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S úhrn 

Autori konfrontujú svoje skúsenosti s posudzovaním páchateľov trestných činov spáchaných po 
konzume alkoholu s literatúrnymi údajmi . Kladie sa dôraz na psychopalogické kritériá, ktoré majú 
byť rozhodujúce pri diferencovaní ľahších alkohqlových ebriet a ťažkých , pri ktorých sú podklady 
pre nepríčetnosť, i keď nejde o patickú ebrietu. Usilie autorov smeruje k overeniu si oprávnenosti 
postupov pri posudzovaní v novej situácii, ktorá vyplýva z novely § 201/a (Opilstvo) Tr. zákona 
557/ 1991 , súčasne k zjednoteniu psychiatrov na tomto úseku znaleckej čiinosti . 

K Tú č o v é s l o v á: forenzná psychiatria - trestné činy v opojení - Trestný zákon 

J. Fleischer, E. Kolibáš, V Novotný, I. Žucha: PSYCHIATRie COURT 
EXPERTISE ON CRIMINAL OFFENCES COMMITTED AFTER 
ALCOHOL CONSUMPTION 

Summary 

The authors con front their experiences on judging perpetrators of criminal offences committed 
after alcohol consumption with literature information. Stress is given to psychopathologic criterions, 
which may be decissive in the differentiation of mild alcoholic drunkness from grave on es, where 
there is a setting for lunacy, even when there is no pathologic ebriety. The authors effort is directed 
to proove the justification of the procedures in judging of a new situation, emerging from the 
amendment of the § 20 l a ( drunkness) of the pena! code 5571911991 and at the sa me time to unify 
psychiatrists in this field of their expertise activities. 

Key w o r d s: phorencis psychiatry - criminal offences in drunkness - pena! code 
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Od roku 1992 platí u nás Trestný zákon č. 557/ 1992 Zb., ktorý zmenil úlohy psychiatrov 
pri posudzovani páchateľov trestných činov, spáchaných v stave alkoholovej abriety. Je 
novelizovaný paragrafom 201 (Opilstvo). Paragraf dostal nový obsah (201/a) a zmenil sa 
aj paragraf 12 (Ustanovenie o nepríčetnosti) . 

Novelou sa vraciame pred rok 1961. Trestný zákon č. 140/ 1961 Zb. sprísňoval postih 
páchateľov, ktorí sa dopustili trestného činu v alkoholovej ebriete. V zákone sa vychádzalo 
z toho, že páchateľ si zmenšenú príčetnosť alebo nepríčetnosť v alkoholovej ebríete 
zapríčinil sám. Preto bol trestaný ako nie zmenšene príčetný alebo nepríčetný, t.j. ako 
triezvy, pokiaľ nešlo o patickú ebrietu alebo podobný ťažký chorobný stav. 

Diagnóza komplikovanej ebriety zohrávala len malú a skôr výnimočnú úlohu. Vo 
väčšine prípadov pri diagnóze komplikovanej ebriety boli tie isté konzekvencie ako pri 
jednoduchej forme ebríety. 

Podľa Trestného zákona č. 557/ 1991 Zb. páchateľa trestného činu v stave nepríčetnosti 
zapríčinenom konzumom alkoholu možno potrestať len po hranicu 8 rokov trestu odňatia 
slobody. Zo zákona je zrejmé, že musí ísť o ťažkú ebrietu, pri ktorej sú podklady pre 
nepríčetnosť, nie pre zmenšenú príčetnosť. Môže to byť ťažký stav, ktorý sa vyvíjal v rámci 
jednoduchej alebo komplikovanej formy. Z diagnózy patickej ebriety vyplývajú tie isté 
konzekvencie ako predtým (nepríčetnosť) . 

Nové úlohy pre znalcov súvisia s tým, že sa novela týka nepríčetnosti , nie zmenšenej 
príčetnosti. Musí sa teda spoľahlivo diferencovať medzi stavmi s čiastočnou a s úplnou 
poruchou rozpoznávacej a ovládacej schopnosti. Zodpovednosť je vysoká najmä pri tres
tných činoch, pri ktorých je horná hranica trestnej sadzby vyššia ako 8 rokov trestu odňatia 
slobody. 

