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Súhrn 

V práci sa prezentuje súbor 176 vrahov, ktorých vyšetrovali autori ako znalci za obdobie 
vyše 20 rokov. Celý súbor bolo možné rozdeliť na dve skupiny. Na jednu skupinu, ktorú tvorili 
páchatelia vrážd so závislosťou, pripadne škodlivým užÍvarúm návykovej látky (100 proban
dov), a na kontrolnú skupinu (76 probandov), kde páchatelia vraždy nemali diagnózu závislo
sti alebo škodlivého užívania návykovej látky. V predkladanej práci sa porovnávajú obe skupi
ny a štatisticky analyzujú. 

Páchatelia vraždy s diagnózou závislosti sa odlišovali v mnohých smeroch od kontrolnej 
skupiny v rodinnej, osobnej a kriminálnej anamnéze. Taktiež sa prezentujú rozdiely v kli
nických a súdno-psychiatrických charakteristikách. 

K r ú č o v é s lov á : alkohol - drogy - závislosti - vraždy - anamnestické, klinické a fo
renzné faktory 

Práca vznikla v rámci grantu IGA MŠ SR Forenzno-psychologická a psychiatrická analýza 
eáchaterov homicídia, zodp. riešiter A Heretik. 
Cast prednesená na Konferencii SPS o agresivite v Pezinku, 14. jún 2001. 
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Summary 

V. Novotný, A Heretik', J. Fleischer, A Ritomský', K Vajdičková, 
I. Žucha: DRUG DEPENDENCE AND HOMICIDES 2nd PART 

In paper are presented infonnations in connection to homicide crimes in 176 probands 
with hannful use/abuse or alcoholldrug dependency. In the paper are presented diferencies 
between 2 groups of homicide offenders. There are presented differences in probands familiar , 
personal and criminal history. Also there are presented some differencies in clinical and foren
sie psychiatrie characteristics. 

Key w o r ds : Alcohol - drugs - addiction - homicide crimes - anamnestic - dinical and 
forensic factors 

V predchádzajúcej práci (Novotný et al., 2001) sme prezentovali základné li
terárne údaje viažuce sa k téme závislosti , alkohol, drogy a vraždy. Uviedli sme, že 
existuje viacero súborov popisujúcich najmä výskyt, fenomenológiu a súvislosti me
dzi konzumom alkoholu, pripadne závislosťou od alkoholu a vraždami. Údaje o dro
gových závislostiach v tomto smere sú sporé. V tejto časti prezentujeme už nie li
terárne údaje, ale vlastný súbor opierajúci sa o zistenia v súbore 176 páchateIov 
vrážd. Tento súbor bol podrobne opísaný v monografii Heretika (1999). 

Materiál a metodika 

Do výskumného súboru sme zaradili 176 znaleckých posudkov na páchateľov 
vraždy, ktoré boli vypracované autormi v rokoch 1979-1998. Výskum sa realizoval 
v rámci grantovej úlohy Ministerstva školstva SR s názvom "Forenzno-psycholo
gická a psychiatrická analýza páchateľov homicidia". RiešiteIský tím bol totožný 
s autormi práce, zodpovedným riešiteIom bol A Heretik. V rámci riešenia úlohy sa 
zaradili do analýzy všetky posudky, ktoré nariadili orgány činné v trestnom konaní 
pre trestný čin, alebo pokus trestného činu vraždy podIa § 219 Trestného zákona 
v uvedenom období. 

Súbor tvorilo 146 mužov (83 %) a 30 (17 %) žien. Vek páchateľov vrážd bol od 16 
do 74 rokov. Priemerný vek bol 32,7 roka. 

U 100 členov súboru bola pritom ná nejaká forma závislosti, alebo abúzus (podľa 
staršej klasifikácie MKCH 9), alebo škodlivé užívanie (podľa MKCH 10). Títo pro
bandi tvorili skupinu závislých (skupina Z). Zvyšok súboru - 76 probandov - bez 
závislosti, abúzu alebo škodlivého užívania tvorili kontrolnú skupinu (skupina K). 
Tieto skupiny sa porovnali. 

