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s ú h r n 

Objavenie sa heroínovej závislosti na Slovensku výrazne mení skladbu užívaných drog. S nový
mi drogami, vrátane heroínu,je možné stretnúť sa, už nielen v diagnosticko-terapeutickej praxi , ale 
aj v súdnej praxi. 

Autori vybrali zo 153 posudkov vypracovaných v rokoch 1992 až 1994 IO l-členný súbor súdne 
- psychiatricky posudzovaných osôb, u ktorých kontakt s nejakým typom drogy tvoril jadro posu
dzovanej problematiky. Teda asi 2/3 posudzovaných bolo v kontakte s nejakou drogou. 

V ďalšej časti článku autori analyzujú IO l-členný súbor. U 73 ,3 % posudzovaných bol hlavnou 
zneužívanou látkou alkohol, u 12,9 % heroín a u 10,9 % toluén. Pri analýze posudkov v jednotli
vých polrokoch sa jasne prejavil nárast heroínovej problematiky od roku 1992. 

Autori uvádzajú v prehľadoch diagnózu vo vzťahu k droge: 45-krát sa v záveroch vyskytol ab ú
zus, 45-krát závislosť a II-krát exces alebo intoxikácia. Najčastejšími pridruženými diagnózami 
boli poruchy osobnosti (63 posudzovaných) a kognitívne poruchy (16 posudzovaných). 

Od roku 1992 je možné stretnúť sa v súdnej psychiatrickej praxi s heroínovou závislosťou, prí
padne abúzom. Posudzovaní zo skupiny heroínu sa odlišujú mnohými charakteristikami od posu
dzovaných s alkoholovou problematikou (sú mladší, páchajú predovšetkým majetkové delikty, exis
tuje motivačný súvis medzi drogou a deliktom). 

Autori upozorňujú na potrebu starostlivej diagnostiky. Len asi u 2/3 posudzovaných, ktorí uvá
dzali ako hlavnú drogu heroín, diagnostikovali závislosť, u ostávajúcej tretiny osôb napriek dlhodo
bejšiemu kontaktu s heroínom len abúzus. V práci sa prezentujú aj príslušné forenzné závery. Naj
častejšie sa v posudkoch konštatovalo trestnoprávne nevýznamné zníženie rozpoznávacích 
a ovládacích schopností. Pre rozhodnutie súdu významné vymiznutie rozpoznávacích alebo ovlá
dacích schopností sa konštatovalo zriedkavo. 

Autori diskutujú svoje nálezy a upozorňujú na prvé skúsenosti s posudzovaním nových typov 
závislosti . 

K r ú Č o v é s lov á : abúzus alkoholu - syndróm závislosti od alkoholu - abúzus heroínu - hero
ínová závislosť - iné abúzy a závislosti - súdno-psychiatrické posudzovanie 
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E. Kolibáš, V Novotný: THE PRESENT DRUG SCENE AND THE 
FORENSIC-PSYCHIATRlC PRACTICE 

Summary 

The appcarance of dependence on heroin in the Slovak Republic changes considerably the com
position of the used dru gs. With new drugs, including heroin, it is possible encounter not only in the 
diagnostic and therapeutic practice, but also in the forensic one. 

The authors selected from 153 expert opinion s worked out in the years 1992 through 1994 
a group of 101 forensically and psychiatrically evaluated cases, in which the contact with any type 
of drug constituted the heart of the matter of the evaluated problematics. Thus, two third of the 
cvaluated case s were in contact with some drug. 

The authors evaluated a group of 101 cases. Of them in 73,5 % alcohol was the main abused 
substancc, heroin in 12,9 % and toluene in 10,9 %. Analyzing the expert opinions in the various 
half-year periods a marked increase of heroin problematics starting from 1992 was observed. 

The authors present in reviews diagnoses in relation to the drug. In the conclusions appeared 
abuse 45 times, dependence 45 times and excess or intoxication II times. The most frequently 
occuring additional diagnosis were personality disorders (63 evaluated) and cognitive disorders ( 16 
cvaluated). 

