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Kazuistika

Sú týrané len ženy ?

A. Heretik, V. Novotný, E. Kolibáš

Are only women maltreated?

Súhrn

Autori upozorňujú na to, že týrané nie sú len ženy. Kazuisticky referujú o mužovi, páchateľovi vraždy, kto-
rého vyšetrovali súdni znalci. Trestnému činu predchádzalo niekoľkoročné, systematické týranie vyšetreného
manželkou, ktorá sa stala obeťou vraždy. Diskutujú o vzťahoch medzi páchateľom násilného trestného činu
a jeho obeťou. Upozorňujú na význam viktimológie, ktorá skúma úlohu správania sa obetí na vzniku trest-
ných činov (lit. 3).
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Summary

The authors call attention to the fact, that not only the women are maltreated. They refer the case of
a murderer who was examined by legal experts. Before the murder was done the accused man has been
systematically matlreated for years by his wife, who was the victim of his crime. The authors point out the
importance of victimology which investigates the role of victims behaviour in origin of crimes (Ref. 3).
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Kampaň
”
Piata žena“ otvorila aj v našej spoločnosti veľkú

diskusiu na tému násilia v rodine, najmä týrania žien. Mô-
žeme uviesť dve anekdotické reakcie na túto kampaň:

1. Slovenský PEN klub označil ústami svojho predsedu
G.Murína túto kampaň

”
za zavádzajúcu, a preto chce

bojovať za zachovanie etických hraníc pri používaní slo-
body slova“. Podľa autora chce

”
vnútiť ľuďom dojem,

že každá piata slovenská žena je týraná a to je podľa
nich vedomá lož“ (SME, 2.4.2003).

2. Vyšetrovateľka polície sa sťažovala jednému z autorov,
že odkedy sa kampaň začala, musia robiť nadčasy –
toľko žien prichádza s trestnými oznámeniami na svo-
jich manželov. Zároveň vyslovila obavu, koľko z trest-
ných oznámení sa podarí vyšetriť a doviesť ku súdnemu
pokračovaniu.
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Autori, ako znalci z odboru súdnej psychiatrie a psycholó-
gie, sa stretávajú skôr s dôsledkami extrémnej agresie a posu-
dzujú páchateľov, ktorí sa dopustili trestných činov ublíženia
na zdraví, pokusu o vraždu, či vraždy. Podľa našich zistení
(Heretik, 1999) je u páchateľov extrémnej agresie polovica
vrážd dôsledkom intrafamiliárnej agresie, čo je podstatne
viac, ako uvádzajú zahraničné pramene. Podľa klasického
výskumuWolfganga (1978) bolo vrážd medzi príbuznými asi
30% a samotných manželských vrážd 12%. V našom súbore
tvoria samy vraždy medzi manželmi 29,7%. Muži sú pod-
statne častejšie páchateľmi vrážd – tvoria 82,9% nášho sú-
boru. Ženy však podstatne častejšie zabíjajú svojich manžel-
ských partnerov (43,3%) ako muži svoje manželky (26,9%).
Dôležitým údajom však je, že kritérium pre VPC (victim
precipitated crime), teda viktimologickú kategóriu

”
kde obeť

je viac vinná ako páchateľ“, tvoria ženy až 23,3%, kým muži
len 8,2%. Istou odvážnou extrapoláciou by sme mohli dôjsť
k záveru, že z neskorších vrahov je týraná, či na živote ohro-
zovaná každá štvrtá žena a každý dvanásty muž.

V nasledujúcej kazuistike z nášho znaleckého materiálu by
sme chceli analyzovať formu týrania, ktorej obeťou bol muž.
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Kazustika

Posudzovali sme prípad 46-ročného muža, ktorý je stíhaný
pre trestný čin vraždy. Trestného činu sa podľa obvine-
nia dopustil tak, že opakovanými údermi kladivom usmrtil
svoju 40-ročnú manželku. Po čine spôsobil v samovražednom
úmysle autonehodu.

Rodinná anamnéza vyšetreného je bez neuropsychiatric-
kej a kriminálnej záťaže. Rodinné prostredie bolo jednoduch-
šie štruktúrované s menej stimulujúcou výchovou, vcelku
však usporiadané a harmonické. V osobnej anamnéze sme
nezistili závažnejšie somatické ochorenie, či úraz. Vyšetrený
nebol nikdy psychiatricky, či psychologicky vyšetrený. Je ne-
fajčiar, alkoholické nápoje konzumuje len pri spoločenských
príležitostiach, nemá skúsenosti s inými psychotropnými lát-
kami Základnú školu absolvoval s veľmi slabým prospechom,
neprimeraným zisteným intelektovým schopnostiam. Vyučil
sa za murára a v tejto profesii pracoval celý život. Aj voľný
čas venuje hlavne manuálnym záľubám. Základnú vojenskú
službu absolvoval bez zdravotných, či disciplinárnych prob-
lémov. Vyšetrený nebol nikdy v minulosti stíhaný, či vyšet-
rovaný v súvislosti s trestnou činnosťou.

