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Súhrn 

Obidva v súčasnosti používané psychiatrické klasifikačné systémy zaraďujú patologické 
hráčstvo (PH) do obdobných diagnostických kategórií MKCh-IO. revízia do skupiny návy
kových a impulzívnych porúch, DSM-lV medzi poruchy kontroly impulzov inde neklasifiko
vané. Napriek tomu, mnohé znaky PH (okrem iného formulácia diagnostických kritérií, prie
behové charakteristiky, ako aj možnosti prevencie a liečby) nápadne pripomínajú obsedant
no-kompulzívnu poruchu, a na druhej strane, závislosť od alkoholu a iných návykových látok . 
Najnovšie neurobiologické štúdie ďalej zvýrazňujú podobnosť medzi PH a látkovými závis
losťami. 

Súdnoznalecké posudzovanie páchateľov s diagnózou patologické hráčstvo by nemalo byť 
zložité. Ani schopnosť rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť, ani schopnosť 
ovládať svoje konanie nie je pri PH bez prítomnosti inej súčasne prítomnej diagnózy význam
nejšie znížená. 

K ľ ú č o v é s lov á: patologické hráčstvo - páchatelia trestnej činnosti - súdnoznalecké 
posudzovanie 

Nábelek 1., Vongrej J .: FORENSIC ASSESMENT OF CRIMINAL 
OFFENDERS WITH DIAGNOSIS PATHOLOGICAL GAMBLING 

Summary 

Both recent psychiatrie classification systems include pathological gambling (PG) into si
milar diagnostic catagories: lCD- lO into the group of Habit and lmpulsive Disorders, DSM-lV 
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among Impulse Control Disorders not Elsewhere Classified. However, many features of PG 
(e.g. formulation of diagnostic criteria, characteristics of course and outcome and possibilities 
of prevention and tre atm ent) are conspicuously similar to obsessive-compulsive disorder and, 
on the other hand, to drug and alcohol addiction. The recent data regarding the neurobiology 
of PG further suggest similarities between PG and substance dependence. 

The forensic assesment of criminal offenders with diagnosis pathological gambling couldn't 
be difficult. Neither the ability to recognize the common danger nor the ability to control the 
patient 's behaviour is not significantly diminished in PG without another comorbid diagnosis . 

Key w o r ds: Pathological gambling - criminal offenders - forensic assesment 

Úvod 

Jedným z prejavov pohybu v existujúcich psychiatrických klasifikačných 

systémoch je ústup niektorých diagnóz a vynáranie sa nových. V porovnani so se
demdesiatymi a osemdesiatymi rokmi miznú z psychiatrického slovníka označenia 
ako melanchólia, neurasténia alebo anxiózno-depresívna neuróza, zato však 
pribúdajú pripady panických porúch, OCD, sociálnej fóbie, posttraumatických stre
sových porúch a závislostí (Häschl, 1999). 

Jednou z "nových" porúch, ktorých objavenie sa sprevádza spomínanú zmenu 
diagnostického spektra, je aj patologické hráčstvo . Pochybnosti okolo "uznania" či 
"neuznania" tejto diagnostickej jednotky a riešenia z nej vyplývajúcej problematiky 
v našich podmienkach našťastie neprekročili provincionálny rámec a chtiac-nech
tiac sa s ňou občas stretne každý, kto prichádza do kontaktu s praktickými i teore
tickými aspektmi porúch psychiky. Problematike patologického hráčstva je veno
vaná primeraná pozornosť na najvyšších psychiatrických fórach (konferencie AP A, 
WPA a pod.) - napriklad na poslednom XI. kongrese WPA, konanom v auguste 1999 
v Hamburgu, bolo patologickému hráčstvu venované samostatné sympózium a ško
liaci kurz. 

