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Úuod 

Auton tohoto článku byli povereni vypracováním znaleckého posudku na muže 
obvineného ze spáchání závažného trestného činu-vraždy, kterého se mel dopustit 
tím, že pod vlivem metamfetaminu (pervitinu) zastrelil legálne drženou pistolí svou 
milenku. 

Celý posudek byl neobyčejne komplikovaný, neboť obvinený (zrejme na radu své
ho obhájce) stále menil výpovedi a rodinní príslušníci vypovídat odmítli, takže jedi
nou objektivní skutečností, na kterou se znalci mohli opravdu spolehnout, byla 
vysoká hladina metamfetaminu v telesných tekutinách. 

Pri práci na tomto posudku si znalci uvedomili možná úskalí soudne-psychiatric
kého posuzování trestných činú Spáchaných pod vlivem návykových látek, a vzhle
dem k tomu, že se jedná o téma velmi aktuální , neboť trestných činú Spáchaných ve 
stavu intoxikace návykovými látkami stále pľibýva, rozhodli se svúj príspevek k této 
problematice zverejnit. 

Kazuistika 

Posuzovaný je sedmadvacetiletý muž, ženatý, otec dvou detí ve veku 2 a 5 let, základního 
vzdelání . Puvodne pracoval jako pomocný delník, od roku 1989 prodával na stánku textil. Pod 
nikání se mu danlo , takže v roce 1994 si koupil vlastní obchod, kde prodává textil. 

Obvinený nikdy nebyl vážneji somaticky nemocen. Na psychiatrii se nikdy neléčil, nikdy 
nebyl psychiatricky vyšetfen . V jeho pokrevním pnbuzenstvu se nevyskytla neuropsychiatrick á 
pntež. 

~-_.~ .. _~-
Pfedneseno na XX. česko-slovenské soudne-psychiatrické konferenci v Brne 9. - 12. 10. 1997 
Pfedneseno na pracovní schuzi Psychiatrické společnosti české lékai'ské společnosti J . E . Pur
kyne v Pra ze dne 5. ll. 1997 
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Pfi výslechu tesne po spáchání trestného činu obvinený priznal asi 3/4 roku trvající pravi
delné požívání metamfetaminu. Uvedomoval si , že je na nem závislý, potreboval jej stále více . 
Okolnosti spáchání trestného činu vylíčil celkern souvisle. Pfi zn al požití metamfetaminu jak 
pred , tak po spáchání trestného činu . Tesne po spáchání trestného činu byla zjištena hladina 
metamfetaminu v krvi 0,80 mg/ l, v moči 113,6 mg/ l. 

Pfi pozdejších výpovedích , stejne jako pfi znaleckém vyšetrení udal pouze sporadické požití 
metamfetaminu, a to celkern dvakrát na naléhání milenky, pričemž verohodne popsal jak eufo
rii trvající nekolik hodin po aplikaci drogy, tak nepríjemné pocity pri odeznívání intoxikace 
trvající kolem 24 hodin . Obvinený tvrdil, že více dávek si vedome nevzal , vyslovil však po
dezrení, že mu jeho milenka tajne dávala metamfetamin do nápoju. V období asi 24 hodin pred 
spácháním trestného činu udával mimorádné pocity typu derealizace a depersonalizace, 
i závažný psychotický stav s paranoidne-halucinatorní symptomatologií, kdy vystrelil ze své 
pistole na domnelého útočníka . Okolnosti trestného činu potom udával zkreslene s tím, že 
nestfileI na svou milenku, leč na svého dvojníka. Udával pritom ostnivkovitou \lmnezii . 

Z techto duvodu museli znalci vypracovat dve verze záveru. V obou byly ovládací i roz
poznávací schopnosti obvineného zcela vymizelé v dusledku psychotického stavu. Podstatný 
rozdíl byl však v tom , zda šlo o požití drogy z nedbalosti a zda obvinený již mel zkušenosti 
s účinkern drogy zejména ve smyslu možnosti vyvolání toxické psychózy. Posoudit tento 
problém však již není záležitostí znalcu, nýbrž soudu. Podobne se v jednotlivých verzích lišila 
i ochranná opatŕení navrhovaná znalci - pri první možnosti ambulantní, pri druhé potom 
ústavní ochranné protitoxikomanické léčení. 

