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Súhrn 

Autori referujú o výsledkoch hodnotenia 211 súdno - znaleckých psychiatrických posud
kov, v ktorých užívanie návykovej (psychoaktívnej) látky bol dôvodom na vydanie rozhodnutia 
o vyšetrení duševného stavu. Priemerný vek celého súboru bol 23,79 roka, prevládali muži. 
Ženy tvorili 22,63% súboru. Najčastejším typom návykovej látky, ktorej užívanie súviselo 
s trestnou činnosťou , boli opioidy (159 probandov). Alkohol bol »hlavnou" návykovou látkou 
u 43 probandov . Iné psychoaktívne látky, ktorých užívanie súviselo s trestnými činmi, boli 
zriedkavé. U probandov užívajúcich heroín boli najčastejšie trestné činy maje tkovej povahy 
(83,64%), s užívaním alkoholu najčastej šié súviseli násilné a extrémne násilné trestné činy 
(58, 13 %). Vzťah medzi užívaním heroínu a trestnou činnosťou bol obyčajne motivačný - získa
nie prostriedkov na nákup drogy. Trestné činy v súvislosti s alkoholom boli spáchané najča
stejšie v intoxikácii (76,74 %). 

Z iných trestných činov boli najčastejšie diagnostikované poruchy osobnosti. Tzv. pravé 
psychické poruchy (neurózy, psychózy) sa zistili len u 6 probandov, psychotické poruchy však 
významne ovplyvnili závery posudkov a hodnotenie ovládacích a rozpoznávacích schopností. 

K r ú č o v é s lov á: návykové látky - alkohol - heroín - forenzná prax 
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V. Novotný, E. Kolibáš: FORENSIC PSYCHIATRIC 
EXPERIENCE AND ADDICTING SUBSTANCES 

Summary 

The authors present the results of the assessment of 211 forensie psychiatrie expert opi
nions, where the use of an addieting (psychoactive) substanee was a reason for rendering 
a decision on examination of the mental state. The average age of the whole group was 23.79 
years, with men prevailing. The women represented 22 .63% of the group. The most frequent 
type of an addicting substance, the use of which was related with the criminal aetivity, were 
the opioids (159 probands). Alcohol was the "main" narcotic in 43 probands . Other psychoacti
ve substances, the use of which was related to criminal activities, were rare. In probands 
using heroin, the most frequent criminal acts were stealing property (83.64%), alcohol was 
mostly connected with violenee and extreme violenee (58.13%). The relation between using he
roin was usualIy motivating - raising money for buying the drug. Criminal acts r elated to alco
hol were committed most of ten during intoxication (76.74%). 

From among other eriminal acts, the most frequently found were the personality disor
ders. The so-calI ed genuine mental disorders (neurosis, psychosis) were found in 6 probands 
only, however, the psychotic disorders had material impact on t he conclusions of the opiruons 
and the assessment of sel f-control and consciousness. 

K ey w o r ds: addicting substances - alcohol - heroin - forensic experience 

Psychické poruchy spojené s uZlvanim návykových (psychoaktívnych ) látok sú 
neodmysliteInou súčastou klinickej psychiatrie . S problematikou psychoaktívnych 
látok sa stretávajú azda najčastejši e psychiatri , ako súdni znalci. V roku 1995 sme 
konštatovali, že u dvoch tretín súdno - znaleckých psychiatrických posudkov domi
novala problematika spojená s užívaním týchto látok (Kolibáš a Novotný, 1995). Zis
tili sme, že najčastej ším typom návykovej látky v týchto súvislostiach je a lkohol. 
Významom užívania alkoholu sa znalci zaoberali v troch štvrtinách posudkov, pro
blematika heroínu dominovala v necelých 13% posudkov, iné psychoaktívne lá tky sa 
vyskytovali zriedkavo. Za uplynulé obdobie došlo k ďalším výrazným zmenám na 
drogovej scéne a v našom príspevku analyzujeme situáciu z rokov 1994-2001 (od 
1. 7. 1994 do 30. 6. 2001 ). 

