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Súhrn 

Autori prezentujú na dvoch prípadoch dokonaných samovrážd obesením (každá 
z nich v stave smrteľnej koncentrácie alkoholu v krvi subjektu), rozpory vzbud
zujúce pochybnosti, do akej miery je daný jedinec schopný v stave až smrteľnej into
xikácie racionálne konať a konať pri ťažkom ovplyvnení, útlme, senzorických, moto
rických a psychických funkcií. V obidvoch prípadoch neboli žiadne pochybnosti 
o tom, že konanie každého z nich bolo racionálne, vopred premyslené a k dokonanej 
samovražde došlo nie preto, že každý subjekt sa nachádzal v stave ťažkej intoxikácie 
alkoholom, ale azda práve napriek tomu. Nezlomné rozhodnutie zomrieť nebolo pre
konané, utlmené či ináč determinované ťažkou alkoholovou intoxikáciou až na úrov
ni dosis lethalis. V súdnolekárskej praxi sa často objavujú účelové konania, realizo
vané v extrémne vysokých stupňoch alkoholického ovplyvnenia (napr. vedenie moto
rového vozidla). Bude zrejme nevyhnutné akceptovať túto realitu a pristúpiť ku kri
tickému prehodnoteniu toho, čo sa v súdnolekárskej praxi definuje už ako smrteľná 
koncentrácia alkoholu v tele živého človeka. Pri analýze uvedených prípadov autori 
tiež uvažovali, či v daných prípadoch nejde o kombinované, resp. komplexné 
suicídiá. 

K ľ ú č o v é s lov á: suicídium - intoxikácia - alkohol - schopnosť konať 
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J. Krajčovič, M. Janík, L Ondrejka, Ľ. Straka, F. Štuller, 
F. Novomeský: THE ABILITY TO ACT AND TO COMMIT 
SUICIDE IN LETHAL ALCOHOL INTOXICATION 

Summary 

We report two cases of completed suicide by hanging, each in lethal acute alcohol 
intoxication. The ability to act to commit suicide in severe, almost lethal alcohol in
toxication, when vital functions are significantly depressed is controversial. Howe
ver, there was no doubt that the suicidal act each of them was rational and intentio
nal. Invincible decision to die has not been overcome, subdued, or otherwise deter
mined by severe alcohol intoxication at the dos is lethalis. The ability to act to com
mit a particular act is of ten a significant issue in forensic practise. Often, a compli
cating factor in the resolution of this issue is the presence of ethanol in the indivi
dual whose motives are to be ascertained. It seems necessary to accept this reality 
and proceed to a critical review of what is in forensic practice, defines as lethal con
centration of alcohol. Authors also consider whether these cases can be classified as 
combined or "complex" suicides. 

