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WST¢P

Zapraszamy do zapoznania si´ z pracami umieszczonymi w kolejnym,
pi´tnastym tomie „Problemów Wspó∏czesnej Kryminalistyki”.
Zwyczajowo publikujemy przede wszystkim opracowania napisane przez
uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, osoby zainteresowane hobbystycznie
i zawodowo kryminalistykà. Jak zwykle poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnieƒ procesowo-kryminalistycznych, dlatego
te˝ przyj´liÊmy zasad´ prezentacji tekstów w porzàdku alfabetycznym nazwisk
ich Autorów.
NowoÊcià jest wprowadzony system kwalifikowania prac do druku.
Poczàwszy od tego numeru prace przedk∏adane do druku sà recenzowane przez
przynajmniej dwóch, powo∏anych przez redaktorów naukowych periodyku,
recenzentów. Zale˝y nam bowiem nie tylko na coraz wy˝szym poziomie merytorycznym, ale chcemy te˝, by w przysz∏oÊci „Problemy Wspó∏czesnej
Kryminalistyki” by∏y czasopismem, w którym publikacja b´dzie punktowana
do dorobku naukowego.
˚yczàc mi∏ej lektury, zach´camy wszystkich zainteresowanych do przesy∏ania prac do kolejnego wydania PWK.

prof. dr hab. Ewa Gruza

.

WSPOMNIENIE9
...A kiedy przyjdzie godzina rozstania,
Popatrzmy sobie w oczy d∏ugo, d∏ugo,
I bez jednego s∏owa po˝egnania,
Idêmy - ja w jednà stron´, a ty w drugà…
A kiedy przyjdzie... Tadeusz Boy-˚eleƒski

Ostatnie lata nie sà najbardziej ∏askawe dla Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. W ubieg∏ym roku ponieÊliÊmy kolejnà bolesnà strat´.
Odszed∏ od nas na wieczny spoczynek jeden z najbardziej znanych polskich
kryminalistyków - prof. dr hab. Czes∏aw Grzeszyk.

Czes∏aw Grzeszczyk (1939 - 2010)
Profesor Czes∏aw Grzeszyk by∏ wszechstronnym i cenionym ekspertem z zakresu daktyloskopii i antropologii, od wielu lat zajmowa∏ si´ tak˝e
badaniami pismoznawczymi. W swoim dorobku
naukowych pozostawi∏ ponad 180 publikacji,
w tym najbardziej znanà monografi´ „Daktyloskopia”, stanowiàcà do dziÊ podstaw´ wiedzy dla
ka˝dego eksperta daktyloskopii.

By∏ postacià barwnà, nietuzinkowà, zawsze otwartà i serdecznà dla innych.
Anga˝owa∏ si´ w wychowywanie kolejnych pokoleƒ ekspertów kryminalistyki,
prowadzi∏ o˝ywionà prac´ dydaktycznà i naukowà na wielu uczelniach, w tym
mi´dzy innymi w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie, na Wydziale Prawa
Wy˝szej Szko∏y Handlu i Prawa im. R. ¸azarskiego czy w Wy˝szej Szkole
Mened˝erskiej w Warszawie.
Aktywnie dzia∏a∏ w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym. Przez wiele
lat kierowa∏ Oddzia∏em Warszawskim PTK oraz przewodniczy∏ Radzie
Naukowej PTK.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pami´ci.
Kole˝anki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
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PRZEST¢PCZOÂå KIBICÓW PI¸KARSKICH
NA TLE ART. 59–61 USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 R.
O BEZPIECZE¡STWIE IMPREZ MASOWYCH
W dniu 1 sierpnia 2009 r. wesz∏y w ˝ycie przepisy ustawy o bezpieczeƒstwie
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. Zastàpi∏y one ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dawne uregulowania mia∏y na celu podwy˝szenie bezpieczeƒstwa na
imprezach masowych. Przepisy te wymaga∏y jednak nowelizacji. Na koniecznoÊç tych zmian zwrócili uwag´ organizatorzy imprez, policja, media oraz spo∏eczeƒstwo. Ponadto zauwa˝ono, ˝e regulacje ustawy wymagajà nie tylko rozszerzenia, ale tak˝e wzmocnienia ju˝ istniejàcych instytucji prawnych.1 Jak
wskazano w uzasadnieniu ustawy z dnia 1 sierpnia 2009 r., nowe regulacje
prawne umo˝liwiajà zapobieganie i zwalczanie przejawów przemocy i chuligaƒstwa kibiców sportowych.2 Nie ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e wprowadzenie
powy˝szych uregulowaƒ ma przede wszystkim na celu zwalczanie przest´pczoÊci wÊród kibiców pi∏karskich. Pomimo ˝e ustawa dotyczy imprez masowych
i nie ogranicza si´ jedynie do meczów pi∏ki no˝nej, to jednak jej przepisy karne
sà odzwierciedleniem charakterystycznych zachowaƒ polskich pseudokibiców.