Diskusia 

Pri kritike Trestného zákona č. 140/ 1961 Zb. sa poukazovalo na to, že v českosloven
skom trestnom práve sa dodržuje zásada trestnej zodpovednosti za zavinenie činu, ale až 
na jednu výnimku, a to opitosť. V iných štátoch, alebo u nás pred rokom 1961 sa táto zásada 
dodržiavala aj v prípade alkoholovej ebriety. Jedinec, ktorý spácha trestný čin v stave 
nepríčetnosti po konzume alkoholu, má byť trestaný nie za čin, ale za to, že sa priviedol do 
stavu nepríčetnosti, teda za opilstvo. 

Podľa Suchého (1978) obava z oslabenia ochrany spoločnosti pri uznaní týchto tzv. 
,,raušdeliktov", pri ktorých je páchateľ stíhaný za ebrietu, nie za čin, je neopodstatnená. 
"Poľahčujúca okolnosf' sa totiž nemá týkať zodpovednosti za činy dolózne a kulpózne a 
týka sa len ťažkej opitosti (nepríčetnosf). Okrem toho je možné stanoviť vysokú sadzbu za 
opitosť, napríklad do 15 rokov trestu odňatia slobody. 

Nie je v kompetencii psychiatrov hodnotiť právny význam novely. Z psychiatrického 
hľadiska je dôležitá otázka, či sa dá spoľahlivo definovať ohraničenie medzi stavmi s úplnou 
a len s čiastočnou poruchou rozpoznávacej a ovládacej schopnosti v ebriete. 

Nie je nám známy podkladový materiál, vymedzujúci medicínske argumenty použité 
na také závažné diferencovanie v stave ebriety pri trestaní osôb, ktoré spáchali trestný čin 
po konzume alkoholu. K dispozícii sú len súdnopsychiatrické príručky z obdobia, keď u 
nás platil paragraf zodpovedajúci novele, respektíve príručky vydané v krajinách, v ktorých 
platí analogický paragraf ako teraz u nás. Z nich je zrejmé, že podklady pre nepríčetnosť 
pri ebriete, ktorá nemá charakter patickej ebriety sa pripúšťali alebo pripúšťajú len celkom 
~zácne (Gschwind, 1956; Huber, 1987; Hiibner, 1914; Meggerdorfer a spoluprac., 1960; 
Utrata, 1979, 1986). Rozdiely sú jedine vo vymedzení hornej hranice trestu. 

Vo väčšine prípadov je iba čiastočná porucha rozpoznávacej a ovládacej schopnosti, t. 
j. sú podklady len na zmenšenú príčetnosť, alebo neprichádza do úvahy ani zmenšená 
príčetnosť. Podľa Suchého (1978) väčšinou nejde o úplnú opitosť a zvyčajne sa zachováva 
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"normálne spojenie so svetom", čo umožňuje "dostatočne prispôsobiť svoje správanie 
a ov ládať sa". 

S týmto vysvetlenim sa dá polemizovať. 
"Spojenie so svetom" nie je vedecky definovaná funkcia. Určité "spojenie so svetom" 

je aj pri psychózach, napriklad pri schizofrénii, a predsa sa uznávajú podklady na exkul
páciu (nepríčetnost). Pokiaľ ide o možnosť "dostatočne prispôsobiť svoje správanie a ovládať 
sa", dá sa namietať, že páchatelia pod vplyvom alkoholu veľmi často vykonali činy, ktorých 
motivácia síce súvisí so situáciou i s osobnosťou, ale s vysokou pravdepodobnosťou by ich 
v triezvom stave nespáchali. 

Z prísne medicínskeho hľadiska je každá psychická zmena zapríčinená alkoholom 
v princípe poruchou. Pri chýbaní presne definovaných kritérií na rozlíšenie ťažkých a ľah
ších stavov ostáva hranica medzi mini neostrá. Hrozí, že sa budú častejšie poskytovať 
kontraverzné posudky a rozpor sa neodstráni na základe odborných argumentov, ale 
napríklad priklonenim sa k tej alternatíve, ktorá je výhodnejšia pre obžalovaného. Hrozí, 
že sa nájdu znalci prísni a znalci benevolentnejší a pri rozporoch nebude možné rozhodnúť, 
ktorý z posudkov je po odbornej stránke správny. 

Za dokonalejšie možno považovať kritériá celého radu autorov, ktorí nepríčetnosť 
v ebriete priznávajú vzácne a len vtedy, keď ide o ťažké psychické zmeny,- vlastne o ťažkú 
intoxikáciu, pri ktorej páchateľ nie je schopný hodnodiť sitáciu. Kolle ( 1939) použil termín 
"sinnlose Rausch", teda - voľne preložené - chýbanie úsudku v ebriete. Je to kritérium, 
ktoré sa opiera o psychopato1ogické hodnotenie stavu. 

