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Pôvodná práca

Transkulturálne aspekty v posudzovaní násilnej trestnej činnosti cudzincov

A. Heretik, E. Kolibáš1, V. Novotný1

Transcultural aspects of foreigners criminality expertise

Súhrn

Transkulturálna psychiatria sa zameriava hlavne na kultúrne podmienené poruchy a duševné zdravie imig-
rantov. Riziko psychických porúch narastá mierou odlišnosti od kultúry pôvodu. Analyzuje sa trestná činnosť
cudzincov na uzemí Československa pred a po r. 1989. Kazuistika opisuje psychologické a psychiatrické as-
pekty prípadu vraždy, kde páchateľ čínskeho pôvodu usmrtil svoju krajanku a obchodnú partnerku. Hlavnými
problémami v expertíznej činnosti u cudzincov sú jazykové bariéry, sociokultúrne zvláštnosti motivácie a po-
užitie testových metód.

Kľúčové slová: transkulturálna psychiatria, trestná činnosť imigrantov, kazuistika, jazykové bariéry, moti-
vácia, testové metódy.

Summary

Transcultural psychiatry is concentrated mainly on cultural conditioned disorders and mental health of
immigrants. Risk of mental disorders grows with distance of culture of origine. Criminal activity of foreigners
in Czechoslovakia before and after year 1989 is analyzed. Case story describes psychological and psychiatric
aspects of chinese offfender who killed his bussiness partners and countrywoman. The main problems in
expertise of foreigners are launguage barriers, sociocultural aspects of motivation and using of test methods.

Key words: transcultural psychiatry, criminality of foreigners, case story, language barriers, analysis of
motivation, test methods.

Úvod

Transkulturálna psychiatria zahrnuje rôzne oblasti - svoj-
rázne kultúrne podmienené choroby, problémy použitia epi-
demiologických metód a diagnostických systémov v rôz-
nych krajinách a problematiku duševného zdravia imigran-
tov (Pavlovský, 1991). Z exotických psychických ochorení,
ktoré sa vyskytujú len v istých krajinách a kultúrach, sa
v učebniciach psychiatrie traduje malajský latah, východo-
ázijské koro, eskimácke whitico. Forenzný význam by mohlo
mať ochorenie, ktorého názov prenikol i do reči laikov –
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amok, ktorý sa prejavuje kvalitatívnymi poruchami vedomia
a agresívnym správaním. Nemecký výraz

”
Amokschiesser“

sa však vzťahuje na viacnásobné vraždy spáchané strelnou
zbraňou na jednom mieste a jednom čase, bez ohľadu na
psychopatologické pozadie činu. Z forenzného hľadiska sa
najzávažnejšie psychické poruchy vyskytujú u migrujúceho
obyvateľstva. Duševné zdravie imigrantov závisí od kultúry
pôvodnej spoločnosti, motivácie a okolností prisťahovalec-
tva (hospodárske, politické, utečenci) a od podmienok v no-
vej spoločnosti. Zdá sa, že riziko narastá mierou odlišnosti
pôvodnej kultúry (v náboženstve, sociálno-politickej štruk-
túre) od kultúry hostiteľskej krajiny, čo sa zvykne označovať
ako