Obidva v súčasnosti používané psychiatrické klasifikačné systémy zaraďujú pa
tologické hráčstvo do obdobných diagnostických kategórií - 10. revizia Medzinárod
nej klasifikácie chorôb do skupiny návykových a impulzívnych porúch, DSM-IV 
medzi poruchy kontroly impulzov inde neklasifikované, spolu s pyromániou, klepto
mániou a trichotillomániou. Spoločným znakom porúch kontroly impulzov je naras
tajúci pocit napätia a vzrušenia pred Spáchanim daného skutku a zážitok uspokoje
nia, potešenia alebo úľavy po jeho vykonani. Fenomenologicky tieto črty patolo
gického hráčstva a ďalších porúch kontroly impulzov do istej miery pripomínajú ob
sedantno-kompulzívnu poruchu - významným kritériom oboch skupín duševných 
porúch je subjektívne prežívaná neschopnosť zabrániť alebo odložiť realizáciu ne
vhodného, resp. nevýhodného konania, čoho dôsledkom je opakovanie nežiadúcich 
vzorcov správania (Nábelek a kol., 1999). Na druhej strane sa poukazuje na úzky 
vzťah patologického hráčstva k skupine závislostí od návykových látok - a to nielen 
pozoruhodnou podobnosťou formulácií diagnostických kritérií, keď takmer všetky 
diagnostické kritériá pre patologické hráčstvo majú svoje analogické kritériá medzi 
diagnostickými kritériami pre látkovú závislosť a vice versa, ale aj z klinickej skúse
ností dobre známymi obdobnými priebehovými charakteristikami, ako aj možnosťa-
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mi prevencie a liečby (Nábelek a kol., 1996). Najnovšie neurobiologické štúdie pou
kazujú na poruchu serotoninergnej, noradrenergnej a dopamínergnej regulácie pri 
patologickom hráčstve ; doteraz známe - do značnej miery predbežné - poznatky pri
tom ďalej zvýrazňujú podobnosť medzi patologickým hráčstvom a látkovými závis
losťami (De Caria a kol., 1998; Hollander a kol., 1998). Z konštatovania, že patolo
gické hráčstvo predstavuje psychickú poruchu porovnateľnú s alkoholizmom a ostat
nými drogovými závislosťami, vyplývajú významné teoretické i praktické dôsledky. 
Z teoretického hľadiska môže patologické hráčstvo predstavovať modelový príklad 
"čistej" závislosti, zbavenej interferujúcich vplyvov konkrétnych exogénnych látok , 
praktická aplikácia uvedených východísk potom determinuje stratégiu preventív
nych, liečebných i forenzno-psychiatrických prístupov. 

Posudzovanie patologického hráčstva 

Možno konštatovať, že "nová" diagnostická a klasifikačná jednotka, ktorú pred
stavuje patologické hráčstvo , vniesla do forenznopsychiatrickej praxe viacero nejas
ností a protichodných názorov - možno viac, ako si v skutočnosti zasluhuje. Jednou 
z príčin je dosiaľ neujasnené klasifikačné zatriedenie patologického hráčstva, keď, 
ako sme rozviedli v predchádzajúcich riadkoch, na jednej strane administratívne 
patrí do skupiny návykových a impulzívnych porúch, na druhej strane - neurobiolo
gickou podstatou, diagnostickými kritériami , priebehom i liečebnými postupmi -
viac korešponduje s charakteristikami závislosti od návykových látok. Dôsledkom je 
skutočnosť, že hoci "de iure" sa diagnóza "závislosti bez väzby na psychotropnú 
látku" v súčasných klasifikačných systémoch nenachádza, patologické hráčstvo v po
vedomí laickej i väčšiny odbornej verejnosti "de facto" predstavuje problém podobný 
alkoholizmu a iným toxikomániám. Nemožno sa preto veľmi čudovať, keď vyšetrova
telia policajného zboru vo svojich uzneseniach kladú znalcom otázky o prípadnej 
"závislosti obvineného od hracích automatov" a z toho vyplývajúcom potenciáInom 
ovplyvnení jeho rozpoznávacích a ovládacích schopností, najmä keď samotní pácha
telia zväčša majetkovej trestnej činnosti - či už spontánne alebo za pomoci svojich 
obhajcov - nezriedka argumentujú tým, že trpia závislosťou od hracích automatov, 
že ide o prejav duševnej poruchy, a teda za svoju trestnú činnosť zodpovedajú len 
čiastočne alebo vôbec níe (Pavlovský a Jirák, 1995). 