Key w o r ds: suicide - intoxication - alcohol - ability to act 

Úvod 

Samovraždy predstavujú hlavnú príčinu násilných úmrtí, a preto proble
matika suicídií predstavuje závažný verejný zdravotnícky problém. Európ
sky epidemiologický profil suicidality, zverejnený Svetovou zdravotníckou 
organizáciou v roku 2009, potvrdil dominanciu Ruskej federácie, kde sa vy
skytuje takmer 80 dokonaných samovrážd mužov na 100 000 obyvateľov. 
Na druhom mieste sa umiestnilo Maďarsko (40 samovrážd na 100 000 oby
vateľov) [13, 14, 15]. Na poprednom mieste je aj Fínsko - krajina, ktorá má 
historicky veľmi vysokú mieru samovražednosti a kde významnú úlohu 
predstavujú bioklimatologické javy a sezonalita. Miera samovražednosti 
v Slovenskej republike je približne 11 dokonaných samovrážd na 100 000 
obyvateľov, čo predstavuje v absolútnych číslach viac ako 600 prípadov do
konaných samovrážd ročne [7]. Svetovým lídrom v zmysle suicidality je 
Čína s podielom až 31 % zo všetkých samovrážd na svete [16]. Alkoholizmus 
a drogové závislosti podporujú samovražednú aktivitu a osoby so syn-
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drómom závislosti od alkoholu patria medzi najrizikovejšie skupiny popu
lácie z hľadiska potenciálneho suicídia. Akútny efekt alkoholovej intoxikácie 
ako významný primárny rizikový faktor vedúci k suicidálnemu konaniu na
vodzuje zvýšenie psychologického distresu (beznádej, osamelosť, depresia), 
zvýšenie autoagresivity, transformáciu suicidálnych myšlienok do vlastnej 
realizácie suicidálneho skutku (vplyv na emocionalitu, kognitívne funkcie 
a správanie) a inhibíciu efektívnej implementácie mechanizmov, ktoré za
braňujú suicidálnemu správaniu [7]. Uvedené patopsychologické rizikové 
faktory korešpondujú s Baumeisterovým modelom suicidálneho správania 
pri alkoholovej intoxikácii [1]. Alkohol ovplyvňuje obrat mozgového seroto
nínu a katecholových amínov v mozgových štruktúrach významných pre 
emocionalitu (limbický systém, hypotalamus) a tým podmieňuje svoj depre
sogénny účinok [12]. Nadmerná konzumácia alkoholu teda vedie k vystup
ňovaniu nepriaznivých účinkov alkoholu (znížená serotonínergická aktivi
ta), ktoré môžu byť príčinou depresívnej afektivity, dezinhibície a zvýšenej 
impulzivity. Dochádza i k zoslabeniu obranných mechanizmov v problémo
vej situácii ako aj zoslabenie vôle žiť [5]. Akútna alkoholová intoxikácia je 
klinicky závažný stav, ktorý je zapríčinený konzumáciou nadmerného 
množstva alkoholu. Klinická manifestácia je pomerne heterogénna, zahrnu
je rôzne orgánové systémy, predovšetkým centrálny nervový systém. Neuro
toxicita etylalkoholu negatívnym spôsobom ovplyvňuje senzorické, motoric
ké a kognitívne funkcie organizmu. Poruchy motoriky postihujú najprv 
jemnú činnosť, keďže aj bunky, ktorú túto činnosť regulujú, sú vďaka svojej 
špecializácii postihnuté skôr [9]. Až postupne dochádza aj k poruchám hrub
šej motoriky, čo sa prejavuje ako narušenie koordinácie pohybov, spôsobené 
rýchlejším depresívnym účinkom alkoholu na centrá svalových skupín 
extenzorov oproti účinku flexorov. Táto diskrepancia sa prejavuje zákonite aj 
na narušení chôdze, aj keď na poruchu motorickej stability tela má závažný 
vplyv aj z priameho toxického účinku alkoholu vyplývajúce porušenie 
funkcie rovnovážneho ústrojenstva. Porucha psychických funkcií u alkoholi
zovaného jedinca sa taktiež prejaví na jeho schopnosti konania aj v čase 
alkoholovej ebriety. Alkoholizovaný jedinec má subjektívne pocity väčších 
fyzických a psychických schopností, čo vedie k preceňovaniu vlastných 
schopností a strate sebakontroly. Pri ťažkom stupni opitosti dochádza k vý
znamnému narušeniu miestnej a časovej orientácie, môžu sa zjaviť stavy 
zmätenosti, motorické funkcie sú zachované len v hrubých obrysoch. S pre
chodom do stavu intoxikácie dochádza k depresii vyššej nervovej činnosti 
ssporuchami vedomia. Pri letáInej intoxikácii dochádza k útlmu jednotlivých 
mozgových centier a vyhasínaniu reflexov. Smrť nastáva paralýzou dy-
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chového centra. Z uvedeného vyplýva, že schopnosť racionálneho, cieleného 
konania, suicidálne konanie nevynímajúc, je z tohto pohľadu veľmi nízka. 
Napriek uvedenej skutočnosti sa autori stretli s viacerými prípadmi pre
mysleného a dômyselného konania subjektu, vedúceho k suicídiu s aktuál
nou koncentráciou alkoholu v krvi v čase suicidálneho konania, pohybujú
cou sa na úrovni letáInej intoxikácie, keď už viacerí z nich mali byť mŕtvi 
podľa súdnolekárskych kautiel. Konečné rozhodnutie, či žiť alebo zomrieť už 
bolo uskutočnené, suicidant pristupoval k samotnej realizácii sebazničujúce
ho konania. Posúdenie schopnosti konať v stave ťažkej alkoholickej ebriety 
je frekventovanou otázkou z hľadiska trestnoprávneho ako aj z hľadiska 
znaleckého posúdenia z medicínskych odborov súdne lekárstvo a súdna psy
chiatria. 