”
kultúrny šok“,

”
zrážka kultúr“,

”
vykorenenosť“. Psy-

chopatologické komplikácie majú pestrý obraz od nostalgic-
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kých reakcií cez depresívne stavy až k psychózam (najmä
s paranoidnými a depresívnymi obrazmi). V transkulturálnej
psychiatrickej literatúre jestvujú najmä hypotézy o etioló-
gii psychických porúch, ktoré vznikli pri pobyte v zahraničí.
Podľa selekčnej hypotézy migrujú osobnosti s istými povaho-
vými vlastnosťami, pochádzajúcimi z predisponovaných ro-
dín. Podľa stresovej hypotézy duševné ochorenia nastávajú
ako reakcia na nahromadenie sa životných udalostí, v rámci
adaptácie na nové prostredie. Čaplová a spol.(1978) sledovali
súbor 291 pacientov, ktorí psychicky ochoreli v časovej sú-
vislosti s pobytom v cudzine, z toho 167 po prvýkrát. V diag-
nostickej štruktúre súboru boli zastúpené v 3% symptoma-
tické poruchy (najmä alkoholické psychózy), v 18% psycho-
reaktívne ochorenia (neurózy, paranoidný a depresívny vý-
voj) a v 79% endogénne psychózy (z toho v 49,2% afektívne
psychózy a v 43,2% schizofrénne ochorenia). Zo subjektív-
nych problémov pacienti uvádzali najmä problémy s doro-
zumením v cudzojazyčnom prostredí, odlúčenie od rodiny,
nedostatok správ z domova a problémy so stravovaním, od-
lišné klimatické podmienky, sexuálnu abstinenciu a pod.

U imigrantov do Československa pred r. 1989 sa sledo-
vali psychopatologické poruchy, najmä u zahraničných štu-
dentov a robotníkov zo socialistických štátov (najmä Kuba
a Vietnam). U pacientov z arabskej oblasti sa zistili najmä
paranoidné či paranoidno-halucinatórne syndrómy a depre-
sie. V kontraste s duchom islamu bolo časté heteroagresívne
a autoagresívne správanie pod vplyvom alkoholu (Pavlov-
ský, 1990). U etiópskych študentov prevládali skôr neuro-
tické a depresívne syndrómy (Pavlovský a Novotná, 1991).
Ani v jednom súbore sa nezistili exotické psychopatologické
obrazy. Títo cudzinci sa niekedy dopúšťali ekonomickej trest-
nej činnosti (vtedajší trestný čin nedovoleného podnikania),
zriedkavejšie násilných trestných činov. Už v tomto období
sme však posudzovali páchateľov dvoch trestných činov –
v oboch prípadoch išlo o násilné majetkové trestné činy (lú-
pežné vraždy) – Vietnamcov dlhodobo žijúcich v bývalom
Československu. Útočníci i obete sa živili obchodnou čin-
nosťou na hranici zákona či úplne protizákonne. V jednom
z prípadov znalci uvažovali o transkulturálnych aspektoch
pri jeho realizácii. Dvaja páchatelia totiž svoje 3 obete ok-
rem rozsiahlych zranení sekerou bodli nožom do očí. Disku-
sia o tomto prípade pokračovala na stránkach nemeckého ča-
sopisu Kriminalistik und forensische Wissenschaft. Dobrotka
a Kokavec (1990) sa v psychologickej interpretácii súdnole-
kárskeho nálezu vyslovili k poraneniam očí a ich subjektívnej
motivácii páchateľmi ako k

”
transkulturálne motivovanému

rituálnemu konaniu“. Páchatelia totiž znalcom uviedli, že
o tom, že v očiach zabitých ostane zachovaný obraz vrahov,
počuli ešte vo Vietname. Autori sa odvolávajú na Junga
s tým, že zdanlivo nezmyselné, symbolické a rituálne správa-
nie nemožno oddeliť od kulturálnych archetypov. Ochernal
(1990) polemizoval s týmto názorom a poukázal na fakt, že
magické a symbolické kriminálne konanie sa vyskytuje i v na-
šej kultúre. Napríklad ničenie srdca, mozgu či pohlavných
orgánov zavraždených mávajú často práve takýto charakter
aj u európskych páchateľov násilných trestných činov.