Metodika a materiál 

Preštudovali sme posudky z uvedeného obdobia a vybrali sme tie, kde kontakt 
posudzovaného s psycho aktívnou látkou bol dôvodom na vydanie rozhodnutia o skú
maní duševného stavu. Viacerí posudzovani u žívali niekolko typov psychoaktívnych 
látok . V týchto prípadoch sme ako hlavnú označili tú latku, ktorá bola z forenzno -
psychiatrického hľadiska najdôležitejšia - napríklad za hlavnú látku sme mohli po
važovať alkohol, ak konzum alkoholu súvisel s trestným činom, aj keď posudzovaný 
nebol závislý od alkoholu, ale od inej psycho aktívnej látky (napr. heroínu). Zazna-
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menávali sme, aké ďal š ie psychoaktívne látky posudzovaný užíva, typ vztahu medzi 
hlavnou psychoaktívnou látkou a trestným činom, typy trestných činov, diagnos
tické a forenzno-psychiatrické závery a návrhy znalcov na ďal š í postup (ochranné 
li ečby ). 

Výsledl?y 

Problematika psychoaktívnych látok dominovala v 211 posudkoch (tab. la ). Muži 
tvorili asi 6-krát početnej šiu skupinu ako ženy. Najčastejšou psychoaktívnou lá tkou 
bol heroín (159 posudkov), alkohol bol hlavnou psychoaktívnou látkou v 43 posud
koch a ďalšie psychoaktívne látky (prchavé látky, benzodiazepíny) v 9 posudkoch. 
Priemerný vek probandov - 23,79 roka - je pomerne nízky, súvisí to však s vysokým 
zastúpením trestných činov spojených s heroínom (tab. lb ). Skupina probandov, 
u ktorých dominovala problematika a lkoholu , je výrazne staršia (30,76 r. l. 

Tabuľka l a . Základné charakteristiky súboru posudzovaných 

Počet Vek 

Celý súbor: 211 23,79 r . (15 - 56 r .l 

Muži : 181 23,98 r . 

Ženy: 30 22,63 r . 

Tabuľka lb. Základné charakteristiky súboru posudzovaných 

Typ psychoaktívnej látky 

Vek Vek 

Heroín 159 22, 03 Alkohol 43 30,76 

Muži: 133 22,38 Muži: 40 30,25 

Ženy: 26 20,19 Ženy: 3 37,66 

Z pridružených psychoaktívnych látok sa najčastejšie vyskytovalo užívanie ni 
kotínu . Závislosť od nikotínu sa diagnostikovala u 66 probandov. Abúzus alebo 
závislosť od kanabinoidov (THC) sa zistila u 36 probandov, abúzus prchavých látok 
u 28 probandov, problematika psychostimulancií sa vyskytovala u 25 proba ndov 
a problematika benzodiazepínov u 24 probandov. Ďalšie psychoaktívne látky boli 
zriedkavejšie (tab. 2). 
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Tabuľka 2. Užívanie pridružených psychoaktívnych látok 

Typ pridruženej drogy 

.Hlavná Heroín Alkohol Nikot. THC BZD Psycho- Prchavé 
droga" stimul. látky 

n % n % n % n % n % n % n % 

Heroín l 0,6 50 31,4 35 22,0 20 12,6 24 15,1 24 15,9 

Alkohol l 2,32 - 15 34,9 l 2,32 4 9,3 l 2,32 -

Iné drogy 2 22,22 l 11,11 - - - - -

Haluci-
nogény 

n % 

5 3,14 

-

-

Zaujímavé je zistenie, že tam, kde hlavnou drogou bol alkohol, bol heroín zried
kavo pridruženou drogou, naopak u 18 probandov, u ktorých bol heroín hlavnou dro
gou, bolo užívanie alkoholu častejšie. Skupina probandov, u ktorých bol heroín -
z forenzno - psychiatrického hľadiska - hlavnou drogou , často užívala aj ďalšie psy
choaktívne látky (u 31,4% bola zistená závislosť od nikotínu, u 22% abúzus THe, 
u 15 % abúzus psychostimulancií atď.) . V skupine, kde bol hlavnou drogou alkohol, 
sa najčastejšie zistila závislosť od nikotínu, iné psychoaktívne látky boli podstatne 
zriedkavejšie. 