Sincc 1992 it has been possible to encounter in the forensic-psychiatric practice with heroin 
dependence or abuse. The evaluated in the group with heroin differ in many characteristics from the 
oncs with alcohol problematics (they are younger, commit predominantly property crimes, there is 
a 1l10tivation relation between the drug and the delicts) . 

The authors draw attention to the necessity of careful diagnostics. Of the evaluated with heroin 
as the main drug, dependence on this drug was diagnosed only in 2/3, in the rest, in spite of longer 
lasting eontact with heroin only abuse was diagnosed. Relevant forensic conclusions are also pre
sented in the paper. In the expert opinions forensic irrelevant recession of cognitive and control 
eapabi I ity were stated. From forensic point of view significantly extingted cognitive or control capa
bilities were stated only rarely. 

The authors discuss their findings and draw attention to their first experiences with evaluation 
of new types of dependence. 

K c Y w o r ds: Aleohol abuse - alcohol dependence syndroma - heroin abuse - heroin depen
denee - other abuses and dependencies - forensic-psychiatric evaluation 

S problematikou návykových látok sa znalec-psychiater stretáva často. Nejde vždy 
o ten istý typ návykovej látky, vzťah posudzovaného k nej, či okolnosti, v ktorých kon
tcxte sa pôsobenie návykovej látky hodnotí. Postup znalca v jednotlivých prípadoch sa 
preto nedá určiť šablonovite. Medzi odborníkmi jestvujú rozdiely v stanoviskách a sú 
dôvodom na výmenu názorov a skúseností. 

V posledných rokoch došlo k zmenám na drogovej scéne. V terapeutickej aj forenz
ncj praxi sa stretávame s novými drogami (Novotný aspoluprac., 1993 ; Kolibáš, Novo
tný, 1994). Došlo k viacerým zmenám právnych noriem (Zbierka zákonov časť 248/1994). 
To nás núti analyzovať vlastné postupy v konkrétnych prípadoch. Cierom článku je zistiť, 
ako sa zmena drogovej scény a zmena zákonných noriem prejavila v našej práci. Chceme 
upozorniť na nové problémy a diskutovať ich riešenie. 
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Materiál a metodika 

Preštudovali sme posudky z rokov 1992 - 1994, na spracovaní ktorých sme sa podieľali. 
Do súboru analyzovaných posudkov sme vybrali také, kde bol kontakt posudzovaného s ná
vykovou látkou dôvodom na vydanie rozhodnutia o skúmaní duševného stavu, ako aj také, 
v ktorých znalci zistili kontakty s návykovou látkou a tie uvádzajú v záveroch. 

Okrem základných demografických údajov sme zaznamenávali, o aké typy návyko
vých látok ide, typ vzťahu k návykovej látke, vzťah medzi návykovou látkou a udalosťa
mi, ktoré viedli k súdnemu konaniu, diagnostické a forenzne psychiatrické závery. Návy
kové látky sme rozdelili na tzv. hlavné a pridružené podľa klinického hodnotenia ich 
konzumu a vzťahu k predmetu súdneho konania. Výsledky prezentujeme prevažne v ab
solútnych hodnotách, a to vzhľadom na vefkosť skupín. Pre posúdenie zmien v zastúpení 
jednotlivých typov návykových látok v sledovanom období sme tieto údaje porovnávali 
v 6-mesačných intervaloch. 

Výsledky 

Z celkového I?očtu 153 posudkov, podaných od l . l. 1992 do 30. 6. 1994, sme vybrali 
101 posudkov splňajúcich už spomenuté kritériá. 

Najčastejším typom návykovej látky v analyzovanom súbore je alkohol, ktorý sa ako 
"hlavná" návyková látka vyskytoval v 73,3 % posudkov. Ďalšie typy návykových látok sú 
zriedkavejšie. Z prchavých látok sa udával len toluén, v skupine "iných" návykových lá
tok (tri prípady) išlo o benzodiazepíny, opiátové analgetiká alebo marihuanu. Základné 
charakteristiky súboru sú v tabuľke l. 