Po r. 1989 stále narastá počet cudzincov na našom území.
Ide najmä o imigrantov z bývalých komunistických krajín,
z ktorých mnohí ušli pre občianskymi vojnami vo svojich
krajinách (kaukazské štáty bývalého ZSSR, štáty bývalej Ju-
hoslávie, Afganistan), dôvody emigrácie však môžu byť aj
čisto ekonomické (najmä u Vietnamcov a Číňanov). Väčšina
z nich sa snaží u nás adaptovať a zvládnuť transkulturálne
rozdiely oproti väčšinovému obyvateľstvu a jeho predsud-
kom. Časť však pôsobí v skupinách organizovaného zločinu,
ktoré sa snažia dostať pod kontrolu najmä pašovanie drog
a prostitúciu. Občas pôsobia ako nájomní vrahovia, kto-
rých si objednávajú na vyrovnávanie účtov a boj o teritó-
ria miestne mafiánske skupiny (napr. masaker v Dunajskej
Strede). Práve pre zákony organizovaného zločinu bývajú
zriedkakedy zadržaní a ako znalci s nimi neprichádzame do
styku. Osobitnú skupinu tvoria ilegálni imigranti, ktorí po-
užívajú naše územie na tranzit do krajín západnej Európy
a sú skôr viktimami trestného činu prevádzačstva. Cudzinci
sa na našom území stávajú často aj obeťami majetkových
a násilných trestných činov (Dobrotka a Heretik, 1996).

Kazuistika

Posudzovali sme 37-ročného muža čínskej národnosti, ktorý
bol stíhaný pre trestný čin vraždy. Trestného činu sa mal do-
pustiť tak, že po predchádzajúcom konflikte usmrtil údermi
sekerou do hlavy a následným škrtením svoju 41-ročnú ob-
chodnú partnerku, rovnako čínskej národnosti.

Obvinený k trestnému činu uviedol, že v minulosti nebol
nikdy súdne stíhaný, ani vyšetrovaný v súvislosti s trestným
činom. Na Slovensko prišiel v r. 1998, od krajanov počul, že
sú tu dobré podmienky pre podnikanie. Kapitál na pod-
nikanie si doniesol z Číny. Začal podnikať vo veľkoobchode
s textilom. S poškodenou čínskou obchodníčkou L. sa zozná-
mil asi pred 3 rokmi, ona pôsobila v tejto oblasti už vyše 10
rokov, najmä v Maďarsku. Uvítal možnosť podnikať s ňou,
ona mala kontakty v Číne, vedela aký tovar a kde výhodne
nakúpiť, ako ho doviezť. Ich vzťah sa postupne stal čoraz
viac priateľský, veľmi jej dôveroval, niekedy

”
mal pocit, že

sa už stretli v minulom živote“. Ich vzťah však nikdy ne-
prerástol v erotickú náklonnosť. Dohodli sa ústne, tak je pri
obchodovaní medzi Číňanmi zvykom, že on vybuduje sklad
a bude obchodovať a ona bude dodávať tovar. Do prenájmu
a rekonštrukcie skladu potom investoval z vlastných peňazí
asi 300 000,–Sk. S odstupom času sa mu zdá, že problémy
začali už na jeseň minulého roku, kedy si poškodená L. prišla
na Slovensko vybaviť predĺženie pobytu a videl ju pohybo-
vať sa v spoločnosti podozrivých ľudí z radov čínskej mafie.
On jej pri tom v tom čase pomáhal vybavovať doklady a od-
straňovať daňové nezrovnalosti, ktoré mala. Asi 3 dni pred
trestným činom mu oznámila, že od neho žiada vrátiť všetok
tovar, že už s ním nechce obchodovať. Veľmi ho to zaskočilo
a prekvapilo. Opakovane s ňou o tom hovoril. Vysvetľoval
jej, že sa spoliehal na ich dohodu, že bez nej by sa nepustil
do investícií na rekonštrukcii. Neskôr od nej žiadal, aby za-
platila polovicu jeho výdavkov. L. to odmietala a trvala na
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vrátení všetkého svojho tovaru. Pred činom mali opäť roz-
hovor v jeho byte. Obaja sa pri spore dostali do afektu. L. sa
mu vyhrážala čínskou mafiou, pri hádke ho poškriabala na
rukách, inde uvádza že ho porezala nožom. Bol veľmi roz-
čúlený, búchal účtovnou knihou o stôl. Na vrchole afektu
zbadal sekeru, ktorá bola opretá v predizbe, skočil po ňu
a L. niekoľkokrát udrel do hlavy. Počet úderov si presne ne-
pamätá, bol veľmi rozčúlený. Na hluk vyšla zo svojej izby
jeho manželka, kričala na neho