V súvislosti s ,,raušdeliktrni" sa niekedy píše o intolerancii. Je to pojem heterogénny, 
dosť široký, môže mať rôzne príčiny. Ide však o inú intoleranciu (ak má v posudku zohrať 
úlohu) ako je bežná intolerancia. Musí ísť o ťažký stav, napriklad o matabolickú poruchu 
alebo o inú vážnu, najmä biologi~ky podmienenú zmenu (Htibner, 1914; Kolle, 1939; 
Michel, 1931; Mysliveček, 1959; Utrata 1979, 1986). 

Je pochopiteľné, že vzhľadom na značné rozdiely tolerancie alkoholu neobstojí ako 
jediné alebo rozhodujúce kritérium kvantitatívna stránka, čiže zistená hladina alkoholu 
v krvi. Najmä obhajcovia majú tendenciu trváť na podkladoch pre nepríčetnosť pri vyso
kých hladinách alkoholu v krvi. Pritom sú známe prípady s vysokou hladinou alkoholu 
v krvi a pritom s málo závažnými psychickými zmenami (Mego, 1992). 

Z psychopatológie možno vyvodzovať viaceré kritériá. 
Nepochybne rozsah amnézie súvisí s hÍbkou ebriety. Údaj o amnézii však nemôže slúžiť 

ako rozhodujúce kritérium. Aj v rozsahu amnézie sú totiž značné individuálne rozdiely, 
ďalej i pri rozsiahlej amnézii mohlo byť konanie účelné, premyslené a napokon- skutočný 
rozsah amnézie sa nedá objektivizovať. 

Uvedieme nie celkom zvyčajný prípad z našej praxe. 

30 -ročný muž stíhaný pre krádež, pretože so spoločníkom vnikli do budovy firmy distribujúcej 
alkohol a z trezoru ukradli približne l milión korún, udal, že bol ťažko opitý a na čin sa nepamätá. 
Podľa údajov o množstve a čase konzumu alkoholu súdny znalec vypočítal, že v dobe činu bola 
hladina alkoholu 3,5 - 3,9 promile. Pri psychiatrickom vyšetrení znalci získali sériu útržkov 
spomienok obvineného: obvinený dal spoločníkovi typ, kde by mohli nájsť alkohol, odviedol ho k 
budove, pamätá sa, že čakal, kým spoločník vylomil dvere, bol v nejakej miestnosti a spoločník 
"búchal" (snažil sa vypáčiť trezor zasadený do steny), pamätá sa, že pomáhal vyniesť trezor z budovy, 
pamätá sa, že na akejsi lúke sa spoločník snažil otvoriť trezor, dal spo ločníkovi kľúče od svojho domu 
a ten odtiaľ priniesol nejaké náradie, pamätá sa, ako spoločník hodi l trezor do rieky. Nasledujúci deň 
sa zobudil vo svojom dome, našiel časť ukradnutých peňazí a tie postupne minul. Bol už viackrát 
trestaný aj pre majetkové trestné č iny. 
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Znalci nevylúčili, že mohlo ísť o ťažkú opitosť, ale konštatovali, že nešlo o vymiznutie rozpoz
návacích schopností - obvinený evidoval a pamätal si najdôležitejšie udalosti . Nešlo o vymiznutie 
ovládacích schopností, obvinený zrozumiteľným a cieľavedomým spôsobom spolupracoval v prie
behu trestného konania. Nešlo o konanie cudzie osobnosti obvineného. 

V ďalšom prípade agresívny čin pôsobí nezmyselne a uvažuje sa o vysokej hladine 
alkoholu v krvi. 

Páchateľ, 27-ročný, už opakovane stíhaný pre menšie delikty a raz pre znásilnenie (ten prípad 
nebol uzavretý), na moste cez Dunaj smerom do centra Bratislavy dvakrát zámerne narazil svojím 
Fiatom zozadu do Škody l OO. Vodič Škody zastavil a vystúpil. Z ďalšieho auta vystúpil otec vodiča 
Škody. Obvinený cez zatvorené okienko povedal, že na Škode nesvietia svetlá a vodičovi povedal, 
že je nula a ani nie je na ceste. Videli na ňom, že je pod vplyvom alkoholu, hovoril nezrozumiteľne, 
mal privreté oči. Rozhodli sa odísť. Keď si vodič Škody sadol do auta, videl, že jeho otec je na kapote 
Fiatu a vodič Fiatu-páchateľ, sa ho opakovaným akcelerovaním snaží z auta zhodiť. Keď otec vodiča 
Škody spadol z kapoty Fiatu, páchateľ zastavil. Vodič Škody narazil do zadnej časti Fiatu. Potom 
páchateľ narazil do ležiaceho poškodeného. Vybočil smerom k nemu, mal možnosť ho obísť. Po náraze 
do poškodeného a po tom, čo ho odhodil, páchateľ s Fiatom rýchlo odišiel. Poškodený po prevoze 
do nemocnice zomrel. 