V predmetnej práci analyzujeme výsledky klinického psychiatrického vyšetrenia, 
pričom jeho 28 sledovaných premenných pokrýva 3 oblasti: 

1. anamnestické vyšetrenie, 
2. objektívne psychiatrické a orientačné somatické vyšetrenie 
3. psychiatrické a súdno-psychiatrické závery. 
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V predkladanej práci neprihliadame na možné rozdiely medzi alkoholovou a dro
govou závislosťou, alebo medzi sformovanou závislosťou od alkoholu a škodlivým 
užívaním! abúzom alkoholu. 

Výsledky sa štatisticky spracovali s použitím systému SPSS. Tento systém obsa
hoval okrem iného Pearsonov test, Mantel-Haenszelov test pre lineárne asociácie . 
Štatistickú analýzu robil RNDr. A Ritomský, CSc. (podrobnosti pozri Heretik, 1999, 
Heretik a spol., 2001). 

Výsledky 

1. Základné diagnostické roztriedeníe 

V skupine Z (n = 100) najčastejším záverom bol abúzus alebo škodlivé užívaníe 
alkoholu - 38x. Výrazy abúzus alebo škodlivé užívaníe používame v súlade s klasi
fikáciou platnou v čase vyšetrenía. Alkoholová závislosť sa vyskytla 31-krát. Dro
gový abúzus, resp. závislosť boli pritom né u 17 páchateľov. U 12 páchateľov sa vys
kytla kombinovaná závislosť. Patologické hráčstvo malo len marginálny výskyt (2 
páchatelia). Pozri tab. 1. 

Tabuľka 1. Výskyt jednotlivých diagnostických záverov v skupine Z 
(% z celého súboru 176 páchateľov) 

Diagnóza N % 

Abúzus/škodlivé užívanie alkoholu 38 21,8 

Závislosť od alkoholu 31 17,6 

Abúzus/škodlivé užívanie drog 10 5,7 

Závislosť od drog 7 4,0 

Kombinovaná závislosť 12 6,8 

Patologické hráčstvo 2 1,1 

Spolu 100 56,8 

2. Minulá a budúca liečba 

40 páchateIov zo skupiny Z (40%, v kontrolnej skupine to je len 17,1 %) bolo 
v mínulosti psychiatricky hospitalizovaných. Bez akejkoIvek mínulej psychiatrickej 
liečby bolo v skupine K 72,4 %, kým v skupine Z len 41,0 %. Rozdiel je štatisticky 
signifikantný (p < 0,001). Dôvodom liečby v skupine závislých nebola len samotná 
závislosť, ale aj psychoreaktívne stavy alebo dekompenzácia poruchy osobnosti. 
Ochranná liečba (protialkoholická alalebo protidrogová) na záver posudku sa naria
dila 42 páchateIom (23,9 % z celého súboru). 
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3. Pohlavné rozdiely 

V skupine závislých (skupina Z) sa signifikantne častejšie vyskytli muži, v kon
trolnej skupine (skupina K) sa vyskytovali častejšie ženy (tab. 2). 

TabuIka 2. Pohlavné rozdiely 

Z skupina K skupina 

Muži 91 (91%) 55 (72,4 %) 

Ženy 9 (9 %) 21 (27,6 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,01, sign .... 

4. Údaje z rodinnej anamnézy 

Z rodinnej anamnézy nebolo vera údajov, ktoré by rozlišovali skupinu závislých 
od kontrol. Jedným zo znakov štatisticky signifikantne odlišujúcich skupinu Z a K 
bola pozitívna rodinná anamnéza otca, a to prítomnosť alebo neprítomnosť závislosti 
u otca. Závislosť u otca v skupine Z sa vyskytla u 35 (35%), v skupine K u 13 
(17,3%). Diferencia bola štatisticky signifikantná (P< 0,05). Podobný vzťah u matky 
bol ne signifikantný (Z-4,4% vs. K 2,2,6%, n.s.). Diferencia vo výskyte psychotických 
ochorení otca, porúch osobnosti alebo iných porúch nebola štatisticky signifikantná. 