V motivačnom predpolí trestného činu bola v popredí
manželská kríza. Vyšetrený sa ženil ako 29-ročný. Poškodená
mala z prvého manželstva dcéru v čase činu 20-ročnú, spolu
majú jedného t.č. 16-ročného syna. Rodina bývala v staršom
dome, ktorý vyšetrený kompletne rekonštruoval a prestaval
a bol pred dokončením. K manželstvu s poškodenou uvá-
dza, že bola jeho veľká láska, mal ju veľmi rád až do konca.
V manželstve sa cítil spokojný. O manželkinej povahe pri-
púšťa, že bola výbušná, panovačná, všetko muselo byť podľa
nej, o všetkom rozhodovala, on s tým však súhlasil. Rok pred
činom si manželka našla v kúpeľoch známosť – muža, s kto-
rým sa opakovane stretávala i po skončení liečenia. Neskôr
si našla iného priateľa, ktorého si vodila domov na návštevy.
Dva mesiace pred činom mu poškodená oznámila, že podáva
žiadosť o rozvod, že si nechá polovicu domu a jemu dá druhú
a do výchovy syna. Podľa svedkov sa vraj vyjadrila, že dom
dala prepísať na seba a keď sa manželovi nepáči, môže odísť.
Prosil ju, aby to nerobila, na jej nátlak však súhlasil a pod-
písal žiadosť o rozvod. Stále ho to však trápilo, nevedel sa
zmieriť s myšlienkou, že manželku stratí, nevedel však, ako
tomu predísť. Bol nervózny, nepokojný, musel na to myslieť,
horšie spával.

Výpovede svedkov hodnotia asymetriu vzťahu vyšetre-
ného a poškodenej podstatne ostrejšie. Vyplýva z nich, že
bol
”
pod papučou“, vo všetkom sa snažil manželke vyhovieť,

”
zniesol by jej modré z neba“. Hovorili o ňom ako o chudá-
kovi, z ktorého sa aj v robote smiali. Poškodenú hodnotia
ako arogantnú, panovačnú, samoľúbu, zameranú na peniaze.
Všetci známi vedeli o jej mimomanželských vzťahoch. Sved-
kovia boli opakovane pri tom, keď ho ponižovala pred deťmi,
príbuznými a známymi. Zdôrazňovala jeho neschopnosť, ne-
vzdelanosť, zakazovala mu robiť

”
nadčasy“ a súčasne mu

vyčítala, že málo zarobí. Opakovane upozorňovala na to,
že je

”
obyčajný murár“, kým ona sa vypracovala na účtov-

níčku a plánovačku. Viacerí svedkovia spontánne vypovedali
o
”
systematickom deptaní“ a

”
psychickom terore“.

Trestnému činu nepredchádzal vyhrotený konflikt. Vyšet-
rený pracoval celý deň na oprave domu, vypil pri tom nejaký
alkohol. Podľa meraní alkoholémie po čine a znaleckého pre-
počtu v čase činu mal 1,16 promile alkoholu v krvi. Vyšet-
rený si večer ľahol spať, po krátkom, asi 1-hodinovom spánku
išiel na toaletu. Cestou späť do spálne zbadal kladivo. Ne-
vie, prečo, sám uvádza –

”
asi mi preskočilo“,

”
dostal som

skrat“ – sa vrátil do spálne a manželku opakovane udrel do
hlavy. Po čine ju prikryl a pod paplón schoval nôž, čo nevie
zdôvodniť. Obliekol sa, zobral si pas a peniaze a vražedný
nástroj (kladivo). Nasadol do auta a rozhodol sa zabiť pri
autonehode. Išiel veľkou rýchlosťou po ulici, minul však stĺp
a narazil do zaparkovaných áut. Po náraze vystúpil z auta,
pobehoval po ulici rozhodnutý nechať sa zraziť, ale nič práve
nešlo. Majitelia poškodených áut privolali políciu, ktorá ho
zadržala. Pri hodnotení činu uvádza, že si zaslúži trest.