Sledovali sme aj pridružené psychické poruchy. Tento termín nereflektuje ich 
medicínsky význam a v niektorých prípadoch ani forenzno - psychiatrický význam, 
bol zvolený len s ohľadom na nami zvolenú tému. 

Z prehIadu pridružených psychických porúch je zrejmé, že len u necelej tretiny 
probandov nebola zistená ďalšia psychiatrická diagnóza (tab. 3). Najčastejšie boli 
diagnostikované poruchy osobnosti - antisociálne, zriedkavejšie vôIovo slabé, výni
močne iné typy porúch osobnosti. U probandov s mentálnou subnormou alebo men
tálnou retardáciou sa len v jednom prípade a rovnako u probandov s organickými 
poruchami tiež len v jednom prípade zistili pridružené psychické poruchy, ktoré ma
li rozhodujúci význam pri hodnotení rozpoznávacích a ovládacích schopností. 

TabuIka 3. Typy trestných činov v celom súbore a v jednotlivých skupinách 

Typy trestných činov 

násilné X-násilné majetkové iné 

n % n % n % n % 

Celý súbor 15 7,1 18 8,53 161 76,3 17 8,05 

Heroín 2 1,25 5 3,14 133 83,64 14 8,8 

Alkohol 12 27,9 13 30,23 16 37,2 2 4,65 

Iné drogy l 11,11 7 77,77 l 11,11 
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Najčastej ším typom trestných činov boli majetkové trestné činy (161 probandov), 
potom násilné a extrémne násilné trestné činy (15 a 18 probandov). Iné trestné činy 
- často išlo o držanie psychoaktívnej látky - boli dôvodom trestného stíhania u 17 
probandov (8,05 % súboru ). Rozdelenie typov trestných činov v celom súbore a v sku
pinách vytvorených podla hlavnej psychoaktívne látky uvádzame v nasledujúcej ta
bulke (tab. 4). Z prehladu vidíme, že v súvislosti s alkoholom prevládali násilné 
a extrémne násilne trestné činy, v súvislosti s heroínom majetkové trestné činy. Pri 
porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím však výrazne stúpol počet nási l
ných/extrémne násilných trestných činov v skupine posudzovaných, v ktorej bol 
hlavnou drogou heroín. 

Tabulka 4. Pridružené psychické poruchy 

Typ poruchy n 'lc 

Poruchy osobnosti 117 55, 45 

Mentálna subnormalMR 13 6,16 

Neurotické poruchy 4 1,89 

Organické poruchy 4 1,89 

Psychózy 2 0,95 

Iné poruchy 1 0,47 

Bez pridruženej poruchy 64 30,33 

Štandardnou povinnostou znalcov je hodnotenie vztahu medzi užívanou psycho
aktívnou látkou a trestným činom a aj hodnotenie tzv. ovládacích a rozpoznávacích 
schopností posudzovaných jedincov. 

V nasledujúcej tabulke (tab. 5) uvádzame hodnotenie vztahov medzi psycho
aktívnou látkou a trestnými činmi . V necelých 20% prípadov sa na trestnom konaní 
probandov podielala intoxikácia. Intoxikácia sa spájala s trestnou činnostou najča
stejšie pri alkohole. Viac ako tri štvrtiny trestných činov, pri ktorých hlavnou dro
gou bol alkohol, boli spáchané v alkoholovej opojenosti. Opojenost po užití heroínu 
v čase spáchania trestného činu bola extrémne zriedkavá a opojenost inými návy
kovými látkami bola tiež zriedkavá. Užívanie psychoaktívnych látok bolo motívom 
trestného činu u troch štvrtín probandov. Najčastejšie sa tento vztah vyskytoval 
v skupine probandov užívajúcich heroín . Cieľom trestného činu tu obyčajne bolo 
získanie finančných prostriedkov na nákup drogy. Len u dvoch probandov sa zisti l 
vztah medzi trestným konaním a abstinenčnými príznakmi. V kategórii "iný typ 
vztahu" sú zaradené tie prípady, keď trestné konanie súviselo s pridruženou psy
chickou poruchou , táto porucha však bola zapríčinená užívaním psychoaktívnych 
lá tok (napr. alkoholická psychóza). 
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Tabuľka 5. Vzťah medzi hlavnou psychoaktívnou lá tkou a trestným činom 

