý me ru
30 000 Sk, kto ré boli prá vo plat ne ulo že né ako samo stat -
né tres ty predo dňom toh to roz hod nu tia za trest né činy
spá cha né z ne dban li vos ti, s účin kom, že na pá cha te¾a sa
h¾a dí, ako by ne bol od sú de ný.

Člá nok IV

Toto roz hod nu tie sa ne vz�a hu je 

a) na tres ty ulo že né za trest né činy s ná sled kom smr ti
ale bo �až kej ujmy na zdra ví,

b) na tres ty ulo že né za trest ný čin za ne dba nia po vin nej
vý ži vy pod ¾a § 213 Trest né ho zá ko na,

c) na  tres ty úhrnné a sú hrnné, ak jed ným zo zbie ha jú -
cich sa trest ných či nov je trest ný čin, na kto rý sa am -
nes tia ne vz�a hu je,

d) na tres ty ulo že né oso bám, kto ré boli v po sled ných de -
sia tich ro koch od sú de né za trest ný čin, na kto rý sa
am nes tia ne vz�a hu je.

Člá nok V

Ukla dám mi nis tro vi spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li -
ky, aby mi na zá kla de in di vi du ál ne ho pre skú ma nia
pred lo žil na roz hod nu tie ná vr hy na od pus te nie ale bo
zmier ne nie tres tov ulo že ných za trest né činy spá cha né
predo dňom toh to roz hod nu tia u osôb, na kto ré sa toto
roz hod nu tie ne vz�a hu je, ak ide o
a) te hot né ženy, kto ré sa sta ra jú ešte naj me nej o jed no

die �a mlad šie ako 15 ro kov,
b) osa me lé mat ky ale bo osa me lých mu žov, kto rí sa sta -

ra jú o dve ale bo viac detí mlad ších ako 15 ro kov,
c) mu žov star ších ako 65 ro kov a ženy star šie ako 60 ro -

kov,
d) oso by, kto ré tr pia �až kou ne vy lie či te¾ nou ale bo ži vot

ohroz u jú cou cho ro bou.

 Ivan Gaš pa ro vič v. r.
pre zi dent Slo ven skej re pub li ky

Da niel Lip šic v. r.
pod pred se da vlá dy a mi nis ter spra vod li vos ti

Slo ven skej re pub li ky
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