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Pôvodná práca

Samovražda fingovaná ako vražda – príspevok zo súdnolekárskej psychológie

A. Heretik, M. Hagara, A. Šoral

Súhrn

Práca sa opiera o znalecké posudky z odvetvia súdneho lekárstva a psychológie pri posudzovaní smrti 22-
ročnej ženy. Súdni lekári vylúčili zavinenie cudzou osobou a prípad uzavreli ako smrť zadusením pri sa-
movražednom konaní. V psychologickom posudku sa analyzuje osobnostné, psychopatotalogické a motivačné
pozadie fingovania samovraždy ako lúpežnej vraždy. Diskutujú sa aj možnosti a metodologické limity tzv.
súdnolekárskej psychológie.
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Úvod

Znalecké posudky z odboru súdneho lekárstva a neskôr psy-
chológie nariadil vyšetrovateľ PZ v trestnej veci vraždy
podľa 219 ods. 1 ods. 2 Trestného zákona SR, ku ktorému
došlo tak, že doposiaľ neznámy páchateľ dňa 22.3.2004 usmr-
til poškodenú 22-ročnú ženu tým spôsobom, že jej natiahol
na hlavu igelitovú tašku, ktorú jej stiahol okolo hrdla viac-
násobným otočením špagátu, následkom čoho sa poškodená
udusila. Páchateľ potom prehľadal priestory rodinného domu
a odcudzil kazetu s predmetmi zo žltého kovu v celkovej hod-
note 50 300,–Sk. Pri pláne vyšetrovania predmetnej trestnej
veci boli stanovené nasledovné vyšetrovacie verzie:

1. Skutku sa dopustil páchateľ, ktorý bol poškodenou pri-
chytený pri domovej krádeži.

2. Skutku sa dopustil páchateľ s úmyslom zabiť poško-
denú z doteraz nezistených motívov a krádež v dome
nafingoval.

3. Skutku sa dopustil páchateľ, ktorý pri domovej krádeži
našiel poškodenú spiacu alebo len ležiacu na posteli v jej
izbe a následne ju usmrtil.

4. Ide o nešťastnú náhodu pri masturbácii poškodenej
s igelitovým sáčkom na hlave na zvýšenie orgazmu alebo
pri podobnej manipulácii.

5. Ide o samovraždu poškodenej.

6. Ak sa verzia 4 alebo 5 potvrdí, ide o inscenovanú vraždu
zo strany poškodenej alebo pozostalých.
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Znalecký posudok z súdneho lekárstva