Schéma forenzního hodnocení 

Nejdríve jsme si sestavili "inventár" všech možností, které moho u v souvislosti 
s používáním metamfetaminu nastat, a to nejen co do vlastní intoxikace, ale i stavu 
zpusobených dlouhodobým požíváním metamfetaminu. Vycházeli jsme pntom zlO. 
mezinárodní klasifikace nemocí (1992). Vypracovali jsme následující schéma: 

1. Jednorázová intoxikace 
al nekomplikovaná; 
bi komplikovaná psychotickým stavem (slangove "stíhy"); 
d odeznívající intoxikace (slangove "dojezd"). 

2. Škodlivé užívání (abúzus die dfívej ší klasifikace): 
al vlastní abúzus; 
bi nekomplikovaná intoxikace pn abúzu; 
d intoxikace komplikovaná psychotickým stavem 

aal poprvé, 
bbl opakovane; 

dl odeznívající intoxikace; 
el toxická psychóza (slangove "stíhy"). 

3. Syndrom závislosti na psychostimulanciích (resp. metamfetaminu): 
al vlastní závislost; 
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bi nekomplikovaná intoxikace v rámci závislosti; 
d intoxikace komplikovaná psychotickým stavem 

aal poprvé, 
bbl opakovane; 

dl odeznívající intoxikace; 
el toxická psychóza pn závislosti; 
fi odvykací stav (slangove "absťák"); 
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gi reminiscence ("flash back"); 
hl deprivace osobnosti, narušení kognitivních funkcí. 

V našem inventári jsme tedy identifikovali celkem 18 možností . I když se ve 
všech prípadech jedná o stavy související s požíváním návykové látky metamfetami
nu, je již na první pohled jasné, že jejich forenzne psychiatrické posuzování se bude 
navzájem velmi podstatne lišit. 

Pokusíme se nastínit alespoň základní schéma soudne-psychiatrického posu
zování, i když je nám jasné, že situace témer nikdy není natolik jednoznačná, aby se 
dalo be ze zbytku ve všech prípadech použít, jak o tom mimo jiné svedčí i citovaná ka
zuistika. 

K úplnému vymizení rozpoznávacích i ovládacích schopností dochází u psycho
tických stavu, a to jak krátkodobých v rámci intoxikace komplikované psychotickým 
stavem (lb, 2c, 3c), tak u déletrvajících toxických psychóz (2e, 3e). Klinicky se tyto 
stavy nejčasteji vyznačují paranoidní, resp. paranoidne-halucinatorní symptomatolo
gií (v žargonu toxikomanu "stíhy"). Zde bych om se chteli omluvit za používání slan
gových výrazu, ale jsme toho názoru, že znalec zabývající se touto problematikou by 
je mel bezpečne znát, a proto je uvádíme alespoň v závorce. 

Zatímco u déletrvajících toxických psychóz bude situace celkem jednoznačná, 
posuzování intoxikace následované krátkým psychotickým stavem by se melo die 
našeho názoru lišit podle toho, zda posuzovaný mel s temito stavy zkušenosti z pred
chozích intoxikací a mohl je tedy predvidat. Tuto skutečnost bychom meli ve zna
leckém posudku vždy zduraznit, samozrejme ale s tím, že znalec se vyjadruje pouze 
k úrovni rozpoznávacích a ovládacích schopností , které jsou u psychotického stavu 
vymizelé prakticky vždy, a ostatní je již záležitost soudu. Rozdílne se tedy asi bu
deme dívat na mladíka, který si nekde na diskotéce poprvé aplikoval metamfetamin 
a následne se u nej vyvinul psychotický stav, a na dlouhodobého abuzéra, který již 
byl pro takové stavy opakovane hospitalizován na psychiatrii. 

Oproti tomu nekomplikovaná intoxikace bez psychotických príznaku bude mít 
z forenzního hlediska jen nepatrný nebo vubec žádný vliv na úroveň ovládacích 
i rozpoznávacích schopností - ty budou zachovány, nanejvýš nepodstatne sníženy 
(la, 2b, 3b). 

Odeznívající akutní intoxikace (slangove "dojezd") (3d, 2d) muže mít rozličnou 
symptomatologii - rozlady, stavy nesoustredivosti, úzkosti, stavy derealizace a de
personalizace i pocity sledování, ne však psychotické hloubky. Tato symptomatologie 
zpravidla nebude mít vliv na úroveň rozpoznávacích a ovládacích schopností. 