Typ vzťahu 

Intoxikácia Motivačný Abstin. sy Iný typ vzťahu 

n % n % n % n % 

Celý súbo 41 19,43 160 75,83 2 0,95 8 3,79 

Heroín 6 3,77 142 89,3 1 0,63 4 2,52 

Alkohol 33 76,74 12 27,91 1 2,33 3 6,98 

Iné drogy 2 22,22 6 66,67 - - 1 11,11 

K záveru o vymiznutí ovládacích alebo rozpoznávacích schopností v čase činu 
dospeli znalci v troch posudkoch. U dvoch probandov tento záver súvisel s diagnosti
kovanou psychózou. Kuriózny a iste výnimočný je prípad muža, ktorý bol stíha ný za 
poškodzovanie vecí a ohrozenie iných ľudí , pretože zo strechy neobývaného domu 
zhadzoval škridle a poškodil viac automobilov. Išlo o alkoholickú paranoidno - halu
cinatornú psychózu a motív jeho konania bol patický: obrana pred domnelými 
prenasledovateľ mi . Výnimočné nebolo správa nie sa probanda, ale polície. Tento muž 
sa totiž pred činom uchádzal o ochranu polície, policajti jeho žiadostiam však neve
noval i pozornosť. Dokonca aj po zadržaní na mieste činu a vypočutí bol prepustený 
bez toho, aby sa venovala pozornosť jeho zdravotnému stavu . 

V jednom prípade k vymiznutiu ovládacích a rozpoznávacích schopností viedla 
opi losť u jedinca s mentálnou retardáciou a znalci pri záveroch zohľad nili aj charak
ter trestného kona nia - išlo o krivú výpoveď. 

Zníženie ovládacích alebo rozpoznávacích schopností znalci konštatovali u 27 pro
bandov, praktický dopad malo - vzhľadom na súčasné právne normy - také kon
štatovanie len v jednom prípade - u muža, ktorý pre organickú poruchu, vzniknutú 
po či ne, nebol schopný chápať v dostatočnej miere zmysel trestného pokračovania . 

Ochranná psychia trická liečba bola - v úplnej väčšine znalcami navrhnutá ako 
spoločensky preventívne opatrenie u tých probandov, u ktorých sa zistila závislosť 
od psychoaktívnych látok. Znalci súčasne prihliadali aj na možnú účinnosť takej 
liečby. Nenavrhli preto ochrannú li ečbu u jedincov, ktorí bez pozitívneho efektu ab
solvovali viaceré špecializované liečby a u probandov s ťažkými poruchami osob
nosti. 

Diskusia 

V porovnaní s rokmi 1992- 1994 došlo k výraznému vzostupu podielu probandov 
užívajúcich heroín a pomer medzi zastúpením alkoholu a heroínu je v súčasnosti 
opačný než aký bol v predchádzajúcom hodnotenom období (Kolibáš a Novotný, 
1995). Na zvyšovanie podielu trestných činov , Spáchaných v súvislosti s užívaním 
heroínu sme však upozornili už v našej predchádzajúcej práci. Príemerný vek pro-
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bandov je nižší, ako bol priemerný vek probandov, o ktorých sme referovali v pred
chádzajúcej štúdii . Súvisí to s nižším priemerným vekom probandov, ktorí užívajú 
heroín a ich vyšším zastúpením v súbore. Zvýši lo sa aj zastúpenie žien v súbore pro
bandov. V rokoch 1992-1994 ženy tvorili necelých 10 'lc súboru , v súčasnosti je po
diel žien viac ako dvojnásobne vyšší. Aj táto zmena oproti minulosti súvisí s vyšším 
zastúpením probandov užívajúcich heroín. Ženy tvorili 22,6 'lc v tejto skupine. 

Z prehľadu údajov o pridružených drogách vysvitá, že najčastejšie a s najväčším 
počtom drog sa stretávame u probandov užívajúcich heroín. Platí to nielen pre po
puláciu trestne stíhaných. Z našej liečebno - diagnostickej praxe vieme , že užívaniu 
heroínu často predchádza nadmerný konzum alkoholu a he roinisti - v období, ked 
neužívajú heroín - majú tendenciu k častejšiemu a nadmernému konzumu a lkoho
lu . Zistili sme to aj v nami prezentovanom súbore. Pozorovaný vztah medzi u žíva
ním he roínu a a lkoholu má aj svoje teoretické vysvetlenie. Eufori cké účinky alkoho
lu súvisia so zvýšeným uvoľňovaním endogénnych opioidov po konzume alkoholu 
(Volpicelli a kol. , 2002). 