Tabufka 1. Základné charkteristiky súboru 

Typ drogy n % Pohlavie Priemerný vek 

M Ž 

Alkohol 74 73,3 68 8 33 ,6 
Heroín 13 12,9 II 2 21,5 
Toluén II 10,9 II - 19,7 
Iné 3 2,9 3 - 28 ,7 

SPOLU 101 91 IO 

Okrem "hlavných" návykových látok sa v časti posudkov zistilo aj užívanie "pridru
žených" návykových látok. Najčastejší bol údaj o abúze toluénu . Prehľad týchto látok je 
uvedený v tabuľke 2. Pridružené návykové látky sa často vyskytovali v skupine, kde bol 
hlavnou látkou alkohol, ale zistili sa aj pri heroíne. 

Podiel jednotlivých typov "hlavných" návykových látok sa v priebehu rokov 1992 -
1994 zmenil. Z porovnania ich zastúpenia v polročných intervaloch je vidieť, že v roku 
1992 sa "objavil" heroín a jeho podiel v nasledujúcom období vzrástol. Naopak, podiel 
alkoholu sa v sledovanom období znížil (graf l) . 
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Tabufka 2. Pridružené návykové látky 

Typ drogy n 

Toluén 13 
Analgetiká 12 
Alkohol 8 
Heroín 7 
Anxiolytiká I Hypnotiká 5 
Psychostimulanciá 3 
Opiáty I 

Graf l. Zastúpenie návykových látokv posudkových materiáloch v rokoch 1992 - 1994 
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Z prehfadu záverov, týkajúcich sa vzťahu posudzovaného k návykovej látke sa ukazu
je, že sa závislosť diagnostikovala u necelej polovice súboru. Najzriedkavejšia bola táto 
diagnóza pri alkohole a najčastejšia pri heroíne (u približne 2/3 posudzovaných, tab. 3). 

Z ďalších diagnóz bola častá porucha osobnosti , pričom takmer výlučne išlo o diso
ciálnu poruchu osobnosti. V skupine alkoholu sa často prejavovali aj poruchy kognitív
nych funkcií. V 1 l prípadoch išlo o mentálnu subnormu alebo fahkú debilitu, v ďalších 
dvoch prípadoch o organický psychosyndróm. 
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Tabuľka 3. Prehľad diagnostických záverov 

Typ drogy n Vzťah k droge Pridužená diagnóza 

Závislosť Abúzus Exces Poruch a Kognití vna 
osobnosti porucha 

Alkohol 74 31 32 II 42 13 
Heroín 13 8 5 - 9 l 
Toluén II 4 7 - 8 2 
Iné 3 2 l - 3 -

SPOLU 101 45 45 II 63 16 

V celom súbore prevládali majetkové trestné činy. Sú však rozdiely v zastúpení jed
notlivých typov trestných činov v závislosti od typu hlavnej návykovej látky (tabuľka 4). 
Násilné a (ažko násilné konanie (ťažké zranenia, usmrtenia) bolo asi dvojnásobne častej
šie pri alkohole, ako pri heroíne alebo toluéne.Majetkové trestné činy sa naopak častejšie 
vyskytli v skupinách toluénu a heroínu. 

Tabuľka 4. Typy trestných činov 

Typ drogy n 
Typy trestných činov 

Násilné Extrémne násilné Majetkové Iné 

Alkohol 74 22 19 30 3 
Heroín 13 2 - II -
Toluén II l l 7 2 
Iné 3 - 2 l -

SPOLU 101 25 22 49 5 

Najčastejšie boli trestné činy spáchané v intoxikácii . Intoxikácia v čase činu prevlá
dala v skupine alkoholu, najzriedkavejšia bola pri heroíne. Pri alkohole sa konštatova lo 
eelé spektrum - od spornej až po (ažkú intoxikáciu. Pri iných návykových látkach išlo 
o ľahké, prípadne aj o sporné intoxikácie. 