Rodinné prostredie bolo ďalším faktorom, ktorým sa odlišovali skupiny Z a K. 
Probandi zo skupiny Z vyrastali signifikantne častejšie v konfliktnom, alebo dokon
ca v patologickom rodinnom prostredi. Podrobnosti sú v tab. 3. 

TabuIka 3. Rodinné prostredie 

Z skupina K skupina 

Hannonické 7 (7 %) 13 (17,1%) 

Uspokojivé 32 (32 %) 34 (44,7%) 

Konfliktné 41 (41 %) 19 (25,0%) 

Patologické 20 (20 %) 10 (13,2%) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,05, sign. oo 

Ako vidno zo skupiny závislých, skoro 2/3 (61%) páchateIov vrážd vyrastalo 
v konfliktnom alebo patologickom rodinnom prostredí, zo skupiny K len 38 %. 
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Vzťah rodičov (napr. rozvedení, slobodná matka a pod.) nebol znakom, ktorý by od
lišoval štatisticky signifikantne obe skupiny. 

Spôsob výchovy nebol signífikantne odlišný v oboch skupinách. Ale tolerantná 
výchova bola častejšia v skupine K (48 % vs. 24 %), chladná výchova bola častejšia 
v skupine Z (37 % vs. 23,7 %, podľa Pearsonovho testu bolo p = 0,084, t.j. blížilo sa 
signifikancii). 

5. Údaje z osobnej anamnézy 

Obe skupiny sa nelíšili signifikantne v takých znakoch osobnej anamnézy ako 
údaje o pôrode a ranom psychomotorickom vývine, ako aj vo výskyte bežných ocho
rení v detskom alebo dospelom veku. 

Traumatická anamnéza však bola vysoko signifikantne častejšia v skupine Z, 
než v kontrolnej skupine, takisto aj úrazy hlavy. V skupine závislých sa úrazy tela 
vyskytli v 38 %, v kontrolnej skupine len v 9,2 % (p = 0.0005). Opakované závažné 
úrazy hlavy sa vyskytli v skupine Z v 23,0 %, v skupine K v 10,5 %, opakované 
drobné úrazy hlavy v skupine Z v 28,0 %, v skupine K v 11,8 % (p < 0,001). Neurolo
gické komplikácie však neboli častejšie v skupine závislých. 

Rovnako často probandi oboch skupín absolvovali predškolskú výchovu a nelíšili 
sa aní v dosiahnutom vzdelaní . Budúci závislí vrahovia sa však podstatne horšie 
adaptovali na školskú dochádzku. Poruchy školskej adaptácie sa u ních vyskytovali 
v 48 %, v kontrolnej skupine sa zlá adaptácia vyskytovala len v 25 % (p < 0,005). 
Probandi zo skupiny Z častejšie prepadávali alebo zlyhávali v škole (45 % vs 26,3 %, 
p < 0,01). Výrazný rozdiel bol medzi skupinami v profesionálnej adaptácii (tab. 4). 

Tabuľka 4. Profesionálna adaptácia 

Z skupina K skupina 

Primeraná 21 (21 %) 37 (48,7 %~ 

Fluktuácia 46 (46 %) 30 (39,5 %) 

Descendentná 4 (4 %) 2 (2,6%) 

Bez zamestnania (dlhodobo) 29 (29 %) 7 (7,6 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,001, sign . ••• 

V skupine závislých teda boli profesionálne problémy umocnené, častejšie fluk
tuovali, mali zostupnú kariéru, alebo boli dlhodobo bez zamestnania. Logicky s tým 
súvisí aj horšia ekonomická situácia. V skupine Z sa častejšie uvádzala finančná 
núdza (40,2 % vs 15,8 %, p < 0,005). 
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6. Záujmy 

Z hradiska následnej trestnej činnosti je zaujímavé, ako hodnotili probandi záuj
movú sféru. Agresívne záujmy priznávali len zriedkavo. Signifikantne častejšie sa 
však v skupine Z vyskytovala redukcia záujmov (25,0 % vs. 2,6 %) alebo úplné 
chýbanie záujmov (22,0 % vs. 15,8 %, P < 0,001). Probandi zo skupiny Z častejšie 
tiež neabsolvovali základnú vojenskú službu, v porovnani s probandmi zo skupiny K 
(28,0 % vs .11,9 %, p < 0,05). 