Znalecký posudok vypracovali znalci na základe súdnej pitvy
a laboratórnych vyšetrení, dodatok po rekonštrukcii na
mieste činu. Výsledky pitvy a laboratórnych toxikologicko-
chemických vyšetrení svedčia pre dlhodobé dusenie sa po-
škodenej v nedýchateľnom prostredí po navlečení hlavy do
igelitovej tašky, nie pevne utiahnutej v oblasti krku. Ide o ná-
silnú smrť udusením najpravdepodobnejšie v samovražednom
konaní. Stereomikroskopickým vyšetrením sterov z rúk zis-
tili prítomnosť cudzorodých vlákien identických s vláknami
časti škrtidla. Z charakteru poranení zistených pri vonkaj-
šej obhliadke na tele poškodenej – odreniny a škrabance na
tvári a krku treba súdiť, že vznikli pôsobením tupohranatého
predmetu a nemožno vylúčiť, že ich mohla spôsobiť matka,
ktorá poškodenú našla, pri snahe o záchranu jej života. Me-
novaná nebola v čase smrti pod vplyvom alkoholu, nezistila
sa ani prítomnosť liečiv, resp. drog s toxickým pôsobením.
Mikroskopickým vyšetrením výterov z pošvy sa nezistila prí-
tomnosť spermií. V dodatku k posudku po zvážení pitev-
ného nálezu doplneného laboratórnymi vyšetreniami a na
základe vykonania rekonštrukcie sú znalci názoru, že na tele
poškodenej nie sú také stopy násilia, ktoré by poukazovali
na zápas, resp. sebaobranu poškodenej pred útočníkom. Ani
obhliadkou miesta činu neboli zistené také stopy, ktoré by
jednoznačne poukazovali na zápas. Nainscenovať lúpež (krá-
dež) rozhádzaním zariadenia bytu možno akoukoľvek osobou
a mohla tak konať aj sama poškodená v ťažkom citovom
rozpoložení pred smrťou. Je veľmi nepravdepodobné až vy-
lučujúce, že šesť až desať otočiek špagáta silno utiahnutého
okolo krku by nezanechalo viditeľné stopy v zmysle škrtia-
cej rýhy. Možno vylúčiť naloženie igelitovej tašky na hlavu
s ovinutím špagáta okolo krku na hlavu spiacej osoby, bez
zanechania stôp násilia. Toxikologicko-chemické vyšetrenia
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a pitevný nález nenasvedčujú, že by poškodená bola v čase
navliekania igelitovej tašky na hlavu a krk nevládna resp.
v bezvedomí. Takému konaniu inou osobou by sa rozhodne
bránila, pričom by museli vzniknúť na jej tele charakteris-
tické poranenia na krku a tele. Znalci sú toho názoru, že
páchateľ by pri nakladaní škrtidla na krk s úmyslom ukon-
čiť život poškodenej, nenamotával šesťkrát rovnomerné túry
špagátu s rovnakou intenzitou ovíjania okolo krku, ale by po-
užil škrtidlo na zatiahnutie okolo krku minimálne v jednej
túre, a tak sa snažil ukončiť život poškodenej a to aj v prí-
pade, že by bola nevládna. V doplnku znaleckého posudku
ďalej znalci uvádzajú, že autoerotické ukájanie znížením prí-
vodu kyslíku do organizmu (vešaním, natiahnutím igelito-
vého sáčku na hlavu) je v medicíne známe najmä u mužov,
pričom dochádza k erekcii a ejakulácii. Podobný mechaniz-
mus môže spôsobiť prekrvenie pohlavných orgánov prípadne
i pohlavné vzrušenie aj u žien. Tieto prípady však v súd-
nom lekárstve neboli opísané. Znalci prekonzultovali túto
možnosť aj s psychiatrom, ktorý sa však tiež s podobným
spôsobom ukájania u žien vo svojej praxi nestretol. V lite-
ratúre sú opísané úmrtia mužov, ktorí si na krk navliekli
slučku škrtidla za účelom dosiahnutia ukojenia, čo viedlo
k duseniu s následným sexuálnym ukojením. Pri upadnutí
do bezvedomia dusenie pokračovalo, čo viedlo k smrti. Po-
dobná možnosť udusenia je pri navlečení igelitového sáčku
na hlavu, pri upadnutí do bezvedomia sáčok pri úsilnom dý-
chaní môže ostať nalepený na oblasť úst a nosa a dusenie po-
kračuje. V dôsledku nedokrvenia mozgu a hypoxie dochádza
k tonicko-klonickým kŕčom svalstva tela. Pri autoerotickom
ukájaní si jedinec stav pridusenia navodí preto, aby dosiahol
sexuálne ukojenie a koná tak, aby po jeho dosiahnutí prežil.
K úmrtiu teda dochádza z nešťastnej náhody. Natiahnutie
sáčku cez hlavu a tvár a pripevnenie ku krku niekoľkými
túrami a uzlami v danom prípade vylučovalo možnosť preži-
tia menovanej. Menovaná mala nádej na prežitie len vtedy,
keby v čase jej dusenia iná osoba igelitový sáčok roztrhla,
rostrihla a tým umožnila prístup vzduchu do nosa a úst.

Znalecký posudok zo súdnej psychológie

K vypracovaniu posudku mal znalec k dispozícii len vyšetro-
vací spis so závermi kriminalistického vyšetrovania, znalecké
posudky zo súdneho lekárstva a výpovede svedkov. Nemal
možnosť štúdia zdravotnej dokumentácie, či dodatočného
vypočutia svedkov.
V danom prípade išlo o študentku vysokej školy huma-

nitného odboru. Po smrti otca pred 4 rokmi žila v spoloč-
nej domácnosti s matkou a bratom. Mala dlhodobého par-
tnera. Podľa svedeckých výpovedí nebola psychiatricky lie-
čená. K jej osobnosti a psychickému stavu v období pred či-
nom je vo výpovediach svedkov relatívne málo psychologicky
relevantných a vzájomne veľmi inkonzistentných údajov. Na
základe výpovedí a zo študijných úspechov možno usudzovať
na veľmi dobré intelektové a vôlové schopnosti. Časť svedkov
ju opisuje ako živú a kamarátsku, teda skôr extravertovanú,
druhá časť ako skôr uzavretú a tichú. Zdá sa, že štruktúra
jej osobnosti bola pre jej okolie málo transparentná. To sa