Tabulka 5. Vzťah medzi návykovými látkami a trestným konaním 

Typ drogy n 
Typy vzťahov 

Intoxikácia Motivácia Abstinencia Bez 

Alkohol 74 63 l - IO 
Heroín 13 4 6 l 2 
Toluén II 8 l - 2 
Iné 3 l - - 2 

SPOLU 101 76 8 I 16 
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Pri heroíne sa u takmer polovice prípadov našiel motivačný vzťah medzi trestným či
nom a drogou. Išlo o snahu získať prostriedky na nákup drogy. V jednom prípade bol 
z odborného hľadiska dôveryhodný opis abstinenčných príznakov v čase trestného kona
nia (tabuľka 5). 

Nezistila sa extrémne ťažká alkoholová intoxikácia, ktorá by sama viedla k vymiznu
tiu ovládacích alebo rozpoznávacích schopností. V dvoch prípadoch, v ktorých závery 
obsahovali také konštatovanie, poruchu vyvolalo spolupôsobenie intoxikácie, poruchy 
osobnosti, poruchy kognitívnych funkcií a situačných vplyvov. Nediagnostikoval sa ab
normný priebeh opojenosti (komplikovaná alebo patická ebrieta) . Zníženie rozpoznáva
cích a ovládacích schopností vyplývalo z posúdenia interakcie účinkov drogy, ako aj 
z osobnostných dispozícií so situačnými faktormi. Vo všetkých prípadoch sa však za roz
hodujúce považovali účinky návykovej látky (tabuľka 6). 

Tabuľka 6. Súdne závery 

Typ drogy n 
Rozpoznávacia schopnosť Ovládacia schopnosť Ochranná 

N Z V N Z V Liečba 

A lkoho l 74 24 49 I 20 52 2 26 
Heroín 13 9 4 - 8 5 - 9 
Toluén II 7 4 - 7 4 - 4 
Iné 3 3 - - 3 - - -

SPOLU 101 43 57 I 38 62 2 39 

Vysvetlivky : = neporušená; Z = znížená; V = vymiznutá 

Pri návrhoch ochrannej (protitoxikomanickej) liečby sa okrem diagnostikovanej zá
vislos ti zohfadnili aj predpoklady jej úspešnosti. Len u časti závislých od alkoholu a od 
toluénu bola odporučená ochranná liečba . 

Diskusia 

Aj pre nás je prekvapujúci nález vysokého podielu posudkov s problematikou návy
kových látok. Tvorili 66 % všetkých posudkov v sledovanom období. 

Menej prekvapuje skutočnosť, že najčastejším typom návykovej látky je alkohol. Zná
ma je vysoká a stále sa zvyšujúca spotreba alkoholu na Slovensku (Bútora, 1989), veľmi 
frekventované "problémové" pitie alkoholu (Miššík, 1987), ako aj častý podiel alkoholu 
na trestnom konaní (Kunda aspoluprac., 1988). V súčasnosti sa pozornosť zameriava viac 
na nové návykové látky, a na alkohol sa zabúda. 

V roku 1992 sa aj v posudkovej praxi objavila problematika tvrdých drog a odvtedy 
podiel prípadov, pri ktorých je návykovou látkou heroín, stúpa. Tento náš nález sa zhoduje 
s poznatkami Provazníka, ktorý zistil zvyšovanie počtu ambulantných pacientov užívajú
cich heroín: v polovici roku 1994 sa ich počet vyrovnal počtu pacientov s abúzom alebo 
závislosťou od alkoholu (Provazník, 1994). 
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V našom súbore sa zistila závislosť od návykovej látky len u necelej polovice posu
dzovaných. Najvyšší podiel závislých bol pri heroíne, ale aj tu sa u viac ako 1/3 posudzo
vaných diagnostikoval len abúzus. Podobné skúsenosti sme získali u pacientov hospitali
zovaných v súvislosti s heroínom (Kolibáš aspoluprac., 1994). 

Existujú viaceré rozdiely medzi posudzovanými osobami, viazané na typ návykovej 
látky. 