Równie˝ w licznych przepisach ustawy odnosi si´ ona do tej dyscypliny sportu
poprzez u˝ywanie takich sformu∏owaƒ jak stadion, mecz pi∏ki no˝nej itp. Raport
Komendy G∏ównej Policji o bezpieczeƒstwie imprez masowych w 2008 roku
stwierdza, ˝e do najpowa˝niejszych zdarzeƒ nadal dochodzi w zwiàzku z rozgrywkami pi∏ki no˝nej niezale˝nie od klasy rozgrywek. W 2008 roku w zwiàzku
z masowymi imprezami sportowymi dosz∏o do 228 ekscesów chuligaƒskich,
czyli o 10 wi´cej ni˝ w roku 2007. Zmala∏a jednak liczba zbiorowych naruszeƒ
prawa z 76 w roku 2007 do 55 w roku 2008. Zmniejszy∏a si´ równie˝ liczba
osób, które odnios∏y obra˝enia w zwiàzku z masowymi imprezami sportowymi
1 Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych
(druk sejmowy nr 723).
2 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych
(druk sejmowy 638).
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z 93 w 2007 roku do 49 w 2008.3 Poni˝ej zostanà omówione przest´pstwa ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych, jednak z wy∏àczeniem art. 58, który
wprowadza odpowiedzialnoÊç za zorganizowanie imprezy bez wymaganego
zezwolenia, niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w zezwoleniu albo wbrew
wydanemu zakazowi. Przepis ten nie posiada znamion charakterystycznych
dla przest´pczoÊci wÊród kibiców pi∏karskich, wobec czego jego omawianie
w niniejszym opracowaniu jest bezprzedmiotowe.
Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych wpisuje si´ w katalog aktów
normatywnych, które posiadajà odr´bne przepisy karne, znajdujàce si´ poza
kodeksem karnym. Powodem takiego uregulowania mo˝e byç pewna odmiennoÊç zachowaƒ sprawców przewidzianych w tych przepisach, które ró˝nià si´ od
przest´pstw i wykroczeƒ znanych z kodeksu karnego czy kodeksu wykroczeƒ,
a które pope∏niane sà w zwiàzku z organizacjà imprezy masowej. Nale˝y wspomnieç, ˝e oprócz powy˝szych uregulowaƒ ostatnie nowelizacje kodeksu karnego wprowadzi∏y przepisy, które równie˝ majà na celu zwalczanie przest´pczoÊci
wÊród kibiców pi∏karskich. Tym samym widoczny jest znaczny wp∏yw tego
rodzaju przest´pczoÊci na polskie ustawodawstwo, które przez d∏u˝szy czas nie
zauwa˝a∏o przest´pczych dzia∏aƒ kibiców. JednoczeÊnie nale˝y zwróciç uwag´
na tendencj´, w myÊl której – w miar´ zbli˝ania si´ organizowanych w Polsce
i na Ukrainie Mistrzostw Europy w 2012 roku – w polskim ustawodawstwie
pojawia si´ coraz wi´cej uregulowaƒ majàcych na celu zwalczanie przest´pczoÊci wÊród kibiców pi∏karskich. Ich efektywnoÊç mo˝na b´dzie zauwa˝yç i oceniç
w ciàgu najbli˝szych lat, natomiast punktem kulminacyjnym b´dzie organizacja
mistrzostw. Ponadto nie mo˝na pominàç bardzo wa˝nej roli, jakà, oprócz
ustawodawstwa, odgrywajà dobrze zorganizowane i przeszkolone organy,
do których zadaƒ nale˝y zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Bez sprawnego wspó∏dzia∏ania w∏adz samorzàdowych, zwiàzku pi∏karskiego,
policji, stra˝y granicznej i innych s∏u˝b mundurowych nie b´dzie mo˝liwe
sprawne i bezpieczne przeprowadzenie tak du˝ej imprezy, jakà sà mistrzostwa
Europy w pi∏ce no˝nej.
Pseudokibice wypracowali pewne charakterystyczne metody post´powania,
które majà wp∏yw na pope∏niane przez nich przest´pstwa. Chuligani kierujà si´
okreÊlonymi zasadami, wÊród których jest m.in. tzw. kodeks chuligana. Cecha ta
zbli˝a pseudokibiców do postrzegania ich jako zorganizowane grupy przest´pcze, dla których charakterystyczne sà okreÊlone regu∏y post´powania.
Pseudokibice posiadajà równie˝ swoje sojusze, tzw. zgody, oraz kosy – jak okreÊlajà swoich wrogów. Niekiedy pope∏niane przez nich przest´pstwa majà dodatkowe znamiona, czego najlepszym dowodem jest ustawka, czyli zorganizowana,
zaplanowana bójka pseudokibiców posiadajàca okreÊlone przez nich regu∏y,
3 Raport Komendy G∏ównej Policji „Bezpieczeƒstwo imprez masowych 2008”, s. 18.
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m.in. ustalana jest liczba jej uczestników oraz miejsce jej odbywania (sà to przewa˝nie – lasy, ∏àki, pola, parki).4 Sposób dzia∏ania pseudokibiców na przestrzeni
lat uleg∏ modyfikacji, przez co zauwa˝alna jest tendencja do doskonalenia
i usprawniania przez nich swoich dzia∏aƒ. Zachowania te mo˝na poczytywaç
jako odpowiedê na coraz lepszà organizacj´ policji oraz podnoszenie wymogów
bezpieczeƒstwa na stadionach. JednoczeÊnie nale˝y stwierdziç, ˝e zachowania
pseudokibiców sà na tyle odmienne od przest´pstw okreÊlonych w kodeksie
karnym, i˝ w niektórych wypadkach konieczne jest wprowadzanie nowych
przepisów penalizujàcych ich zachowania. Dowodem tego jest ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych.