Čo teda s patologickým hráčstvom v súdno-znaleckom posudzovaní? Problemati
ka napokon níe je taká zložitá, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Z pohľadu vyšetrovateľa nejde o níč nové - ak vznikne v priebehu vyšetrovania 
podozrenie, že sa na trestnej činnosti páchateľa v nejakej podobe podieľa prítomnosť 
duševnej poruchy - v tomto prípade patologického hráčstva, je potrebné prostred
níctvom príslušného súdu požiadať o nariadeníe vyšetrenia duševného stavu 
páchateľa . Treba tu len upozorniť, že keďže podľa v súčasnosti platnej psychiatrickej 
klasifikácie nejde o závislosť, znalci musia byt dvaja. 

Z pohľadu súdneho znalca-psychiatra by posudzovanie taktiež nemalo byt zlo
žité. Analogicky s inými prípadmi znalec diagnostikuje (alebo nediagnostikuje) prí
tomnosť duševnej poruchy a posudzuje, či a do akej miery sa táto podieľala na spá
chanej trestnej činnosti, či a do akej miery ovplyvnila rozpoznávacie a ovládacie 
schopnosti páchateľa a či a v akej forme je potrebné navrhnúť nariadenie ochran-
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ného liečenia. V porovnaní s posudzovaním v mnohom podobných prípadov závis
lostí od návykových látok má znalec pri posudzovaní patologického hráčstva úlohu 
uľahčenú tým, že mozog ani ďalšie orgány patologického hráča (pokiaľ nie je prí
tomná ďalšia duševná alebo telesná porucha) nie sú devastované pôsobením von
kajších toxických látok a celý proces rozvoja "hráčskej závislosti" prebieha prostred
níctvom vnútorných, organizmu vlastných mediátorov. S rozvojom patologického 
hráčstva nedochádza k vzniku organického poškodenia centrálneho nervového sys
tému v zmysle porúch intelektových a pamäťových funkcií, nedochádza ani k deli
berácii pudových pohnútok konania pod vplyvom exogénnych psychoaktívnych 
látok. Nemôže byť teda ani reči o znížení, či dokonca vymiznutí rozpoznávacích 
schopností páchateľa, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku inej poruchy ako je patolo
gické hráčstvo. Rozhodovacia schopnosť je plne zachovaná i vo vzťahu k rozhodnutiu 
liečiť sa, ako alternatíve k pokračovaniu v páchaní trestnej činnosti. 

Otvorenou tak ostáva len otázka posúdenia schopnosti patologického hráča ovlá
dať svoje konanie. Pri posudzovaní tejto otázky je potrebné odlíšiť dva rôzne aspek
ty: 

1. Možnosť zníženia, resp. vymiznutia ovládacích schopností páchateľa v dôsled
ku samotnej skutočnosti, že páchateľ trestnej činnosti trpí duševnou poruchou pato
logické hráčstvo a 

2. možnosť ovplyvnenia ovládacích schopností patologického hráča bezprostred
nou situáciou hrania v čase spáchania trestného činu. 

Na prvú možnosť - či samotná diagnóza patologického hráčstva môže byť príči
nou zníženia ovládacích schopností páchateľa trestnej činnosti smerujúcej k získa
niu prostriedkov na ďalšie hranie alebo na splácanie dlžôb - je potrebné odpovedať 
záporne. Trestná činnosť takéhoto charakteru je spravidla dlhodobejšie plánovaná, 
premyslená a prekalkulovaná, páchateľ pri nej koná systematicky a cieľavedome, 
svoje konanie, ktorému nechýba motív, pohnútky, výber prostriedkov realizácie cie
ľa ani samotná realizácia, zväčša dokonale ovláda. J eho centrálny nervový systém 
nie je ovplyvnený toxickými vplyvmi exogénnych psychoaktívnych látok, prípadná 
abstinenčná symptomatika nedosahuje intenzitu abstinenčných príznakov alkoholi
ka alebo toxikomana. 