Obvinený najprv tvrdil , že v kritickom čase bol v Rakúsku a auto musel použiť niekto iný, kto 
mu ho odcudzil. Neskôr sa priznal a tvrdil, že si na nič nepamätá a spomenul si až vtedy, keď mu 
vyšetrovateľ povedal, čo sa stalo. Kritický deň, keď po čine prišiel ku kamarátovi, kde prespal, mal 
len pocit, že sa niečo stalo. 

Cez deň pred činom vypil štyri alebo osem 12 stupňových pív a 4 alebo 8 borovičiek . Je abuzér 
a tvrdí, že má dobrú toleranciu. Amnéziu nevysvetľuje alkoholom, ale šokom po čine. 

Je explozívnym psychopatom, ale vážnejšie agresívne činy okrem nevyriešeného prípadu zná
silnenia doteraz nespáchal. Cez most išiel z návštevy, v rámci ktorej vybavoval nepríjemnú vec. Bol 
nervózny, pri vybavovaní neuspel. V poslednom čase mal viac nepríjemností, robili mu prekážky, 
keď chcel vo svojej dielni súkromne pracovať ako automechanik, mal nedoriešený súd vo veci 
znásilnenia a mal konflikt s priateľkou. V kritický deň nejedol. 

Nešlo o patickú ebrietu. Čin nebol osobnosti cudzí. Dá sa predpokladať, ,že u explozívneho 
psychopata sa pohotovosť k agresívnemu konaniu po použití alko hou stupňuje. Ul oh u mohol zohrať 
aj nespracovaný afekt na návšteve, z ktorej sa vracal. 

Obvinený vyvolal konflikt zámerne, narazil do škodovky. Nie je v našej kompetencii posúdiť, či 
zámerne narazil do poškodeného alebo poškodený ho chcel zastaviť, čo svedok neudáva, ale hovorí 
to obvinený. Polícia podľa zranení prijala verziu svedka. 

Ani v tomto prípade sme nedali podklady pre úplnú nepríčetnosť. Nezakladáme na tom, že pri 
takej ťažkej amnézii, ako udáva, si neskôr spomenul na detaily. Vybočil na poškodeného, autom 
veľkou rýchlosťou pokračoval v ceste do centra a išiel ku kamarátovi. To považujeme za rozhodujúce. 

Na hlavnom pojednávaní vyšlo najavo, že obvinený zmenil výpoveď, udával väčšie množstvo 
alkoholu konzumovaného pred činom. Podľa jeho údajov by hladina alkoholu v času činu bola 4,0 
promile alebo vyššia. 

Ani pre takú eventualitu sme nezmenili náš záver o stave rozpoznávacej a ovládacej schopnosti 
v čase činu. Za rozhodujúce sme považovali, že sa obvinený počas činu a po jeho uskutočnení 
orientoval v situácii. Neskôr porozprával udalosť pomerne detailne a takým spôsobom, z ktorého 
vyplývalo, že bol schopný situáciu sledovať a chápať. 

(Na posudku spolupracoval ako psychológ doc. PhDr. A. Heretik, CSc.) 

Zastávame názor, že nemusí ísť o úplnú dezorientáciu, ale musí ísť o čin v situácii, ktorú 
páchateľ nie je schopný pochopiť, spracovať. Prichádzajú do úvahy aj neprimeraná sebaob
rana, spolupáchateľstvo pod vplyvom dominantného agresívneho jedinca, kedy je pre 
pasívne spolupracujúceho páchateľa situácia neprehľadná, ďalej niektoré nedbalostné činy, 
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keď páchate[ nie je schopný pochopiť situáciu, alebo mu dokonca chýba motorická zručnosť 
apod. 

Významné pre záver je teda správanie sa páchateľa, ale spolu s hodnotením situácie, jej 
náročnosti. 