7. Psychosexuálny vývoj 

Nebol rozdiel v sexuálnej orientácii , v sexuálnej preferencii medzi skupinami. 
Psychosexuálny vývoj v skupine Z bol však akcelerovaný. Probandi skupiny Z ča

stejšie začínali sexuálny život vo veku do 15 rokov (29,0 % vs. 13,2 %, P < 0,05 ). Pro
bandi skupiny Z boli nesignifikantne častejšie slobodní (43,0 % vs . 30,3 %), alebo 
rozvedení (19,0 %, vs. 11,8 %, n .s.). Nebol signifikantný rozdiel ani v pritomnosti 
alebo nepritomnosti detí, ani v počte detí v rodine probandov. 

8. Kriminálna anamnéza 

Probandi skupiny K mali nápadne menej často kriminálnu anamnézu (72,4 %) 
než probandi skupiny Z (29,0 %, P < 0,0001). Závislí jedinci mali častejšie v minulos
ti už aspoň 1 trestné stíhanie, alebo aj opakované stíhanía v anamnéze (pozri 
tab . 5). 

TabuIka 5. Kriminálna anamnéza 

Z skupina K skupina 

Bez kriminálnej anamnézy 29 (29 %) 55 (72,4 %) 

Jedno stíhanie 32 (32 %) 13 (17,1 %) 

Opakované stíhanie 39 (39 %) 8 (10,5 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,0001, sign. **** 

9. Objektívny nález 

V objektívnom náleze len málo premenných (tab. 6) signifikantne odlišovalo 
páchateľov jednej skupiny od páchateIov druhej skupiny. Išlo len o nasledujúce zna
kyalebo symptómy. Pri všetkých ostatných znakoch alebo symptómoch objektívneho 
vyšetrenia neboli signifikantné rozdiely, vrátane výskytu tetováže. 
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Tabulka 6. Objektívny nález 

Z skupina K skupina signifikancia 

Zlý hygienický štandard 20 (20 %) 3 (3,9 %) P < 0,01 * .. 
Jazvy 46 (46 %) 10 (13,1 %) p < 0,0001 .... * .. 
Anxiózno-depresívna nálada 16 (16 %) 32 (42,1 %) P < 0.01 .... 

Rezonantná nálada 18 (18 %) 8 (10,5 %) p < 0.01"" 

10. Diagnostický záver 

V kontrolnej skupine K sa častejšie nezistila žiadna psychopatologická sympto
matológia (21,1 % vs. 8,0 %, p < 0,001), naopak v skupine závislých (Z) sa zisťovala 
podstatne častejšie porucha osobnosti (najčastejšie išlo o polymorfnú poruchu osob
nosti - 28 % a disociálnu poruchu osobnosti - 25 %, v kontrolnej skupine zodpove
dajúce čísla sú 10,5 a 11,8 %). Iné diagnostické závery v oboch skupinách boli zried
kavé. Pozri tab. 7. 

Tabulka 7. Diagnostické závery 

Z skupina K skupina 

Bez psychopatológie 8 (8%) 16 (21,1 %) 

Porucha osobnosti 78 (78 %) 34 (44,7 %) 

Neurotické poruchy 4 (4%) 13 (17,1%) 

Depresívne psychózy O (O %) 3 (3,9 %) 

Schizofrénne psychózy O (O %) 4 (5,3 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p = 0,00001, sign ......... 