Ovládacie schopnosti inak zdravého patologického hráča tak môžu byť teoreticky 
znížené - zväčša len v nepodstatnej miere - len v súvislosti s trestnou činnosťou 
bezprostredne súvisiacou s hraním, vychádzajúc z doteraz používaných analógií so 
závislosťami od návykových látok s trestnou činnosťou "pod vplyvom hrania" (N á
belek a kol., 1997) - príčinou čiastočného zníženia ovládacích schopností je v takom
to prípade stav zúženého vedomia s vystupňovanou zaujatosťou hraním, čomu zod
povedá i charakter trestnej činnosti, ktorá nemá plánovaný charakter (ako je to 
v prípadoch krátenia tržieb, podvodných fakturácií , sprenevery a pod.), ale skôr 
charakter unáhleného, skratového konania (napr. krádeže, resp. lúpeže priamo 
v herni alebo v blízkom okolí). 

Ochranná liečba 

Rozvinutý obraz patologického hráčstva je možné úspešne liečiť len formou dlho
dobej ústavnej komplexnej režimovej liečby, zameranej podobne ako pri liečbe závis-
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lostí od návykových látok, na dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie od hrania. 
Počas pobytu na špecializovanom pracovisku je potrebné docieliť zmenu miesta hra
nia v hodnotovom systéme pacienta, prekonanie bagatelizačných a racionalizačných 
postojov a tendencií, ako aj reštitúciu, resp. reštrukturalizáciu osobnosti so (znovu-) 
vytvorením primeraných osobných, rodinných, sociálnych a pracovných kontaktov 
a väzieb. Dôležitou podmienkou úspešnosti liečenia patologického hráča je absolvo
vanie liečby na základe uvedomenia si skutočnosti, že "inak sa už nedá", teda jej as
poň aká-taká dobrovoľnosť. Vzhľadom na nezriedka výrazný odpor pacienta voči 
prijatiu nevyhnutných východísk motivácia k absolvovaniu liečby kolíše, býva dosa
hovaná skôr pod tlakom opakovaných debaklových situácií a plnohodnotne dozrieva 
často až v priebehu samotného liečenia. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností o pomerne malom forenznom význa
me diagnózy patologické hráčstvo ako príčiny potenciálneho zníženia či vymiznutia 
rozpoznávacích, resp . ovládacich schopností páchateľov trestnej činnosti pokladáme 
návrh na uloženie ochranného liečenia v súvislosti s trestnou činnosťou patolo
gického hráča za opodstatnený len vo výnimočných prípadoch. Výhodnejšie je, ak 
páchateľ-patologický hráč liečbu absolvuje na základe vlastného rozhodnutia , teda 
nie na základe záverov znaleckého posudku, resp. rozhodnutia súdu. Trestné stíha
nie a odsúdenie za spáchanú trestnú činnosť predstavuje v tejto súvislosti významný 
podnet na uvedomenie si nutnosti liečiť sa. Z už uvedených dôvodov (klasifikačné 
zatriedenie patologického hráčstva) znalci v odôvodnených prípadoch odporúčajú na
riadenie psychiatrického (teda nie nprotihráčskeho" a pod.) liečenia. Vykonanie na
riadenej ochrannej liečby je potom potrebné realizovať v špecializovanom zariadení 
zaoberajúcom sa poskytova nim režimovej terapie, najlepšie v samostatnej skupine 
dobrovoľne sa liečiacich pacientov-patologických hráčov s využitím všetkých pozi
tívnych atribútov takéhoto typu liečby. 

Záver 

S problematikou súdno-znaleckého posudzovania patologických hráčov ako 
páchateľov trestnej činnosti príde chtiac-nechtiac do styku každý, kto sa zaoberá 
praktickými i teoretickými aspektmi porúch psychiky. Napriek jej zdanlivej zložitos
ti je možné stanoviť jednoduché a jednoznačné kritériá, ktoré determinujú pomerne 
malý význam diagnózy patologické hráčstvo v súdno-psychiatrickej praxi . Jednotné 
posudzovanie súvislostí tejto psychiatrickej jednotky s trestnou činnosťou je nevyh
nutné z hľadiska prevencie neprimeraných očakávani a aktivít zo strany páchateľov 
trestnej činnosti ako aj ďalších osôb a inštitúcií zaangažovaných v trestnom konani . 
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