V predchádzajúcej štúdii sme nevykazovali závislost od nikotínu, táto nemá pria
my forenzno - psychiatrický význam, je však zaujimavá z odborného hľadiska . Zdá 
sa, že nikotín a a lkohol sú v našich podmienkach najčastejšími "vstupnými" drogami 
(Csémy, 1999). 

Všeobecne sa tvrdí, že závislosti sa často viažu s násilnou kriminalitou a vražda
mi zvlášt. V našom súbore sme tento vztah zistili len pri alkohole. V analyzovanom 
súbore prevládali majetkové trestné činy (76,3 % všetkých trestných činov). Násilné 
a extrémne násilné trestné činy (vražda, tažké ublíženie na zdraví) tvorili len 15,6 'lc 
trestných činov. Výsledky v celom súbore boli ovplyvnené tým, že prevládali trestné 
činy súvisiace s užívaním heroínu. V tejto skupine tvorili násilné a extrémne 
násilné trestné činy 4, 4 % všetkých trestných činov a takmer 84 % tvorili trestné 
činy majetkovej povahy. V skupine probandov, stíhaných za trestné činy spáchané 
v súvislosti s požívaním alkoholu, prevládali násilné a extrémne násilné trestné či
ny (58,13 %). Dawkins (1997) v súbore 312 mladých páchateľov konštatoval, že alko
hol je zviazaný s násilnými trestnými činmi častejšie ako heroín alebo marihuana. 
Valdez a spol. (1997) upozorňujú, že a lkohol je dezinhibítor, drogy typu opioidov 
účinkujú inhibične aj v násilných trestných činoch . Novotný a spol. (2002) zistili 
vztah medzi konzumom alkoholu a trestnými činmi aj v súbore probandov, ktorí sa 
dopustili extrémneho násilia. Podobné zistenia platia aj pre iné krajiny. Napríklad 
v USA je 50 % vrážd Spáchaných v súvislosti s alkoholom (NIAAA, 1990). Uvedené 
zistenia platia aj pre náš súbor. U viac ako troch štvrtín trestných činov (76,74 %), 

Spáchaných v súvislosti s alkoholom zohrala dôležitú úlohu alkoholová opojenost. 
Konštatovanie o inhibičnom pôsobení opioidov na násilnú trestnú činnost však ne
platí všeobecne. Vo svojej znaleckej činnosti sa stretávame aj u ľudí závislých od 
heroínu s násilným a aj extrémne násilným konaním. V hodnotenom súbore sa 
nachádza 7 probandov, ktorí boli stíhaní za také trestné činy . 

V práci z roku 1995 sme upozornili na novelu paragrafu 187 Trestného zákona, 
ktorá vyjadruje represívny postoj ku konzumu návykových látok. Konštatovali sme, 
že je len otázkou času, kedy sa stretneme s drogovo závislými, stíhanými pre drža
nie návykovej látky (Kolibáš a Novotný, 1995). V našom súbore sa v skupine pro
bandov užívajúcich heroín vyskytol taký trestný čin v štyroch prípadoch . Rozde-
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lením doterajšej skutkovej podstaty trestného činu v roku 1999 na tri skutkové pod
staty trestných činov (paragrafy 186, 187 a 188) sa odlišuje držanie drogy pre vlast
nú potrebu, držanie drogy vo vyšších dávkach a výroba a predaj drogy. Uvedeným 
rozdelením a rozdielnymi trestnými sadzbami sa diferencuje postoj k drogovo závis
lým a k osobám, ktoré sa na vzniku a šírení závislostí podieľajú (Šamko, 1999). Za
tiaľ nevieme, ako sa zmeny v zákonných normách odrazia vo forenzno - psychiatric
kej praxi. 