Przest´pcze zachowania pseudokibiców majà miejsce zarówno na stadionie,
jak i poza nim. Ustawa obejmuje swym zakresem przede wszystkim zasady
post´powania konieczne do zapewnienia bezpieczeƒstwa imprez masowych5,
przy czym cz´sto zawiera bezpoÊrednie odwo∏ania do meczów pi∏ki no˝nej.
W art. 3 pkt 1 definiuje imprez´ masowà jako imprez´ masowà artystyczno-rozrywkowà, masowà imprez´ sportowà, w tym mecz pi∏ki no˝nej, o których mowa
w pkt 2-4, poza wyjàtkami wskazanymi w ustawie w art. 3 pkt 1a-f. WÊród
imprez, jakie podlegajà wy∏àczeniu, sà m.in. organizowane w teatrach, operach,
operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych przez zarzàdzajàcych tymi szko∏ami i placówkami, organizowanych w ramach wspó∏zawodnictwa sportowego dzieci i m∏odzie˝y. Ponadto
ustawa definiuje masowà imprez´ sportowà jako imprez´ masowà majàcà
na celu wspó∏zawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej
organizowanà na:
a) stadionie lub w innym obiekcie nieb´dàcym budynkiem, na którym liczba
udost´pnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczàcymi ochrony
przeciwpo˝arowej, wynosi nie mniej ni˝ 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umo˝liwiajàcego przeprowadzenie imprezy
masowej – nie mniej ni˝ 300,
b) terenie umo˝liwiajàcym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym
liczba udost´pnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie
mniej ni˝ 1000.
Ustawa w sposób odr´bny definiuje równie˝ mecz pi∏ki no˝nej jako masowà
imprez´ sportowà majàcà na celu wspó∏zawodnictwo w dyscyplinie pi∏ki no˝nej, organizowanà na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym
liczba udost´pnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
4 K. Borchólski, Ustawka pseudokibiców jako szczególny rodzaj bójki, Problemy Wspó∏czesnej
Kryminalistyki, t. XIII, Warszawa 2009, s. 16.
5 Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych art. 1 pkt 1.
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z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczàcymi ochrony przeciwpo˝arowej, wynosi nie mniej ni˝ 1000.
Najwi´kszym zagro˝eniem dla bezpieczeƒstwa sà przede wszystkim mecze
dru˝yn, których kibice majà tzw. kos´, czyli darzà si´ wzajemnà wrogoÊcià czy
wr´cz nienawiÊcià. Relacje te znalaz∏y odzwierciedlenie w ustawie pod poj´ciem imprezy masowej podwy˝szonego ryzyka. Artyku∏ 3 pkt 5 definiuje jà jako
imprez´ masowà, w czasie której, zgodnie z informacjà o przewidywanych
zagro˝eniach lub z dotychczasowymi doÊwiadczeniami dotyczàcymi zachowania osób uczestniczàcych, istnieje obawa wystàpienia aktów przemocy i agresji.
Poj´cie to przede wszystkim jest zwiàzane z pi∏kà no˝nà, poniewa˝ to ta dyscyplina sportu posiada najbardziej rozwini´te struktury kibiców, jak równie˝
w zwiàzku z meczami futbolu u˝ywano wczeÊniej poj´cia „mecz podwy˝szonego ryzyka”. Jest to kolejny przyk∏ad na to, jaki wp∏yw ta dyscyplina sportu oraz
przest´pczoÊç chuliganów z nià zwiàzana mia∏y na uregulowania ustawowe.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych wskazywa∏, ˝e nak∏ada ona na organizatorów masowej imprezy sportowej o podwy˝szonym ryzyku, organizowanej w obiektach zamkni´tych, obowiàzek zapewnienia identyfikacji osób bioràcych udzia∏ w masowej imprezie sportowej. Jak
zauwa˝ano, anonimowoÊç sprawców przest´pstw i wykroczeƒ stadionowych
jest ich najwi´kszà bronià. G∏ównym celem wprowadzenia pe∏nej identyfikacji
kibiców by∏o, aby odpowiednio zweryfikowane osoby otrzyma∏y pozwolenie
na wst´p do obiektów sportowych. Dzia∏ania takie majà na celu ograniczenie
do minimum ryzyka zwiàzanego z wst´pem na takie imprezy, w tym w szczególnoÊci na mecze pi∏karskie, osobom zagra˝ajàcym porzàdkowi publicznemu.6
Majàc na uwadze dalsze rozwa˝ania nale˝y wskazaç na definicj´ z art. 3 pkt
14, która przewiduje, ˝e przez poj´cie terenu umo˝liwiajàcego przeprowadzenie
imprezy masowej nale˝y rozumieç wydzielony, odpowiednio oznaczony teren
na otwartej przestrzeni, spe∏niajàcy warunki higieniczno-sanitarne odpowiadajàce wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadajàcy infrastruktur´ zapewniajàcà bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do okreÊlenia
liczby miejsc przyjmuje si´ przelicznik 0,5 m2 na osob´. Natomiast art. 3 pkt 15
definiuje teren zamkni´ty jako teren zamkni´ty w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego lub teren b´dàcy w trwa∏ym zarzàdzie jednostek organizacyjnych
podleg∏ych, podporzàdkowanych lub nadzorowanych przez: ministra obrony
narodowej, ministra sprawiedliwoÊci oraz ministrów w∏aÊciwych: do spraw
wewn´trznych, do spraw oÊwiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wy˝szego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu.
Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych w art. 54–68 zawiera przepisy
karne, wÊród których znajdujà si´ zarówno wykroczenia (art. 54–57), jak i prze6 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych (druk sejmowy nr 638).
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st´pstwa (art. 58–61). W art. 59 ustawa wprowadza odpowiedzialnoÊç karnà
za wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej broni w rozumieniu ustawy
z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materia∏ów po˝arowo niebezpiecznych lub innych niebezpiecznych przedmiotów
lub materia∏ów wybuchowych. Powy˝sze uregulowanie mo˝na uznaç za „skierowane” bezpoÊrednio do kibiców pi∏ki no˝nej. Chodzi tu w szczególnoÊci
o materia∏y pirotechniczne, które cieszà si´ du˝à popularnoÊcià na meczach pi∏ki
no˝nej, poniewa˝ sà wykorzystywane przez grupy ultras do tworzenia oprawy,
na którà sk∏adajà si´ wszelkie dzia∏ania artystyczne majàce na celu podniesienie
estetyki widowiska, w które sà zaanga˝owani kibice. W oprawach wykorzystuje
si´ flagi, sztuczne ognie, kartony, folie etc. Ponadto ekstraklasa przyznaje nagrod´ dla kibiców klubów przygotowujàcych najbardziej widowiskowe oprawy.7
Nale˝y stwierdziç, ˝e choreografie tworzone przez kibiców mia∏y bardzo
efektowny charakter, natomiast u˝ywane w ich trakcie wyroby pirotechniczne
sprawia∏y, ˝e wzrasta∏a ich widowiskowoÊç. JednoczeÊnie jednak wyroby pirotechniczne mogà stanowiç przedmiot niebezpieczny, który pos∏u˝y do atakowania innych osób obecnych na imprezie masowej lub spowodowania zagro˝enia
po˝arowego. Ustawodawca zdecydowa∏ o uznaniu takiego zachowania za przest´pstwo. Zakaz wnoszenia i posiadania materia∏ów pirotechnicznych wià˝e si´
z kolejnym przest´pstwem przewidzianym w art. 60 ust. 2 ustawy, który
wprowadza odpowiedzialnoÊç za rzucenie przedmiotu podczas trwania imprezy
masowej – przest´pstwo to zostanie omówione w dalszej cz´Êci. Zatem art. 59
przewidujàcy odpowiedzialnoÊç za wniesienie lub posiadanie na imprezie niebezpiecznego przedmiotu nale˝y uznaç za majàcy charakter zapobiegawczy
i sankcjonujàcy zachowanie, które mo˝e byç niebezpieczne. W tym miejscu
nale˝y przypomnieç, ˝e art. 263 kodeksu karnego przewiduje m.in. odpowiedzialnoÊç karnà za posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia. Natomiast
art. 59 ust. 1 ustawy zakazuje wnoszenia i posiadania broni na imprezie masowej.
W przepisie tym, inaczej ni˝ w art. 263 kk, nie ma dokonanego rozró˝nienia,
czy chodzi o broƒ, na którà posiada si´ zezwolenie, czy o ka˝dà broƒ. Je˝eli
ustawodawca bezpoÊrednio nie dokona∏ takiego rozró˝nienia, nale˝y uznaç,
˝e chodzi tu o ka˝dy rodzaj broni, nawet tej, na którà posiada si´ stosowne
zezwolenie. Zatem gdyby dana osoba dysponowa∏a odpowiednim zezwoleniem
na posiadanie broni, nie mo˝e jej wnieÊç i posiadaç na imprezie masowej. Tym
samym ustawodawca wprowadzi∏ obostrzenia, które dotyczà miejsc, gdzie
odbywajà si´ imprezy masowe, a które nie sà przewidziane dla innych miejsc.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt zrównania przez ustawodawc´ niebezpiecznoÊci broni oraz Êrodków pirotechnicznych, poniewa˝ zosta∏y one wymienione
w jednym katalogu i ich posiadanie oraz wnoszenie jest zagro˝one takà sama
7 http://www.tns-global.pl/kibice/slownik.
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sankcjà karnà – grzywny nie mniejszej ni˝ 180 stawek dziennych, ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5. Ponadto sàd mo˝e
orzec przepadek powy˝szych przedmiotów, chocia˝by nie stanowi∏y w∏asnoÊci
sprawcy.
Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych, tak samo jak w przypadku
broni, nie dokonuje rozró˝nienia na wyroby pirotechniczne, na których, na mocy
rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 roku, nabywanie, przechowywanie lub u˝ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia,
oraz na te, które wymagajà takiego zezwolenia. Majàc powy˝sze na uwadze,
nale˝y zatem stwierdziç, ˝e wnoszenie lub posiadanie wszystkich rodzajów
wyrobów pirotechnicznych jest zakazane. Ponadto nale˝y równie˝ odnieÊç si´
do poj´cia „niebezpiecznego przedmiotu” z art. 59 ust. 1 ustawy. Jest ono to˝same z okreÊleniem u˝ytym w art. 159 kk, który przewiduje odpowiedzialnoÊç
karnà za udzia∏ w bójce lub pobiciu z u˝yciem broni palnej, no˝a lub innego
podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Równie˝ art. 280 § 2 kk okreÊla odpowiedzialnoÊç karnà sprawcy rozboju, który pos∏uguje si´ bronià palnà, no˝em
lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem. Kodeks karny nie wprowadza definicji, „podobnie niebezpiecznego przedmiotu”, lecz poj´cie to zosta∏o
przede wszystkim okreÊlone przez orzecznictwo. Tytu∏em przyk∏adu nale˝y
przytoczyç wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach, który orzek∏, ˝e szklana
butelka po wódce nie stanowi niebezpiecznego przedmiotu, o jakim mowa
w art. 280 § 2 kk czy art. 159 kk, nie mniej jednak takiego przymiotu nie ma ju˝
butelka rozbita, tzw. tulipan, której ostre i tnàce fragmenty podobne sà do no˝a.8
Tym samym nale˝y stwierdziç, ˝e szklane butelki sà cz´sto wykorzystywane
w bójkach pomi´dzy chuliganami. Podsumowujàc kwestie dotyczàce „niebezpiecznego przedmiotu”, nale˝y zatem stwierdziç, ˝e poj´cie to zosta∏o (i jest
przez ca∏y czas) dookreÊlone przez judykatur´.
Kolejnym przest´pstwem przewidzianym w ustawie o bezpieczeƒstwie
imprez masowych jest czyn z art. 60 ust. 1, wprowadzajàcy odpowiedzialnoÊç
karnà osoby, która w czasie trwania imprezy masowej, w tym meczu pi∏ki no˝nej, wdziera si´ na teren, na którym rozgrywane sà zawody sportowe, albo
wbrew ˝àdaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Jak wskazano
w uzasadnieniu ustawy, zachowania w postaci nieuprawnionego wejÊcia
na teren nie przeznaczony dla publicznoÊci w czasie trwania imprezy masowej
sà szczególnie groêne w przypadku masowych imprez sportowych, natomiast
cz´ste sà przypadki wtargni´cia kibiców na pole gry lub jego stref´.9 Przest´pstwo z art. 60 ust. 1 ma charakter powszechny, zatem mo˝e byç pope∏nione
przez ka˝dego, zarówno przez dzia∏anie – „wdziera si´”, jak i zaniechanie „nie
8 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2006 r., II AKa 15/06.
9 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych (druk sejmowy 638).
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opuszcza”. Pierwsze ze znamion powy˝szego przest´pstwa to dokonanie go
w czasie trwania imprezy masowej. Poj´cie to zosta∏o zdefiniowane przez ustaw´
w art. 3 pkt 6 i jest to okres od chwili udost´pnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu.
Zgodnie z definicjà S∏ownika j´zyka polskiego udost´pniç oznacza uczyniç coÊ
dost´pnym, ∏atwiejszym w osiàgni´ciu, umo˝liwiç ∏atwe korzystanie z czegoÊ.10
W przypadku meczu pi∏ki no˝nej o udost´pnieniu obiektu mo˝na mówiç
w momencie, w którym kibice zaczynajà byç wpuszczani na stadion. Odbywa
si´ to przewa˝nie kilka godzin przed rozpocz´ciem spotkania. Zakoƒczeniem
imprezy masowej jest natomiast moment, w którym jej uczestnicy opuszczà stadion. Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e mecz pi∏karski co do zasady trwa
90 minut (dwa razy po 45 minut), w tym 15 minut przerwy. Tym samym czas
pomi´dzy poczàtkiem a zakoƒczeniem meczu nie b´dzie pokrywaç si´ z czasem
trwania imprezy masowej, która trwa przed rozpocz´ciem meczu, jak i po jego
zakoƒczeniu. Ustawodawca nie uto˝samia czasu trwania rozgrywek z czasem
trwania imprezy, który ma szerszy zakres. Ponadto w przedmiotowym przepisie
na uwag´ zas∏uguje fakt podkreÊlenia przez ustawodawc´, ˝e chodzi o masowà
imprez´ sportowà „w tym mecz pi∏ki no˝nej”. Powy˝sze okreÊlenia zosta∏y
zdefiniowane w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych,
natomiast terminy te zosta∏y przytoczone powy˝ej, zatem nie ma potrzeby ich
powtarzania. Na uwag´ zas∏uguje jednak fakt wyró˝nienia przez ustawodawc´
meczu pi∏ki no˝nej, co wskazuje na „szczególne traktowanie” tej dyscypliny
sportu.