Pri aktuálnom psychiatrickom vyšetrení dominovala afek-
tívna labilita, depresívna nálada, reaktívne motivovaná.
V myslení prevažovali depresívne témy – pesimizmus a auto-
akuzácie. Súčasný stav bol z psychiatrického hľadiska uzat-
vorený ako reaktívna depresia.

Psychologickým testovým vyšetrením (pomocou WAIS-R,
WMS, FDT, Hand-test, AE, ROR) sme zistili intelektové
schopnosti na úrovni dolnej hranice priemeru až mierneho
podpriemeru (IQ=94, MQ=89). Aktuálna výkonnosť bola
negatívne ovplyvňovaná prítomnými depresívnymi symptó-
mami – spomalením psychomotoriky, dekoncentráciou po-
zornosti, nižšou motiváciou k výkonu. Pri vyšetrení osob-
nosti sme zistili pomalšie a obsahovo slabšie výpravné mys-
lenia, aktuálne ovládané depresívnymi koncepciami. Emoti-
vita bola inhibovaná v sténickej zložke. Dominovalo depre-
sívne ladenie, subjektívne veľmi silnej intenzity. V sociabilite
bola zvýraznené introverzia, submisivita, znížená schopnosť
sebapresadenia sa. Agresivita nepatrila k zvýrazneným ry-
som osobnosti. Premorbidná osobnosť bola skôr simplexná
v čase vyšetrenia prekrytá depresívnymi symptómami.

Podľa záverov znalcov v čase činu išlo o abnormnú skra-
tovú reakciu, ktorá

”
nasadla“ na dlhodobejšie sa rozvíjajúcu

reaktívnu depresiu a prebehla v stave zníženej lucidity vedo-
mia (po krátkom spánku). Vyšetrený si prial zabrániť roz-
chodu s manželkou, na ktorú bol silne citovo viazaný. Kona-
niu chýbala fáza rozhodovania a výber najvhodnejšej alter-
natívy správania. Medzi uvedomením pohnútky a realizáciou
prešiel relatívne krátky čas. Chýba subjektívny zážitok silnej
emócie, spomienky na čas činu a po ňom sú znejasnené. Roz-
poznávacie a ovládacie schopnosti vyšetreného v čase činu
boli psychickou poruchou – skratovým konaním – vo vý-
znamnej miere oslabené. Opitosť ľahkého stupňa a znížená
vigilita vedomia mohli uľahčiť vznik psychickej poruchy, ne-
zúčastňovali sa však vo významnej miere na poruche ovlá-
dacích a rozpoznávacích schopností vyšetreného. Následné
správanie vyšetreného po čine možno špekulatívne označiť
ako rozšírenú samovraždu.
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Diskusia a záver

Naším príspevkom nechceme znižovať význam problematiky
týraných žien, jeho sociálne i psychopatologické dôsledky.
Týraných žien bude vždy mnohonásobne viac ako týraných
mužov. Vyplýva to z biologickej podmienenosti agresivity
a sociokultúrnych faktorov, ako sú ekonomická nadvláda mu-
žov a sexistické predsudky. Práve zmena týchto postojov
a zvýšenie sociálnej solidarity voči obetiam je pochopiteľným
cieľom kampaní, ako je napríklad

”
Piata žena“, bez ohľadu

na to, aké presné a metodologicky spoľahlivé sú výskumy
o výskyte týrania žien.
Týranie žien rovnako ako sexuálne obťažovanie je viac

o zneužívaní moci ako o agresivite, resp. sexualite. Práve zne-
užitie moci páchateľom a manipulovanie s komplementárnou
závislosťou obete je spoločným znakom týrania žien, mužov
i detí. V minulosti sme publikovali kazuistiku (Heretik a Vaj-
dičková, 1998) nazvanú

”
femme fatale“, kde sa žena stred-

ného veku stala obeťou najprv pokusu o vraždu a neskôr
dokonanej vraždy dvoma rôznymi páchateľmi. Títo pácha-
telia boli podstatne odlišní osobnosťou, intelektom, psycho-
patológiou i kriminálnou anamnézou. Motivačné predpolie
oboch prípadov spájal len spôsob, ako sa poškodená sprá-
vala k obom partnerom, ktorý možno stručne opísať

”
ako

použití a odvrhnutí“.

Autori sa snažili minimalizovať svoje protiprenosové po-
stoje voči vyšetrenému. Domnievajú sa však, že bez analýzy
psychického týrania zo strany poškodenej by nebolo možné
pochopiť vznik abnormnej reakcie s brutálnou agresiou osob-
nosti vyšetreného cudzou.∗

∗Príspevok bol prednesený na 2. Dobrotkovom dni 10.4.2003.
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