Tabuľka 1. Klasifikácia schopnosti konať [6, 8] 

1. typ Racionálne, cielené konanie, ktoré si vyžaduje stav plného vedomia 

2. typ Inštinktívne konanie korešpondujúce s inkriminovanou situáciou 

3. typ Reflexné konanie, možné aj pri poruchách vedomia 

4. typ Neusporiadané, nekoordinované spastické, kŕčovité pohyby 

Obrázok 1 Pohlad na miesto činu - kazuistika č. 2 
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Tabuľka 2. 

g/kg (%) 

0,00-0,30 

0,31-0,49 

0,50-0,99 

0,80 a viac 

1,00-1,49 

1,50-1,99 

2,00-2,99 

3,00-3,99 

4,00 a viac 

Účinky etanolu na organizmus v závislosti 
od koncentrácie 

Účinky etanolu na ľudský organizmus 

Tolerovaná miera alkoholu, z medicínskeho hľadiska 
nevýznamná hladina 

Jedinec požil alkoholický nápoj, prakticky však nemá 
na organizmus žiadne účinky 

Podnapitosť: Mierne narušené priestorové videnie, reakčná doba 
postihnutého jedinca býva už v tejto fáze predÍžená, neviazanosť 
v myslení a uvažovaní 

Neschopnosť bezpečne riadiť vozidlo 

Mierny stupeň opitosti: Dochádza k predÍženiu reakčných časov, 
mnohovravnosť, oslabenie morálnych zábran, porucha zraku sa 
prejavuje zhoršením priestorového videnia a adaptácie na tmu 
a svetlo, je možnosť nesprávneho riešenia dopravnej situácie 

Stredný stupeň opitosti: Výrazný útlm senzoricko - motorických 
funkcií, strata koordinácie, afektové riešenie situácií 

Ťažký stupeň opitosti: Neschopnosť samostatnej chôdze, strata 
orientácie 

Intoxikácia alkoholom: Rôzny stupeň bezvedomia, areflexia, 
depresia až paralýza dýchacieho a kardiomotorického centra 

Smrteľná intoxikácia alkoholom 

Vybrané kazuistiky 

Kazuistika č. 1: 38-ročný muž, povolaním montér, dokonaná samovražda 
obesením v rodinnom dome na chodbe, ako škrtidlo použitá silónová šnúra, 
jedným koncom pripevnená na kľučke dverí, z druhého konca vytvorená 
jednoduchá slučka. Poloha tela na mieste činu: polosed s pokrčenými dol-
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nými končatinami opierajúcimi sa o podlahu. Toxikologickým vyšetrením 
biologického materiálu odobratého pri pitve stanovená koncentrácia alkoho
lu v krvi: 4,48 g.kg-1 (promile), v moči: 5,72 g.kg-1 (promile). 

Kazuistika Č. 2: 73-ročný muž, dôchodca, dokonaná samovražda obese
ním v kôlni na drevenom tráme, ako škrtidlo použitá tenká bielizňová 
šnúra. Na mieste činu sa nachádzal drevený rebrík (obr. 1), ktorý suicidant 
použil na sprístupnenie dreveného trámu pod povalou, cez ktorý prehodil 
škrtidlo. Telo ostalo v polokľačiacej polohe opierajúc sa špičkami chodidiel 
o podlahu, na tele prítomné kontaktné povrchové poranenia od konštrukcie 
rebríka. Toxikologickým vyšetrením biologického materiálu odobratého pri 
pitve stanovená koncentrácia alkoholu v krvi: 4,03 g.kg-1 (promile), v moči: 
3,74 g.kg-1 (promile). 