spolu so silnými pochybnosťami o sebe, o svojej identite,
o autentickosti vzťahov, strachom z opustenia a prázdnoty
blíži k obrazu hraničnej poruchy osobnosti. U osobností s hra-
ničnou poruchou je častá silná ambivalencia, rozdeľovanie
ľudí na tých, ktorí ich milujú a ktorí nenávidia, ich sprá-
vanie býva nepredvídateľné a nevyspytateľné, časté sú au-
tomutilácie a sebapoškodzovanie. Pri dekompenzáciách pod
vplyvom stresu sa ich psychopatologická symptomatológia
pohybuje na hranici psychózy a neurózy. Bizarný spôsob su-
icídia a jeho maskovania inscenovanou lúpežnou vraždou, by
hypoteticky mohol súvisieť s touto štruktúrou osobnosti.

Vylučovali sme i psychoticky motivované sebazabitie, teda
patologický motív v užšom slova zmysle, keď sama psy-
chotická symptomatológia (depresívna nálada psychotickej
hĺbky, bludy, imperatívne halucinácie a pod.) bráni posti-
hnutému v slobodnej voľbe medzi životom a smrťou (He-
retik, 2004). Psychoticky motivované sebazabitia sa však
na celkovom počte samovrážd podieľajú len malou mierou.
Z dostupného materiálu nie sú údaje o psychiatrickej anam-
néze u poškodenej, či v rodine. Nikto zo svedkov nepozoroval
v jej správaní psychotické príznaky. Nemožno však vylúčiť,
že psychotické ochorenie sa dosť dlho rozvíja subklinickým
– a pre laické okolie prehliadnuteľným – spôsobom. Psy-
chopatologické pozadie však v tomto prípade mohla tvoriť
dysmorfofóbia. Pri tejto úzkostnej (neurotickej) poruche sa
postihnutý neustále a sebatrýznivo zaoberá nejakou časťou
svojho tela alebo kozmetickým defektom, zvýšene sa pozo-
ruje, je z tejto deformity zúfalý, preceňuje jej hodnotenie
okolím, často vyhľadáva plastických chirurgov. Pri dysmor-
fofóbii je podľa literatúry (Praško, 2002) vysoká komorbidita
depresívnych stavov (až v 90%), iných úzkostných porúch
(70%), psychóz (30%). Niekedy môže mať dysmorfobické
presvedčenie až hĺbku bludu, pri ktorom nemajú pokusy
o racionálne vyvrátenie tohto presvedčenia žiadny pozitívny
efekt. U poškodenej išlo o kozmetický defekt na tvári, pre
ktorý sa opakovane podrobila plastickému zákroku. Väčšina
svedkov potvrdzuje, že sa ním dlhodobo trápila, obávala sa
jeho dopadu na budúcnosť, či už v profesii (túžila sa stať
televíznou moderátorkou), či erotických vzťahov. Uisťova-
nie okolia o bezvýznamnosti tohto defektu malo na vyšet-
renú len malý, či krátkodobý efekt. Subjektívne i svedkami
často opisovaný

”
stres“ v poslednom období, vrátane schud-

nutia, nadmerného fajčenia, vynechávania školy a podobne,
mohli byť signálom prebiehajúcej depresívnej symptomato-
lógie. V rozhovoroch s priateľkami sa objavili i signály o sa-
movražedných úvahách.