Do kolejnych znamion art. 60 ust. 1 nale˝y „wdarcie si´ na teren, na którym
rozgrywane sà zawody sportowe”. Sformu∏owanie takie zosta∏o równie˝ u˝yte w
art. 193 kk, który przewiduje odpowiedzialnoÊç karnà za wdarcie do cudzego
domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu lub nieopuszczenie takiego miejsca wbrew ˝àdaniu osoby uprawnionej. Poj´cia
„wdziera si´” oznacza wejÊcie w dowolny sposób do cudzego miejsca chronionego przepisem art. 193 kk wbrew jawnej lub dorozumianej woli osoby, do której dane miejsce nale˝y. Wdarcie si´ jest wejÊciem po∏àczonym z pokonaniem
przeszkody, lecz nie przeszkody o charakterze fizycznym, ale z prze∏amaniem
woli osoby uprawnionej, która dla wdzierajàcego si´ stanowi barier´ do pokonania. Zatem sposób naruszenia woli osoby uprawnionej mo˝e byç ró˝ny i nie jest
konieczne, aby sprawca u˝y∏ w tym celu si∏y fizycznej, przemocy, groêby, mo˝e
uciec si´ tak˝e do podst´pu i pod fa∏szywym pozorem wejÊç do cudzego miejsca.
Brak zgody w∏aÊciciela lub uprawnionego u˝ytkownika miejsca z art. 193 kk
mo˝e byç wyra˝ony s∏ownie w sposób wyraêny lub w sposób dorozumiany,
10 H. Zgó∏kowa, Praktyczny s∏ownik wspó∏czesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznaƒ
2001, t. 44, s. 28.
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np. przez zamkni´cie danego pomieszczenia na klucz lub ogrodzenie terenu
p∏otem, co oznacza zakaz wst´pu osobom nieuprawnionym.11
Sformu∏owanie „teren, na którym rozgrywane sà zawody sportowe” mo˝na
interpretowaç w dwojaki sposób. Z jednej strony wdarcie si´ na teren, na którym
rozgrywane sà zawody sportowe, mo˝na rozumieç szeroko jako wejÊcie
na obiekt lub teren, na którym odbywa si´ impreza masowa i gdzie rozgrywane
sà zawody sportowe. Z drugiej strony poj´cie to mo˝na interpretowaç wàsko
jako teren, obszar, na którym bezpoÊrednio toczà si´ rozgrywki sportowe, typu
boisko, parkiet itp. Z przedstawionych powy˝ej poglàdów na uznanie zas∏uguje
druga koncepcja. Aby przybli˝yç przedmiotowe poj´cie, konieczne jest odwo∏anie si´ zarówno do wczeÊniejszych sformu∏owaƒ art. 60 ust. 1, jak i definicji
okreÊlonych w art. 3 ustawy. Na poczàtku art. 60 ust. 1 ustawodawca zakreÊli∏
ramy czasowe odpowiedzialnoÊci karnej za przedmiotowe przest´pstwo do
„czasu trwania imprezy masowej, w tym meczu pi∏ki no˝nej”. Jak jednak wskaza∏em powy˝ej, definicja czasu okreÊlona w ustawie zwiàzana jest równie˝
z miejscem przest´pstwa. Poj´cie czasu dotyczy bowiem momentu udost´pnienia
obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej. Przy czym przez obiekt lub
teren nale˝y rozumieç poj´cia zdefiniowane w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy, czyli stadionu lub innego obiektu czy terenu umo˝liwiajàcego przeprowadzenie imprezy
masowej. Zatem na poczàtku art. 60 ust. 1 ustawodawca zakreÊli∏ zarówno czas,
jak i miejsce pope∏nienia przedmiotowego czynu. Nast´pnie wskaza∏, ˝e zachowanie penalizowane w tym przepisie polega na „wdzieraniu si´”. CzynnoÊç ta
jest skierowana „na teren, na którym rozgrywane sà zawody sportowe”. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e poj´cie to nie zosta∏o zdefiniowane w art. 3 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych. Ponadto nie mo˝na przyjàç, ˝e termin ten jest to˝samy
z poj´ciami zdefiniowanymi w art. 3 ustawy. Jego znaczenie nie pokrywa si´
z okreÊleniem „masowej imprezy sportowej organizowanej na stadionie lub
innym obiekcie nieb´dàcym budynkiem” jak równie˝ z „terenem umo˝liwiajàcym przeprowadzenie imprezy masowej” oraz „terenem zamkni´tym”. Nale˝y
równie˝ wskazaç, ˝e uto˝samianie terminu „teren, na którym rozgrywane sà
zawody sportowe” z poj´ciem z art. 3 ust. 3 lub 4 ustawy b´dzie prowadzi∏o do
wniosku, ˝e w art. 60 ust. 1 mamy do czynienia z b∏´dem idem per idem. Mo˝na
to sprowadziç do sformu∏owania: kto b´dàc obecnym na obiekcie lub terenie
wdziera si´ na obiekt lub teren… Jest oczywiste, ˝e takà interpretacj´ nale˝y
uznaç za b∏´dnà. JednoczeÊnie nale˝y wskazaç, ˝e przepisy karne ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych wprowadzajà nowe typy przest´pstw, których
znamiona nie pokrywajà si´ z czynami zabronionymi przewidzianymi w pozosta∏ych ustawach. RacjonalnoÊç ustawodawcy wskazuje na to, aby nie powtarza∏
on tych samych uregulowaƒ w ró˝nych aktach prawnych. Nale˝y zatem zwróciç
11 J. Wojciechowska, Komentarz do Kodeksu karnego. Cz´Êç szczegó∏owa, t. I, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 764.
