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o vplyve alkoholu na psychiku človeka v zmysle uvoľňovania správania 
a zábran voči spoločenským normám sú početné práce. Tento mechanizmus 
je dobre známy nielen odborníkom, ale i širšej verejnosti. Človek je však ne
poučiteľný, vždy sa nájde niekto, kto poznané pravdy ignoruje, avšak pre
dovšetkým na vlastnú škodu. 

Veľa sa napísalo aj o výchovných vplyvoch rodiny na správanie mladých 
ľudí (Turček, 2005; Mečíi\ 1990). Ťažko však očakávať pozitívny efekt, keď 
zlyhávajú práve tí najbližší . 

V tomto príspevku chceme opísať prípad skupiny maloletých dievčat , 

ktoré spoznávali "život" netradičným spôsobom, pomáhali im pri tom ale 
dospelí. S prípadom sme sa podrobne oboznámili v priebehu znaleckého 
skúmania zúčastnených osôb. 

V prípade išlo o skupinu troch maloletých kamarátok - v čase predmet
nej trestnej činnosti 14'.., 13- a 12-ročnej , ktoré prijímali opakovane pozvania 
k 70-ročnému páchateľovi. Pozýval ich "na kapučíno", vo svojom byte však 
reálne ponúkal alkohol. Potom dievčatám ukazoval fotografie obnažených 
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žien, pričom im lichotil, ako dobre vyzerajú. Ponúkal im fotografovanie. Na 
jeho naliehanie a azda len ponúkanie sa jednotlivé dievčatá pri opako
vaných návštevách pred páchateľom vyzliekali do bielizne, ale aj donaha. 
Niekedy boli pri fotografovaní samotné s páchateľom, inokedy boli pritomné 
aj ostatné, v pripade jednej z nich bola pri fotografovaní pritomná aj matka 
jednej z nich, ktorá sa tiež nechala fotografovať nahá. Počas fotografovania 
boli pod vplyvom ponúkaného alkoholu. Jednotlivé dievčatá teraz priblížime 
konkrétne . 

1. kazuistika 

14-ročná D.M. je z rizikovej gravidity, pochádza z nefunkčnej , neúplnej 
rodiny. Otec je etylik, matka bola súdne trestaná. V čase tejto trestnej čin
nosti bola matka vo výkone trestu odňatia slobody. Všetci známi pribuzní 
z otcovej strany sú etylici. Jedna sestra je epileptička. V útlom detstve sa 
D.M. liečila pre neurotické ťažkosti . Pije alkoholické nápoje spolu s pria
teľkami - skupina 3-8 dievčat vypije na posedenie flašu Fernetu. V škole 
vynechala v danom školskom roku 451 hodín. 

Matka posudzovanej sa s páchateľom osobne roky dobre poznala, vedela 
o návštevách dcéry u neho. Sama k nemu v minulosti opakovane chodila 
a nechala sa ním fotografovať vyzlečená. 

U posudzovanej sme zistili disharmonický vývin osobnosti so psychaste
nickými črtami a sklonom k neurotickej reaktivite s propagáciou do GITu, 
s poruchami sebahodnotenia, ktoré potenciovali kompenzačné tendencie so 
snahou vyrovnať sa rovesníčkam. 

2. kazuistika 

Posudzovaná 13-ročná Z.H . má otca etylika, sama fajčí "koľko sa dá", ob
vykle do 20 cigariet denne. Prvý raz bola opitá ako 13-ročná, potom začala 
skúšať drogy - pervitín, kokaín a marihuanu. Drogy jej dával 33-ročný bra
tranec, ktorý s ňou mal za to sexuálny pomer. Vystriedala množstvo se
xuálnych partnerov, údajne viac desiatok (?) a mala aj sexuálnu skúsenosť 
s priateľkou. Taktiež vymeškala množstvo vyučovacích hodín, zo štyroch 
predmetov nebola klasifikovaná. Má za sebou aj niekoľko útekov z domu. 