11. Ovplyvnenie psychotropnými látkami v čase činu 

V skupine závislých sa podľa očakávania častejšie vyskytli páchatelia, ktorí v ča
se činu mali alkoholovú, drogovú alebo kombinovanú opojenosť než páchatelia kon
trolnej skupiny. Abstinenčný syndróm sme konštatovali len u 2 páchaterov zo skupi
ny závislých. Celé spektrum možností ovplyvnenia v čase činu prezentujeme v tab. 
8. 
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Tabuľka 8. Ovplyvnenie psychotropnými látkami v čase činu 

Z skupina K skupina 

Bez ovplyvnenia 24 (24 %) 52 (68,4 %) 

Pod vplyvom alkoholu 62 (62 %) 18 (23,7 %) 

Pod vplyvom drog 1 (1,0 %) 2 (2,6 %) 

Kombinácia oboch 10 (10 %) 2 (2,6 %) 

Abstinenčný syndróm 2 (2 %) O (Q %) 

Iné 1 (1 %) 2 (2,6 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,00001, sign. ***** 

12. Mektivita v čase činu 

K diagnostickému záveru patrí aj vyjadrenie znalcov k afektivite v čase činu . 

V celom súbore 176 páchateľov sa najčastejšie vyskytol afekt hnevu (47,7 %), nebol 
rozdiel medzi závislými a kontrolnými osobami. Bez silného afektu boli páchatelia 
v čase činu v 34,1 %. Len u 7,9 % sa vyskytol veľmi silný afekt alebo patický afekt. 
Neboli však rozdiely medzi páchatermi skupiny Z alebo K. 

13. Konanie v čase činu 

Charakteristiky konania v čase činu sa mierne líšili medzi skupinou Z a K. 
Páchatelia skupiny Z častejšie mali znaky dezorganizovaného konania, než páchate
lia skupiny K (71,0 % vs. 56,6 %, p < 0,05). Zvyšni probandi v čase činu konali pre
myslene a cielene. 

14. Čas činu 

K okolnostiam činu patrí aj zisťovanie času, v ktorom sa páchala vražda. Závislí 
častejšie páchali vraždu večer medzi 19.-24. hodinou (v 59 %), kým probandi kon
trolnej skupiny častejšie spáchali vraždu popoludni medzi 13.-18. hodinou (35 %). 
Toto rozložene bolo štatisticky významné (p < 0,001). Deň v týždni nebol významnou 
premennou. Závislí sa dopúšťali vrážd najčastejšie v utorok, piatok a sobotu. V ce
lom súbore sa najviac vrážd realizovalo v lete (31 %) a potom na jar (27,8 %). Nebol 
rozdiel medzi skupinami. 
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K vražde najčastejšie došlo v dome páchateľa (37,3 % alebo v dome obeti 
(30,2 %).V pohostinstve došlo k vražde podľa nášho súboru zriedkavo (len 3 %). Opäť 
neboli rozdiely medzi skupinami. 

Najčastejšie sa k vražde použil bodný alebo rezný nástroj (46,6 %). Mierne ča
stejšie sa tieto nástroje použili u závislých. V kontrolnej skupine sa zase častejšie 
použili k vražde strelné zbrane (25,0 % vs. 11,0 %). Opäť však nešlo o signifikantné 
rozdiely medzi skupinami. 

V čase činu v úplnej väčšine nešlo o sexuálny kontakt (88,1 %). Zase nebol roz
diel medzi závislými a kontrolnými jedincami. Sexuálny motív vraždy sa vyskytol 
v celom súbore len u 5,1 % súboru. Najčastejším motívom vraždy bol krizový alebo 
konfliktný vzťah k obeti. Mierne častejšie sa tento motív vyskytoval u závislých 
(56,0 % vs.48,7 %, n .s.). 

Plné priznanie sa vyskytlo častejšie v skupine K než v skupine Z (53,9 % vs. 
37,0 %, p < 0,05). Nesignifikantne častejšie prejavili ľútosť probandi kontrolnej sku
piny (34,2 % vs . 18,0 %). Naopak, v skupine závislých sa nesignifikatne častejšie ob
javovala bagatelizácia alebo citovo chladné hodnotenie činu (46 % vs. 32,9 %). 