Záver o úplnej poruche rozpoznávacej a ovládacej schopnosti môžu podporovať aj 
ďalšie zistenia. Napríklad zistenie, že čin je aspoň sčasti, aj keď nie celkom, osobnosti cudzí. 
Iným argumentom môže byť zistenie, že náročná situácia, v ktorej páchateľ reagoval, z 
ktorej vychádzala motivácia, alebo v ktorej reagoval impulzívne, vznikla počas ebriety, 
páchateľa prekvapila a bola silným afektogénnym podnetom. 

Tieto argumenty však samy osebe nemôžu zohrať rozhodujúcu úlohu. Je zrejmé, že vo 
väčšine prípadov bude podkladom pre záver komplexnejší nález. 

Novele sa venovala pozornosť na XV celoštátnej súdnopsychiatríckej konferencii v 
Trenčianskych Tepliciach v roku 1992 (Fleischer a spo1uprac., 1992, 1993; Mego, 1992; 
Samko, 1992) a na Konferencii na tému K autálnym súdnopsychiatríckým problémom 
a problémom závislosti od alkoholu v Trenčianskych Tepliciach v roku 1993 (Fleischer a 
spolu prac., 1992, 1993; Uhlti', 1993). Aktivita psychiatrov v tomto smere svedčí o ich úsilí 
zorientovať sa v problematike. 

Doposiaľ máme málo skúseností. Na obidvoch konferenciách neodoznel referát o 
prípade, na ktorý by sa vzťahovala novela. V diskusii na druhej z konferencií sa nadhodila 
otázka, či vôbec jestvujú také prípady. Tomu zodpovedá aj názor Hiibnera (1914), ktorý 
napísal, že ide vlastne o prípady patriace k patickej ebriete, od ktorej sa nedajú odlíšiť. 

Je možné očakávať, že sa úplná porucha najmä ovládacej schopnosti bude častejšie 
konštatovať v prípadoch kombinovanej ebriety. Samozrejme, nie čisto na základe údaja o 
konzume liekov, ale predovšetkým na základe psychopatologickej analýzy. 

Uvádzame posledný prípad, ale len rámcove, neúplne, pretože nie je ešte uzavretý. 

Obvinený v strednom veku, závislý od alkoholu, s nižšou toleranciou a abuzér analgetík, bol 
prepadnutý v izbe na ubytovni neznámym mužom, ktorý žiadal peniaze a vyhrážal sa zabitím (útočil 
s nožom). Obvinený v strachu o život (bol predtým opakovane prepadnutý, je obchodníkom), sa 
bránil nožom. Útočník, ktorého obvinený zranil, vybehol z izby. Obvinený ho po krátkej chvíli našiel 
ležať na chodbe a tam ho usmrtil (početn~ bodné rany do hrudníka). Presne opisuje, ako sa v izbe 
bránil. Neopisuje, čo sa stalo na chodbe. Utočník bol fyzicky zdatnejší, obvinený je slabšej telesnej 
konštrukcie, pred krátkym časom prekonal viaceré operácie po zranení a trpí na poruchu zraku. Čin 
nápadne kontrastoval s tým, ako sa predtým obvinený správal. Vzhľadom na osobnosť obvineného a 
na okolnosti činu sme usúdili na hyperkompenzačný afekt na báze alkoholovej ebriety (ľahkej až 
stredne ťažkej) . Pritom v krvi sa zistil aj fenobarbital , salyciláty a kofeín, čo svedčí o užití Alnagonu. 
Za predpokladu, že sa nezistia iné okolnosti (napríklad, že skutočne išlo o neznámeho útočníka), 
budeme trvať na úplnej poruche ovládacej schopnosti . 

(Na posudku spolupracoval ako psychológ doc. PhDr. A. Heretik, CSc.). 

S aplikáciou novely sa dá počítať aj v niektorých prípadoch komplikovanej ebriety. 
Samozrejme, nie v bežných prípadoch vystupňovanej agresivity po konzume alkoholu. 

Chýba dostatok informácií a chýbajú podklady, z ktorých by vyplynulo, či možno použiť 
ako kritérium - samozrejme spolu s inými okolnosťami ako sú náročnosť situácie, analýza 
správania, intolerancia a pod. - diagnózu závislosti s významnou stratou kontroly v pití. 

Podľa Kolleho (1939) paragraf možno aplikovať v prípadoch opakujúcej sa patickej 
ebriety (Kolle píše o epileptoidnej ebríete). 
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