Posudzovaná okrem fotografovania u páchateľa tohto prípadu opakovane 
prespala. Jej matka sa s páchateľom osobne dobre pozná. 

U posudzovanej sme zistili disharmonický vývin osobnosti s nedostatoč-
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ným vývinom vyšších emócií a nízkou schopnosťou nadobúdať korektívnu 
skúsenosť. Prítomné boli aj vážna lézia sociálneho kontaktu a promiskuitné 
správanie ako nástroj na získavanie prostriedkov na drogy a sociálnej 
akceptácie. Samotná posudzovaná orgasticky neprofitovala. 

3. kazuistika 

Posudzovaná L.L. mala v čase predmetnej trestnej činnosti 12 rokov. 
Pochádza z rozvedeného manželstva, jej brat je etylik a bol súdne trestaný. 
Otec bol počas vyšetrovania tohto prípadu vo výkone trestu odňatia slobody. 
Matka bola stíhaná pre falšovanie peňazí (stíhanie ešte nebolo ukončené), 
matkina sestra je etylička. Posudzovaná sama bola psychiatricky vyšetro
vaná pre poruchy správania. Jeden z ročníkov opakovala trikrát. Dva roky 
nebola klasifikovaná pre záškoláctvo. 

Aj jej matka sa s páchateľom dobre poznala. Posudzovaná spočiatku cho
dila k páchateľovi spolu s matkou. Fotografovaná bývala pod vplyvom alko
holu. Matka bývala pri fotografovaní prítomná, niekoľkokrát sa tiež nechala 
nahá fotografovať spolu s nahou dcérou. 

Pri vyšetrení posudzovanej sme zistili léziu vývinu vyšších emócií, vo 
verbálnom kontakte bola častá pseudologia phantastica, ktorou posudzova
ná kompenzovala svoje inferiórne sebahodnotenie. Odmietanie okolím u nej 
často vyvolávali prejavy verbálnej agresivity. Jej osobnosť sa dish armonicky 
vyvíja. 

* 

Predmetom nášho príspevku nie je osoba páchateľa dlhodobo vykonáva
nej trestnej činnosti výroby detskej pornografie a zrejme i pohlavného 
zneužívania. On zo svojho pohľadu celkom racionálne ponúkal dievčatám al
koholické nápoje, aby uvoľnil ich zábrany na dosiahnutie svojho cieľa. Po
núka sa však otázka, či by tento cieľ nedosiahol i tak, teda bez konzumácie 
destilátov. Potom ale vypité kalíšky destilátov mohli zohrávať rolu média, 
ktoré ich "zbavuje viny" za vykonávanú činnosť, alebo pocit viny iba oslabiť 
(možno ani nie pred sebou, ale aspoň pred kamarátkami). Je zaujímavé, že 
všetkým trom dievčatám boli známe trestnoprávne dimenzie predmetnej 
činnosti, nezaujímali k nim ale žiadne stanovisko, ako by sa ich to netýkalo. 
A hoci znalcovi neprináleží zaujímať stanovisko k právnym aspektom prípa
du, zdá sa nám, že by bolo vhodné zvážiť aj trestnoprávnu zodpovednosť 
matiek dievčat v zmysle § 211 (ohrozovanie mravnej výchovy mládeže). 
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Ak sa všeobecne traduje, že konzumácia alkoholu potenciuje viktimolo
gické správanie, môže súčasne platiť aj názor, že vypitý alkohol pomáha ra
cionalizovať určitý typ správania, ktorý dané subjekty mali v úmysle reali
zovať. Na tom, že sa subjekt stáva objektom trestnej činnosti sa ale zároveň 
podieľa aj osobnostná štruktúra daného subjektu, ktorá determinuje vý
znamne jeho štýl správania. Táto je však do istej miery aj produktom fakto
rov zisťovaných v rodinnej anamnéze, teda výchovných vplyvov v nukleár
nej rodine. Sú potom tieto posudzované skutočne len "obeťami" na nich pá
chanej trestnej činnosti? 
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