15. Pomocné vyšetrenia 

Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizovalo u všetkých členov súboru . Analýza 
psychodiagnostických záverov bola predmetom samostatnej monografie (Heretik , 
1999). Druhým najčastejším použitým pomocným vyšetrenim bolo elektroencefalo
grafické vyšetrenie (EEG). Realizovalo sa u 30 probandov kontrolnej skupiny a u 60 
probandov skupiny závislých. Väčšia časť vyšetrení sa realizovala na Psychiatrickej 
klinike FN a LFUK v Bratislave (vyhodnocoval doc. MUDr. E. Kolibáš alebo 
MUDr. Rudolf), menšia časť na iných pracoviskách , napr. vo väzenskej nemocnici 
v Leopoldove. Prehľad výsledkov je v tab. 9. 

Tabuľka 9. Elektroencefalografické vyšetrenie 

Z skupina K skupina 

Nenariadené 40 (40 %) 46 (60,5 %) 

Bez patologického nálezu 42 (42 %) 20 (26,3 %) 

Hraničný nález 11 (11 %) 9 (11,8 %) 

Abnonnný nález 7 (7,0 %) 1 (1,3 %) 

p < 0,05" 
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16. Znalecké závery 

Znalecké závery obligatórne majú dve časti. Jednak sa znalci zaoberali kautela
mi príčetnosti , teda zmenou ovládacích alebo rozpoznávacích schopností, jednak po
trebou ochrannej liečby. 

V celom súbore (n = 176) 68,2 % probandov nenapÍňali kritériá na zmenu ovlá
dacích alebo rozpoznávacích schopností. Zníženie ovládacích alebo rozpoznávacích 
schopností sa nevýznamne častejšie vyskytlo u probandov skupiny Z (27 % vs. 
13,2 %).Významné zníženíe alebo vymiznutie ovládacích a rozpoznávacích schop
ností bolo zriedkavejšie (11,0 % vs. 10,5 %). Rozdiely však neboli štatisticky signífi
kantné. 

V znaleckých záveroch sa v celom súbore ochranná liečba nenavrhovala u 60,2 % 
páchateľov. Protialkoholická a protidrogová sa navrhla u 23,9 %, psychiatrická 
u 15,9 %. 

Jednotlivé návrhy podľa podskupín demonštruje tab. 10. 

Tabuľka 10. Návrhy na ochrannú liečbu 

Z skupina K skupina 

Bez ochrannej liečby 43 (43 %) 63 (82,9 %) 

Protialkoholická! 42 (42 %) O (O %) 
Protidrogová 

Psychiatrická 15 (15 %) 13 (17,1 %) 

Spolu 100 (100 %) 76 (100 %) 

p < 0,00001 **** 

Diskusia a závery 

Nami získané a prezentované údaje môžeme len parciálne konfrontovať s inýmí 
súbormi. Vyplýva to aj z toho, že takto analyzované a prezentované súbory, ako je 
náš súbor, sú zriedkavé. 

V prezentovanom súbore vysoko prevažovali muži, podobne ako v níektorých 
iných súboroch (Pillmann a spol. , 2000, Linaker, 2000). Takisto priemerný vek sa 
neodlišoval. Priemerný vek našich vrahov bol 32,7 roka, v nemeckom súbore 31,5 ro
ka (Pillmann a spol., 2000). Mierne vyšší priemerný vek, 40 rokov, sa konštatoval vo 
švédskom súbore homicídií (Sjägren a spol. , 2000). 

V nami prezentovanom súbore 176 vrahov tvorili väčšinu vrahovia, ktorí boli 
závislí od alkoholu alebo iných drog, prípadne išlo o abuzérov alebo škodlivých 
užívateľov návykovej látky (skupina Z = 100, t .j . 56,8 % z celého súboru). Ide o vy
soký podiel závislých vrahov, podobné čísla uvádza vo svojom americký prieskum-
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50 % (NlAAA,1990) alebo dánsky prieskum-55 % (Gottlieb a Gabrielsen, 1992). Už 
citovaný nemecký súbor, ktorý však okrem vrážd zahŕňa aj iné násilné trestné činy, 
ako napr. únosy, lúpeže, uvádza 25,6 % závislých od alkoholu (Pillmann a spol., 
2000). Nejakým spôsobom bol alkohol involvovaný do problematiky homicídií vo 
švédskom súbore v 55 %. Autori neuvádzajú bližšie podrobnosti vo svojej práci 
(Sjägren a spol., 2000). 