Psychologickými faktormi v pozadí samovražedného ko-
nania mohli i rodinné problémy. Je to jednak smrť otca v dô-
ležitom vývojovom období postpuberty, na ktorú podľa sved-
kov reagovala dlhodobým a silným smútkom. Aj keď bola
smútková práca (trúchlenie) u poškodenej zdánlivo ukon-
čená, mohla byť strata otca jedným zo spolupodieľajúcich
sa faktorov depresívneho vývoja. Význam tejto straty rastie
v kontexte zlých vzťahov a konfliktov s matkou. Tieto po-
tvrdzujú všetci svedkovia (partner, priateľky) okrem členov
jadrovej rodiny (matka, brat, stará matka). Intenzita týchto
konfliktov zjavne presahovala bežné generačné konflikty. Na-
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vyše pri tak silných pochybnostiach o svojej atraktivite, žen-
skosti, mohli tieto konflikty pôsobiť veľmi traumatizujúco.
Najpravdepdobnejšia sa teda javí verzia suicídia s pred-

chádzajúcou inscenáciou lúpeže samou poškodenou. Treba
konštatovať, že takéto suicídium je voľbou samovražedných
prostriedkov i inscenovaním lúpeže (lúpežnej vraždy) veľmi
raritné. Pri dokonaných suicídiách žien sú najčastejšie vo-
lené tzv. mäkké prostriedky (otrava liekmi, či plynom, zried-
kavejšie obesenie a skok z výšky). Zamaskovanie samov-
raždy inscenáciou nešťastnej náhody (či vraždy) môže mať
vo všeobecnosti rôzne motívy – od poisťovacích podvodov
cez snahu zabrániť zahanbeniu rodiny (z dôvodov predsud-
kov, či náboženského presvedčenia) až po zníženie pocitov
viny pozostalých. Pri uvedených psychologických a psycho-
patologických úvahách možno predpokladať skôr dlhodobejší
suicidálny vývoj. Predchádzajúce úvahy o samovražde, voľba
prostriedkov a inscenácia lúpeže svedčia o tom, že nešlo o im-
pulzívne, či účelové konanie. Ako skratkové ho možno hod-
notiť len z hľadiska voľby riešenia problémov (dysmorfofó-
bia, vzťahy v rodine), nie z hľadiska samej dynamiky sprá-
vania. Hypoteticky možno uvažovať i o tom, že poškodená
rozmýšľala i o vyhľadaní odbornej pomoci (odložený leták
Ligy pre duševné zdravie), ale z rôznych dôvodov na takéto
riešenie rezignovala (nedostatok podpory z okolia, stigmati-
zácia, rozhodnutie riešiť to sama radikálnym, autodeštruk-
tívnym spôsobom). Inscenovanie lúpeže, mohlo byť teda mo-
tivované i presvedčením, že nikto druhý nemôže jej trápenie
– a teda i suicidálne rozhodnutie – pochopiť. V prípade, že by
sa vyšetrovaním preukázala inscenácia lúpeže pozostalými,
mohlo byť motívom zamaskovanie skutočnej príčiny smrti
(či už išlo nešťastnú náhodu pri autoerotickej praktike alebo
samovraždu). V motivačnom pozadí takého konania inými
osobami mohli byť pocity viny, či obavy z reakcie okolia –

”
hanba pre rodinu“.

Diskusia a záver

Súdnolekársku psychológiu vymedzili Dobrotka s Kokavcom
(Dobrotka, 1969) ako subšpecializáciu forenznej psychológie.

Ide v nej o psychologickú interpretáciu nálezov súdnych leká-
rov o mechanizmoch a motivácii závažných poškodení zdra-
via, resp. smrti poškodených. V štádiu kriminalistického vy-
šetrovania môže spolupráca súdnych lekárov a psychológov
pomôcť pri profilovaní neznámeho páchateľa. V sporných
prípadoch násilnej smrti (vražda vs. samovražda) prispieva
i k rozhodnutiu o pokračovaní, resp. zastavení trestného stí-
hania. Referovaná kazuistika samovraždy fingovanej ako lú-
pežná vražda podľa mienky autorov dobre ilustruje mož-
nosti, ale aj metodologické limity tohto prístupu. Na rozdiel
od súdnych lekárov, ktorí interpretujú výsledky vlastného
štandardného postupu (súdna pitva, laboratórne vyšetrenie,
vyšetrovací experiment) môže sa psychológ oprieť len o spro-
stredkované zdroje (výsledky kriminalistického vyšetrenia –
napr. obhliadka miesta činu, expertízy ostatných znalcov,
výpovede svedkov, zdravotná dokumentácia). Psychologické
nálezy vychádzajú teda z veľkej miery z údajov v literatúre
a vlastných expertíznych skúseností a znalec je teda povinný
zdôrazniť hypotetickú, pravdepodobnostnú hodnotu svojich
záverov.
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