Posudzovaný, u ktorého je "hlavnou" návykovou látkou alkohol, je v typickom prípa
de muž (zriedkavejšie žena) stredného veku (priemerný vek bol 33 ,6 roka). Zvyčajne nie 
je závislý od alkoholu, trestného činu sa dopustil v opojenosti a veľmi často ide o násilný 
trestný čin. 

Typickým predstaviteľom v skupine heroínu je mladý muž (priemerný vek bol 21,5 
roka) stíhaný pre majetkový trestný čin. Trestné konanie motivuje snaha získať finančné 
prostriedky na nákup drogy. Tento náš poznatok je v súlade s literatúrou. Násilný trestný 
čin u ľudí s heroínovou závislosťou je zriedkavý, dominujú trestné činy proti majetku (Moss 
a Tarter, 1993). 

Rozdielne sú aj odborné problémy, ktoré musí znalec v posudku riešiť. Pri alkohole sa 
zaoberá najmä typom a intenzitou intoxikácie. 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že pri určení intenzity a typu opojenosti rozhoduje 
analýza psychopatologickej symptomatológie. Preceňovanie významu zistenej alkoholé
mie môže viesť k nesprávnym záverom. Navyše, ak nie je k dispozícii séria meraní, môže 
byť zavádzajúcim nálezom. V jednom z prípadov znalci - psychiatri zohľadnili vysokú 
alkoholémiu zistenú krátko po čine, a konštatovali veľmi ťažkú opojenosť s vymiznutím 
ovládacích a rozpoznávacích schopností. Posudzovaný však mal plne zachované spomienky 
na obdobie, v ktorom došlo k trestnému činu, udával zrozumiteľný motív konania a ko
nanie bolo usporiadané. Dodatočne sa zistilo, že veľké množstvo alkoholu posudzovaný 
vypil až po čine . 

Ako sme na to poukázali už v minulosti , v praxi sa novela paragrafu 20 I uplatní veľmi 
zriedkavo. Existencia tejto novelizácie však núti znalcov venovať hodnoteniu opojenosti 
väčšiu pozornosť (Fleischer aspoluprac., 1994). 

Vymiznutie ovládacích, prípadne aj rozpoznávacích schopností vo dvoch prípadoch 
súviselo len čiastočne s požitím alkoholu. V týchto prípadoch sa teda nedal aplikovať pa
ragraf 20 I a. Zaujímalo by nás , ako ovplyvnili závery posudku súdne konanie, ale nedo
zvedeli sme sa to. Pravdepodobne bolo ďalšie konanie zastavené. 

Pri heroíne je najčastejším a nezriedka aj odborne najnáročnej ším úkonom diagnosti
ka závislosti . Naše skúsenosti nepotvrdzujú rozšírenú predstavu, že niekoľkomesačný abú
zus heroínu vždy vedie k závislosti a že vždy ide o ťažkú závislosť. V nami sledovanom 
súbore sme abúzus diagnostikovali u 1/3 osôb. Definície závislosti obsahujú prítomnosť 
silnej túžby po droge. Už v roku 1926 Rollestonova komisia v Anglicku, ktorá sa mala 
vyjadriť k spôsobom liečby závislosti od opiátov, za kľúčový znak považovala "všczapla
vujúcu túžbu drogu užiť" (Nerad aspoluprac., 1984). Aj súčasné diagnostické a klasifi
kačné systémy považujú "neodolateľnú" túžbu po droge za dôležitý znak závislosti (No
votný, Kolibáš, 1994). Naše skúsenosti ukazujú, že rozhodujúce pre diagnostiku prítomnosti 
a rozvinutosti závislosti je zhodnotenie abstinenčných symptómov. V súdnej praxi je však 
najčastejšou odbornou úlohou posúdenie intenzity túžby po droge a určenie , v akej miere 
táto túžba ovplyvnila aj konanie nepriamo spojené so získaním drogy. Tu sa môžu hodno
tenia rôznych znalcov rozchádzať. V nami sledovanom súbore išlo o prípady ľahšej závis-
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losti a trestné konanie bolo vopred uvážené. Celkom iné môžu byť však závery pri plne 
rozvinutej závislosti. 