Treba tiež podotknúť, že diagnostika závislosti v podmienkach súdno-psychia
trickej expertízy je obťažná, často chýbajú objektívne alebo heteroanamnestické 
údaje. To je dôvod, prečo sme do skupiny Z zahrnuli aj probandov s abúzom alebo 
škodlivým užívaním. Tento záver sa formoval často pri nedostatku dostatočných 
údajov a nedá sa vylúčiť, že sa pod týmto záverom skrývajú aj závislí jedinci. 

V našom súbore 60 % probandov žilo v problematickom (konfliktnom alebo pato
logickom) rodinnom prostredí, v nemeckom súbore sa také prostredie, označené ako 
"broken home", zistilo o 66,2 % (Pillmann a spol., 2000). 

Nami zistená častá asociácia násilného trestného činu, závislosti a poruchy osob
nosti je vcelku triviálne zistenie (Štefek, 2001). Skôr naše nálezy korešpondujú 
s finskymi nálezmi o častejšom výskyte antisociálnej osobnosti (Virkkunen a Lin
noila, 1997). V našom súbore závislých bola často diagnostikovaná aj polymorfná po
rucha osobnosti. Naopak, americká výskumná skupina konštatovala častejší výskyt 
schizotypálnej osobnosti (Raine a spol., 1999). V našich podmienkach je zriedkavejší 
nález schizotypálnej osobnosti. Nehovoriac o tom, že zhruba v polovici nami sledo
vaného obdobia takáto diagnóza neexistovala. Podobne britský výskumný tím 
konštatuje, že porucha osobnosti a závislosť sú najčastejšie diagnózy u anglických 
vrahov . Títo autori však svoje konštatovanie nešpecifikujú (Taylor a Gunn, 1999). 

Nemôžeme konfrontovať ďalšie anamnestické a klinické charakteristiky, lebo 
v citovaných prácach sa takéto extenZÍvne údaje nenachádzajú. 

Zaujímavý je výskyt abnormných nálezov v EEG vyšetrení, v skupine závislých 
je asi 5x častejší než u kontrol. Tento rozdiel by možno bol významnejší, keby sa 
EEG realizovalo u všetkých páchateľov celého súboru. Tento nález korešponduje 
s vysokým výskytom úrazov hlavy v skupine závislých. 

Probandi skupiny Z signífikantne častejšie mali znaky dezorganizované ho sprá
vania sa. To zrejme úzko korešponduje aj s častejším výskytom ovplyvnenia psycho
aktívnou látkou v čase činu. Signífikantne častejšie probandi skupiny Z sa dopúšťali 
vrážd vo večernom čase . To koreluje s častejším ovplyvnením psychotropnými látka
mi, konzumácia alkoholu kulminuje všeobecne vo večernom čase . S tým aj zrozu
mitelne korešponduje vysoký výskyt vrážd v piatok a sobotu. 

Znalecké závery korešpondujú s podobným iným súborom z našej kliniky (Ko
libáš, Novotný, 1995). Aj v prezentovanom súbore, aj v citovanom súbore sa potvrd
zuje, že vymiznutie alebo podstatné zníženie ovládacích a rozpoznávacích schopností 
u závislých je zriedkavé. Zodpovední znalci nenachádzajú pri dôkladnej anamnéze 
často podklady pre nepríčetnosť v čase činu. 

Podla očakávania nejaký typ ochrannej liečby sa vyskytol častejšie v skupine 
závislých, pričom tiež podla očakávania v kontrolnej skupine sa nevyskytol návrh 
na ochrannú protialkoholickú alebo protidrogovú liečbu. 
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