Reminiscence ("flash back") je znovuobjevení zážitku z intoxikace návykovou lát
kou, ale již bez vlivu drogy po období delší, i mnohamesíční abstinence. Reminiscen
ce se vyznačuje predevším silnou úzkostí, derealizací a depersonalizací. Die našeho 
názoru nebude mít vliv na úroveň rozpoznávacích či ovládacích schopností s výjim
kou možného výskytu psychotického stavu, se kterým se však setkáváme zcela výji
mečne . 

Odvykací stav ( abstinenční syndrom, slangove "absťák") se u závislosti na psy
chostimulanciích projevuje zejména depresí , anhedonií, anxietou, prípadne svalo
vými záškuby (3f), a mohl by mít forenzní dopad pouze v prípadech težkých 
a dlouhotrvajících závislostí, jak o tom bude zmínka níže. 

A nyní nekolik poznámek k ochranným opatrením. Ochranné ústavní protitoxi
komanické léčení je indikována v prípadech, kdy bylo konstatováno vymizení ovlá-
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dacích i rozpoznávacích schopností v dusledku psychotického stavu, a to . zejména 
v prípadech závislosti a systematickém abúzu. U mladých lidí s ojedinelou intoxi
kací následovanou psychotickým stavem je treba zvážit konkrétní situ aci s tím, že 
ne ve všech pnpadech je nutné navrhovat ochranné léčení. 

Jelikož auton sami ochranná protitoxikomanická léčení provádejí, chteli by zdu
raznit, že znalec by mel zvážit, zda je vubec ochranné protitoxikomanické léčení 
u daného jedince proveditelné a tedy indikované. Platí zde v podstate totéž co u pro
tialkoholního ochranného léčení. Je kupfíkladu absurdní navrhovat ochrannou pro
titoxikomanickou léčbu u posuzovaného s rozvinutým organickým mozkovým 
poškozením a kognitivním deficitem vzniklým v dusledku dlouhodobé závislosti , na
víc ješte mnohdy s premorbidne pntomnými disociálními rysy osobnosti . Pokud se 
jedná o skutečne závažný stav, kdy je pobyt posuzovaného na svobode nebezpečný 
vzhledem k opakovaným toxickým psychózam, je dIe našeho názoru rozumnejší do
poručit spíše ochrannou psychiatrickou léčbu než protitoxikomanickou. 

Ochranné protitoxikomanické léčení je naopak dIe našich zkušeností indikována 
v tech pnpadech, kdy je již vytvorena težká závislost s výskytem odvykacích stavu 
a posuzovaný se opakovane dopouští trestné činnosti, napnklad majetkové trestné 
činnosti za účelem získání prostredku na nákup drogy. V techto prípadech dopo
ručujeme uložení ochranného protitoxikomanického léčení, i když v dobe spáchaní 
trestné činnosti by ly ovládací i rozpoznávací schopnosti hodnoceny jako zachované. 

Záver 

Naše schéma forenzního hodnocení intoxikací návykovou látkou ze skupiny psy
chostimulancií (metamfetaminem), které v našem článku pnnášíme, pochopitelne 
není a ani nemuže být obecne platným algoritmem soudne-psychiatrického posuzo
vání psychických poruch indukovaných zneužíváním této látky. Neco takového je 
ostatne jen steží dosažiteiné, neboť každý pnpad pnnáší nové a nové problémy, kte
ré nelze vtesnat do nejaké šablony. 

Byli bychom rádi, kdyby náš článek poskytl soudním znalcUm určité základní 
vodítko v komplikované a u nás dosud nedostatečne literárne zpracované oblasti fo
renzního posuzování "drogových deliktu", v tomto pnpade trestných činu, na nichž 
se podílí zneužívání naší dosud nej rozšírenejší "tvrdé" drogy - metamfetaminu. 

Vrele uvitáme všechny názory, doplňkya pnpomínky kolegU soudních znalcu 
k naší práci a očekáváme, že postupne budou vypracována schémata forenzne psy
chiatrického posuzování i pro ostatní skupiny návykových látek, které se vyskytují 
na naší toxikomanické scéne. 
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