”
čo si to urobil“. Zahnal ju

späť a povedal
”
odíď, lebo zabijem aj teba“. Potom si uvedo-

mil, že čo vlastne urobil, že zabil človeka, že za to je v Číne
trest smrti. Potom sa mu zdalo, že L. sa ešte trochu hýbe,
tak ju poviazal špagátom tak, že ju škrtil a neskôr telo upra-
vil tak, aby sa zmestilo do kufra. Potom zašiel za manželkou
a keď videl, aká je rozčúlená a zúfalá zobral ju na nákupy do
Polusu. Počas manželkiných nákupov sedel a rozmýšľal, čo
si počne ďalej. Manželka sa mu zdala ešte stále rozrušená,
tak ju zobral do čínskej reštaurácie, kde hrali karty a minuli
asi 10 000,–Sk z peňazí, ktoré zobral poškodenej. Večer po
návrate domov naložil telo obete do svojho auta. Chodil au-
tom po meste a hľadal miesto, kde by sa tela zbavil. Hodil
ho do žumpy, ktorú zbadal. Neskôr sa zbavil aj kufra, sekery
a osobných vecí poškodenej.

Pri hodnotení trestného činu uvádza, že ho nikdy nena-
padlo, že v živote urobí takú hroznú vec, ako je zabitie
človeka. Na svoj čin sa nepripravoval, urobil to v rozčú-
lení, ani si poriadne neuvedomoval, čo robí. V čase činu bol
v afekte – bola to zmes pocitu zrady, zúfalstva i hnevu. Svoj
čin veľmi ľutuje. Je veriaci katolík, niekoľkokrát denne sa
modlí o odpustenie. Pri psychologickom testovom vyšetrení
(Raven PM, FDT, Hand-test, ROR) sme zistili rozumové
schopnosti na úrovni hornej hranice priemeru až mierneho
nadpriemeru, čo zodpovedá subjektívnym údajom o vzde-
laní a sociokulúrnom pozadí. Po vyšetrení osobnosti môžeme
konštatovať plne zachovaný kontakt s objektívnou realitou,
bez psychotických zmien. Myslenie je priemerné v tempe
a obsahovej výpravnosti, nezistili sme formálne, či obsahové
poruchy. V emotivite sú známky labilizácie v sténickej i as-
tenickej zložke, neprojikovala sa však tendencia ku strate
racionálnej kontroly, aktuálne sú prítomné známky neurotic-
kej symptomatológie, ako reakcie na čin. V sociálnom kon-
takte je senzitivita (precitlivelosť, zraniteľnosť), agresivita
nie osobnosti cudzia, nie je však psychopaticky hypertrofo-
vaným rysom osobnosti. Pri psychologickom vyšetrení ne-
nachádzame známky forenzne významnej psychopatológie.

Pri aktuálnom psychiatrickom vyšetrení dominuje afek-
tívna labilita, depresívne ladenie reaktívne motivované.
V myslení dominuje pesimizmus, ľútosť, naznačené a de-
monštrované autoakuzácie. V somatickej sfére sú tiež nie-
ktoré neurotické príznaky (očné tiky, tremor prstov). Stav
z psychiatrického hľadiska možno hodnotiť ako ľahkú re-
aktívnu depresiu. Psychiatricky sme nezistili forenzne rele-
vantnú psychopatologickú symptomatológiu.

Pri analýze motivácie trestného činu je v pozadí hroziaca
finančná ujma ako obsah konfliktu s poškodenou, ktorá bola
jeho obchodnou partnerkou (cítil sa podvedený, ukrivdený).