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uwag´, ˝e wdarcie si´ na ogrodzony teren jest ju˝ sankcjonowane przez wspominany powy˝ej art. 193 kk. Ochrona z tego przepisu przys∏uguje osobie uprawnionej, tj. osobie, do której dane miejsce nale˝y zgodnie z przys∏ugujàcymi jej
uprawnieniami, wynikajàcymi z okreÊlonych norm prawnych, w szczególnoÊci
cywilnoprawnych, takich jak w∏asnoÊç, u˝ytkowanie, s∏u˝ebnoÊci, posiadanie,
najem, dzier˝awa, do˝ywocie.12 Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e poj´cie „osoby”
z art. 193 kk nie ogranicza si´ tylko do osoby fizycznej. W uchwale z dnia 13
marca 1990 roku Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e pokrzywdzonym przest´pstwem
mo˝e byç tak˝e osoba prawna, instytucja paƒstwowa lub spo∏eczna, choçby nie
mia∏a osobowoÊci prawnej.13 Pomimo ˝e uchwa∏a ta zosta∏a wydana pod rzàdami kodeksu karnego z 1969 roku, jest ona aktualna w obecnym stanie prawnym.
Zatem nie ma przeszkód, aby sprawca, który wdziera si´ na stadion, ponosi∏
odpowiedzialnoÊç z art. 193 kk.
Ponadto nale˝y mieç na uwadze, ˝e przest´pstwa te zosta∏y wprowadzone
g∏ównie w celu zwalczania przest´pczoÊci wÊród kibiców pi∏karskich. Jednym z
charakterystycznych zachowaƒ chuliganów jest wbieganie na muraw´ stadionu,
na której jest rozgrywany mecz, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji
zarówno dla pi∏karzy, trenerów, jak i s´dziów. Pseudokibice traktujà muraw´
stadionu jako swoisty ring, na którym dochodzi do konfrontacji z chuliganami
przeciwnego klubu lub z policjà. Przyk∏adem takiego zachowania sà wydarzenia
z 3 maja 2005 roku z Chorzowa, gdzie miejscowy Ruch podejmowa∏ ¸KS.
Pomi´dzy kibicami obydwu klubów panuje wzajemna nienawiÊç. W czasie
przerwy meczu pseudokibice Ruchu wbiegli na p∏yt´ boiska. Posiadali przedmioty w postaci metalowych pr´tów, rurek oraz pa∏ek. Nast´pnie toczyli „bitw´”
z policjà i chuliganami ¸KS-u. Zaprowadzanie porzàdku trwa∏o dwie godziny.
Powy˝sze zachowanie wype∏nia znamiona czynu z art. 60 ust. 1 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych, a ponadto art. 223 kk oraz 159 kk. Wobec
powy˝szego nale˝y stwierdziç, ˝e uregulowania art. 60 ust. 1 majà na celu karanie osób dopuszczajàcych si´ takich czynów, które po rzàdami wczeÊniejszych
uregulowaƒ nie by∏y sankcjonowane. Trzeba równie˝ wskazaç, ˝e gdyby przyjàç
pierwszà z prezentowanych powy˝ej koncepcji, w przedmiotowym przepisie
konieczne by∏oby u˝ycie innego sformu∏owania, a mianowicie „…na teren lub
obiekt, gdzie odbywa si´ impreza masowa”. Ustawodawca u˝y∏ takiego sformu∏owania w ust. 2, co równie˝ wskazuje, ˝e nie mo˝na go uto˝samiaç z tym u˝ytym w ust. 1. Ponadto na kwalifikowanie wbiegni´cia na muraw´ jako przest´pstwa zwrócili równie˝ uwag´ uczestnicy konferencji dotyczàcej podnoszenia
kompetencji policji w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa imprez masowych
12 J. Wojciechowska, Komentarz do Kodeksu karnego. Cz´Êç szczegó∏owa, t. I, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2006. s. 761.
13 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 13 marca 1990 r., sygn. V KZP 33/89.
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- Euro 2012.14 Przest´pstwo z art. 60 ust. 1 zagro˝one jest grzywnà nie mniejszà
ni˝ 180 stawek dziennych, karà ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Kolejne przest´pstwo okreÊlone jest w art. 60 ust. 2. Przewiduje ono odpowiedzialnoÊç osoby, która w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot
mogàcy stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia lub bezpieczeƒstwa osób przebywajàcych na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa si´ impreza masowa, albo
w inny równie niebezpieczny sposób zak∏óca przebieg tej imprezy. Ma ono charakter powszechny, zatem mo˝e zostaç pope∏nione przez ka˝dego. Jak wskazano
w uzasadnieniu projektu ustawy, odnotowywane sà przypadki rzucania w kierunku s´dziów lub innych osób funkcyjnych przedmiotów mogàcych stanowiç
zagro˝enie. Powy˝sze zachowania prowadzi∏y do przerwania meczów, zatem
penalizacja tych czynów doprowadzi do egzekwowania przepisów ustawy oraz
regulaminów imprez.15 Czas pope∏nienia przedmiotowego czynu jest identyczny
jak w przypadku ust. 1, zatem uwagi przytoczone powy˝ej sà aktualne w ust. 2.