Diskusia a záver 

Otázka suicidality v ťažkom stupni alkoholického ovplyvnenia je do znač
nej miery problematická [10, 11]. Primárna depresia a alkoholom podmie
nené psychické zmeny patria medzi hlavné rizikové faktory samovražed
ného konania [3]. Najčastejšou metódou samovraždy v krajinách Európy je 
obesenie. Obesenie je druh mechanickej asfyxie v dôsledku tlaku škrtidia 
naloženého po obvode krku uťahujúceho sa pasívne hmotnosťou vlastného 
tela alebo jeho časti. Nami prezentované kazuistiky dokonaných suicídií 
obesením v koincidencii s akútnou otravou alkoholom ponúkajú niekoľko 
medicínskych úvah. Koncentrácia alkoholu 4,48, resp. 4,03 promile je už po
dľa všeobecného orientačného rozdelenia letáinou otravou alkoholom. Už pri 
koncentrácii alkoholu v krvi 3,0 až 3,5 promile (intoxikácia alkoholom) sa 
začínajú objavovať zrejmé kvalitatívne poruchy vedomia vo forme somno
lencie, prípadne až ďalšie kvalitatívne poruchy vedomia na úrovni stuporu 
a napokon kómy. V motorickej oblasti sa akútna intoxikácia alkoholom ma
nifestuje neschopnosťou koordinácie pohybova rovnováhy, neistá chôdza na 
širokej báze sa stáva tackavou, časté sú pády, nárazy do prekážok, až napo
kon je alkoholizovaný jedinec úplne neschopný akejkoľvek bipedálnej loko
mócie. Z uvedených teoretických poznatkovo účinku alkoholu na motorické 
funkcie a nálezu škrtidia, ktoré si suicidant musel skonštruovať, manuálne 
naložiť na krk a následne iniciovať samotný suicidálny akt, vyplýva nie
koľko skutočností. Schopnosť suicidálneho konania môže byť u alkoholizo
vaného jedinca dlho zachovaná, dokonca by sa mohlo do istej miery tvrdiť, 
že u jedincov, ktorí sú odhodlaní spáchať suicídium, má ťažká ebrieta až in-
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toxikácia alkoholom paradoxný, excitačný efekt ako očakávaný hypnotický, 
resp. depresívny účinok, ktorý je pre daný stupeň opitosti charakteristický. 
Do popredia teda vystupuje otázka, do akej miery je daný jedinec schopný 
v stave smrteľnej intoxikácie racionálne konať pri ťažkom ovplyvnení, útl
me, senzorických, motorických a psychických funkcií. Či výrazný stresogén
ny faktor realizovaného suicídia čiastočne neprekoná tlmivý účinok alkoho
lu a dôjde k definitívnej realizácii suicidálneho skutku. Pri analýze uvede
ných prípadov autori tiež uvažovali, či v daných prípadoch nejde o kombino
vané, resp. komplexné suicídiá. Kombinovaná samovražda je definovaná 
ako samovražda, ktorá je realizovaná prostredníctvom minimálne dvoch 
metód, spôsobov (buď simultánne, alebo v krátkom časovom slede za sebou). 
V uvedenom kontexte je rozlišovaná kombinovaná samovražda plánovaná 
a neplánovaná. V prípade, že jeden samovražedný spôsob zlyhá, suicidant 
má v zálohe iný (neplánované kombinované samovraždy) alebo simultánne 
použije kombináciu spôsobov s cieľom urýchlenia, redukcie prípadnej fyzic
kej bolesti a predovšetkým garancie, že samovražda bude dokonaná (plá
nované kombinované samovraždy) [2]. Na tomto mieste je potrebné konšta
tovať, že letálne otravy alkoholom sú v súdnolekárskej praxi klasifikované 
v prevažnej miere ako náhodné úmrtia, môžu sa však vyskytnúť aj v rámci 
suicidálneho konania. Je preto dôležité v prípadoch subletálnych otráv alko
holom vylúčiť možné úmyselné požitie veľkého množstva alkoholu v rámci 
samovražedného konania. Po adekvátnej nemocničnej detoxikačnej liečbe je 
preto nutné, aby bolo eventuálne suicidálne správanie pacienta eradikované 
špecialistom v odbore psychiatria. V prípadoch letálnych otráv alkoholom, 
resp. dokonaných samovrážd, ktoré sú v príčinnej súvislosti s požitím alko
holu je súdnolekárske stanovisko nevyhnutnou súčasťou v procese objasňo
vania týchto úmrtí. Naše prípady dokazujú, že schopnosť aktívneho a cie
leného konania môže byť zachovaná, a to aj napriek ťažkej až smrteľnej 
koncentrácii alkoholu v krvi. V znaleckom posudzovaní schopnosti aktívne
ho konania u alkoholizovaného jedinca je preto nevyhnutné tiež zo
hľadňovať individuálnu toleranciu ľudského organizmu na alkohol. Stanove
nie stupňa alkoholového ovplyvnenia iba na základe koncentrácie alkoholu 
v krvi nie je absolútne objektívne. Vplyv na psychické a somatické prejavy 
intoxikácie alkoholom má pomerne široké spektrum faktorov, predovšetkým 
návyk na konzumáciu alkoholu ako aj vek, pohlavie, pridružené ochorenia 
a momentálna psychická a somatická dispozícia jedinca. Autori vyzdvihujú 
požiadavku kontinuálnej erudície v oblasti alkohológie, a to predovšetkým 
v medicínskych odboroch, ktoré s uvedenou problematikou úzko súvisia 
(adiktológia, psychiatria, intenzívna medicína, súdne lekárstvo a toxikoló-

99 



J. KRAJČOVIČ, M. JANÍK, I. ONDREJKA, Ľ. STRAKA, F. ŠTULLER, 
F. NOVOMESKÝ / MOŽNOSTI A SCHOPNOSTI SUICIDÁLNEHO 
KONANIA PRI LETÁLNEJ KONCENTRÁCII ALKOHOLU 
V ORGANIZME 

gia). Naše zistenia jednoznačne potvrdili potrebu pokračovať v skúmaní 
vplyvu alkoholu na ľudský organizmus z hľadiska sledovania možnosti 
a schopnosti jedinca konať pod vplyvom alkoholu. 
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