Zmenou znenia paragrafu 187 trestného zákona pri jeho poslednej novelizácii (Zbier
ka zákonov časť 248/1994) sme sa zaradili medzi krajiny s represívnymi postojmi ku kon
zumu návykových látok. Je len otázkou času, kedy sa stretneme s drogovo závislými , 
stíhanými pre držanie návykovej látky. 

Posúdenie stavu ovládacích a aj rozpoznávacích schopností u jedinca, závis lého od 
tvrdej drogy a stíhaného pre jej držanie bude odborne náročnou úlohou s vysoko indivi
duali zovanými závermi. Znalec sa pri tomto úkone bude musieť vysporiadať nielen s dia
gnostikOlI stupňa rozvoja závislosti, kvantifikovaním jej jednotlivých znakov, prípadnou 
prítomnosťou psychiatrických (psychopatologických) komplikácií závislosti, ich vzťahom 
k ovládacím a rozpoznávacím schopnostiam (vo vzťahu k príslušnému typu trestného 
konania), ale aj s úlohou určiť medicínsky a spoločensky naj výhodnejší postup. Bude sa 
musieť napríklad v nejednoznačných prípadoch rozhodnúť, či je výhodnejš ie prijať "mier
nejšie" riešenie s pripustením čiastočnej poruchy ovládacích schopností a súčasne navrh
núť dlhodobú ochrannú liečbu , alebo zvoliť postup "tvrdší". V týchto prípadoch môžu 
závery znalcov ovplyvniť aj neodborné faktory, napríklad morálne postoje. Bude preto 
potrebné, aby znalci preskúmali pripravované forenzné závery aj s ohľadom na možnosť 
ich "kontaminácie" neodbornými vplyvmi . Veľmi dôležitá bude aj výmena skúseností a dis
kusia na odborných fórach . 

Napokon chceme upozorni ť na zistenie, že sa vo forenznej praxi využívajú možnosti 
diferencovaného prístupu k ochrannej liečbe , dané zmenou trestného zákona. 

Záve/y 

V sledovanom období došlo k zmene v spektre návykových látok, s ktorými sa vo 
s\'ojej foren znej praxi psychiater stretáva. Najdôležitejšou zmenou je objavenie sa prípa
dov, u ktorých je návykovou látkou heroín , a ich kontinuálny vzostup. Stále je však naj
č astej šou núvykovou látkou alkohol. Posudzovaní , u ktorých je návykovou látkou heroín, 
sa odli šujú od tých, u ktorých ide o alkohol , nižším vekom, vyšš ím zastúpením žien, pod
statnc zriedkavejšími násilnými a naopak častejšími majetkovými trestnými činmi. Sú 
rozdie ly aj vo vzťahu medzi návykovou látkou a trestnými činmi . Pri alkohole dochádza 
k trestným č inom veľmi často v opojenosti a znalci sa najčastejšie zaoberajú hodnotením 
typu a intenzity opojenosti. Ani v jednom z analyzovaných prípadov nešlo o opojenosť, 
na ktorú by sa vzťahovala zmena paragrafu 20 I trestného zákona. Časť posudzovaných 
osôb udávala súčasné kontakty s ďalšími drogami. V nami sledovanom súbore sa však 
neobjavil vážny problém, týkajúci sa posudzovania kombinovanej opojenosti. 

Pri heroíne je najdôležitejšou a často náročnou úlohou diagnostika vzťahu posudzova
ného k droge. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že závery nemôžu vychádzať len z údajov 
o dížke a frekvencii aplikovania drogy. Mimoriadne náročné je hodnotenie ovládacích 
schopností u jedincov závislých od heroínu. Základom je diagnostika intenzity závislosti 
a jej jednotlivých prejavov. Závery však musia zohľadniť aj ďalšie pre konkrétny prípad 
špecifické okolnosti . Znalec musí počítať s možným ovplyvnením postupu a záverov ne
odbornými postojmi. Posudzovanie ovládacích a rozpoznávacích schopností pri heroíne 
sa stane obzv láš ť náročné, keď sa v praxi uplatní posledná novelizácia trestného zákona. 
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