Psychiater sa stretáva s názorom, že ľudia závislí od heroínu sú nebezpeč ní pre 
svoje okolie aj v období, keď sa u nich prejavujú abstinenčné príznaky. V tomto ob
dobí prevláda dysforická alebo rezonantná nálada, trestné činy v tomto období sú 
však mimoriadne zriedkavé. V súbore z rokov 1992-1994 sme našli len jeden taký 
prípad a rovnako aj v terajšom súbore len v jednom prípade došlo k spáchaniu 
trestného činu počas abstinenčného stavu pri závislosti od heroínu. 

Pacienti s psychickými poruchami sú laickou verejnosťou často vnímaní ako spo
ločensky nebezpeční. V našom súbore - okrem závislosti od návykových látok - bola 
najčastejšie disgnostikovanou psychickou poruchou porucha osobnosti. Táto sa zisti
la celkove u 117 probandov (55,45 % súboru). Pravé duševné poruchy (neurotické 
poruchy, psychózy) sa zistili u 6 probandov a u týchto probandov sa len vo dvoch 
prípadoch našiel príčinný vzťah medzi duševnou poruchou a trestným konaním. 

Novela Trestného zákona v roku 1994, podľa ktorej sa trestné činy spáchané 
v opojenosti, ktorá viedla k vymiznutiu rozpoznávacích alebo ovládacích schopností 
klasifikujú ako iný trestný čin, vyvolala živú diskusiu medzi odborníkmi v oblasti 
trestného práva aj medzi súdnymi znalcami (Fleischer a kol., 1994). Ukazuje sa, že 
v praxi sa spomínaná zmena právnych noriem uplatní veľmi zriedkavo. Závery o vy
miznutí ovládacích alalebo rozpoznávacích schopností v našom súbore súviseli buď 
s ťažkou duševnou poruchou (vo dvoch prípadoch) alebo sa na vymiznutí uvedených 
schopností, okrem konzumu návykovej látky, podieľala ľahšia psychická porucha 
a znalci zohľadnili aj charakter trestnej činnosti (v jednom prípade). 

Závery 

Analyzovaná vzorka súdno-psychiatrických znaleckých posudkov nereprezentuje 
forenzno - psychiatrickú prax v celej SR, upozorňuje však na situáciu, s ktorou sa 
pravdepodobne stretávajú aj iní znalci v iných regiónoch. V porovnaní s obdobím 
pred rokom 1994 sa do popredia dostala problematika užívania heroínu. S vyšším 
zastúpením týchto osôb súvisí aj zníženie priemerného veku celého súboru a vyššie 
zastúpenie žien. Typickým predstaviteľom kriminálne sa správajúceho užívateľa 
heroínu je mladý muž (v takmer 1/4 prípadov sa však trestných činov dopúšťajú že
ny) a typickým trestným činom je majetkový delikt. Nie je to však jediný typ 
trestného činu a upozorňujeme aj na násilné a extrémne násilné trestné činy v po
pulácii konzumentov heroínu. Najčastejším motívom trestného konania u týchto je
dincov je snaha získať finančné prostriedky - obyčajne na kúpu drogy. Bežným 
spôsobom získanía finančných prostriedkov v tejto skupine je krádež, niekedy sa 
však použije aj násilie . Závisí to od situačných faktorov (napr. bráneníe sa obete 
trestného činu) a od osobnostných charakteristík delikventa. V celom súbore -
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a platí to aj pre skupinu probandov užívajúcich heroín - sa veľmi často (v 55,45 %) 

zistila porucha osobnosti. 
V súvislosti s alkoholom prevládajú násilné a extrémne násilné trestné činy, ty

pickým páchateľom je muž stredného veku a k trestnému činu dochádza obyčajne 
v intoxikácii . 

Iné psychické poruchy - okrem závislosti od psychoaktívnych látok a porúch 
osobnosti - sú zriedkavé, môžu mat však rozhodujúci význam pri posudzovaní ovlá
dacích a rozpoznávacích schopností znalcami a pri hodnotení príčetnosti súdmi . 

Novela trestného zákona, ktorá vedie k zmene klasifikácie trestných činov spá
chaných v opojenosti, ktorá viedla k vymiznutiu ovládacích a/alebo rozpoznávacích 
schopností, sa vo forenzno - psychiatrickej praxi uplatňuje extrémne zriedkavo. 
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