Poškodená vyvíjala na neho nátlak, údajne mu vyhrážala
čínskou mafiou, ak jej nevráti tovar. Poškodený pokladal
vzhľadom k jej stykom túto hrozbu za reálnu. Ich obchodný
a ľudský spor sa pokúsil opakovane neúspešne vyriešiť. Bez-
prostredným motívom samotnej agresie bol vystupňovaný
konflikt, pri ktorom boli poškodená aj obvinený v afekte
hnevu. V čase činu (prvého útoku sekerou) teda mohol jed-
nať v silnom afekte, ktorý však nemal abnormný – patický
charakter (sú zachované, aj keď znejasnené spomienky na
čin). Pokračovanie agresie (škrtenie, zväzovanie poškodenej)
však malo skôr charakter krycej vraždy. Aj následné sprá-
vanie malo charakter relatívne plánovitého racionálneho ko-
nania (zobral manželku na ukľudnenie na nákupy a do re-
štaurácie, odstraňoval stopy po čine, odniesol telo poškode-
nej, odviezol na vzdialené miesto jej auto a pod). Motiváciu
trestného činu pokladáme v kontexte situácie a osobnosti
vyšetreného za psychologicky zrozumiteľnú.

Diskusia a záver

Väčšina našich znalcov má len raritné skúsenosti s forenzno-
psychologickým a psychiatrickým posudzovaním cudzincov
a imigrantov z kultúrne výrazne odlišných oblastí sveta.
V prípade, že cudzinec spácha trestný čin na našom území
a naše justičné orgány začnú trestné stíhanie, je niekedy po-
trebné pristúpiť aj k takémuto druhu expertízy. Pri ich vy-
pracovaní je potrebné, ako to potvrdzuje aj naša kazuistika,
prekonávať tieto problémy (Heretik, 2004):

1. Jazykové bariéry. Aj u zahraničných študentov, u kto-
rých sa predpokladá jazyková príprava, vznikajú prob-
lémy, ak majú verne opísať svoje psychické prežívanie,
resp. psychický stav v inkriminovanom čase. Naše skú-
senosti s tlmočníkmi ukazujú, že často majú tendenciu
interpretovať, a nie prekladať probandovu produkciu.
Pri tak zložitom jazyku, ako bola v našej kazuistike čín-
ština, prekladateľka usudzovala na význam niektorých
slov z písomných znakov, ktoré kreslil proband prstom
na stôl. Navyše prítomnosť ďalšej

”
úradnej osoby“ zhor-

šuje kvalitu kontaktu s poškodeným. Neporozumenie je
však často skôr výsledkom obrany vyšetrovaného ako
jazykovej nedostatočnosti.

2. Posúdenie sociokultúrnych osobitostí v motivácii sprá-
vania. Týka sa najmä sexuálneho a agresívneho ko-
nania. Interpretácie znalca môžu byť zatažené povr-
chnými znalosťami či predsudkami voči pôvodnej kul-
túre a náboženstvu vyšetreného (napr. postoj Arabov
k ženám závisí pravdepodobne od miery fundamen-
talizmu vo výklade koránu). Pravdepodobný je i vý-
klad atypických prejavov správania ako

”
exotický“ či

”
transkulturálne podmienený“. Zvažovať je potrebné

i protiprenosové fenomény u znalcov. V uvedenej ka-
zuistike znalci reflektovali, že sú

”
otrasení“ správaním

páchateľa po čine – manipulácia s telom obete, to že
zobral manželku na večeru, rozptyľoval ju aj seba hra-
ním hazardných hier – a uvažovali, či to správanie je
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”
čínske“ – jeden človek hore-dole pri viac ako miliarde

Číňanov.

3. Použitie testových metód. Testové normy, najmä výko-
nové, sú modifikované na našu populáciu; žiadna me-
tóda nie je úplne nezávislá od kultúry. Otázne je i do-
konalé porozumenie inštrukciám jednotlivých úloh. Pri
projektívnych metódach môžu nastať ťažkosti pri odha-
dovaní podielu kulturálnych faktorov, najmä v štruk-
túre obsahov (napr. tzv. nerealistické obsahy v ROR).
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