Miejscem pope∏nienia przest´pstwa jest teren lub obiekt, gdzie odbywa si´
impreza masowa. Rzucenie oznacza spowodowanie szybkim ruchem chwilowego lotu czegoÊ w powietrzu lub spadanie w dó∏.16 Nale˝y zwróciç uwag´ na
sformu∏owanie „przedmiot mogàcy stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia lub
bezpieczeƒstwa osób”. Poj´cie to nie zosta∏o zdefiniowane przez ustaw´. Nale˝y
je traktowaç szerzej ni˝ „niebezpieczny przedmiot” u˝yty w art. 159 oraz 280
§ 2 kk. Jak wskaza∏ Sàd Apelacyjny w Lublinie, poj´cie to oznacza przedmioty
niebezpieczne ze wzgl´du na swojà konstrukcj´ lub w∏aÊciwoÊci, z wyraênym
pomini´ciem tych, które stajà si´ niebezpieczne ze wzgl´du na sposób u˝ycia.17
W art. 60 ust. 2 zosta∏o u˝yte sformu∏owanie „mogàcy”, zatem nale˝a∏oby zinterpretowaç je jako przedmiot, który w danej konkretnej sytuacji móg∏ staç si´
niebezpieczny, a nie taki, który by∏by niebezpieczny ze swej istoty. Tym samym
nale˝y rozumieç, i˝ chodzi o przedmiot mogàcy stanowiç potencjalne niebezpieczeƒstwo, stajàcy si´ takim ze wzgl´du na sposób jego u˝ycia. Zatem sformu∏owanie z art. 60 ust. 2 nale˝y traktowaç szerzej ni˝ to z kodeksu karnego. Nale˝y
równie˝ nadmieniç, ˝e okreÊlenie kodeksowe doczeka∏o si´ licznego orzecznictwa, które wskazuje, jakie przedmioty nale˝y uznaç za niebezpieczne, a jakie
nie. Po cz´Êci by∏a ju˝ o tym mowa powy˝ej. Nale˝y wskazaç, ˝e zachowanie
14 P. Hlebowicz, Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa
imprez masowych Euro 2012 (Szczytno 4-5 grudnia 2008 r.), Prokuratura i Prawo, 2009, nr 3,
s. 169.
15 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych (druk sejmowy 638).
16 H. Zgó∏kowa, Praktyczny s∏ownik wspó∏czesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznaƒ
2001, t. 37, s. 358.
17 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2002 r., sygn. II AKa 157/02.
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okreÊlone w przepisie ma polegaç na rzuceniu przedmiotu. Chodzi tu nawet
o niewielkà rzecz, która mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia osób
przebywajàcych na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa si´ impreza masowa.
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e przest´pstwo to równie˝ nale˝y do zachowaƒ
charakterystycznych dla pseudokibiców. Niejednokrotnie dochodzi∏o na polskich stadionach do sytuacji, w której w stron´ s´dziego, pi∏karza czy widza rzucano jakiÊ przedmiot. Najbardziej znanym przypadkiem jest wydarzenie z 1998
roku z Krakowa, kiedy pseudokibic Wis∏y Kraków o pseudonimie „Misiek”
podczas meczu z AC Parma w pucharze UEFA rzuci∏ we w∏oskiego zawodnika
no˝em. Jest to oczywiÊcie skrajny przypadek, który pod rzàdami nowej ustawy
nie powinien byç mo˝liwy do wykonania, poniewa˝ wed∏ug nowych uregulowaƒ nie b´dzie mo˝liwe wniesienie na obiekt no˝a. Nale˝y jednak wskazaç,
˝e istnieje szereg innych przedmiotów, które na stadionach sà rzucane w osoby
przebywajàce na jego terenie. Mo˝na wÊród nich wymieniç zapalniczki, monety,
banany, kamienie, plastikowe butelki, race itp. W tym miejscu nale˝y wskazaç
na wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2007 roku, który
uzna∏, i˝ zapalona raca Êwietlna ze swej istoty nie ma takich cech, z którymi wià˝e si´ sprowadzenie wskazanego bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia
i zdrowia. Warunkiem przyj´cia kwalifikacji z art. 165 § 1 kk konieczne by∏oby
wykazanie bezpoÊrednioÊci takiego niebezpieczeƒstwa.18 Wyrok ten zosta∏
wydany przed wprowadzeniem nowych uregulowaƒ ustawy o bezpieczeƒstwie
imprez masowych. Nale˝y jednak wskazaç, ˝e poj´cie z art. 165 § 1 kk w postaci
sprowadzenia niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia lub zdrowia wielu osób nie jest to˝same ze sformu∏owaniem „…mogàcy stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia
lub bezpieczeƒstwa osób przebywajàcych na terenie lub w obiekcie…” u˝ytym
w art. 60 ust. 2 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych. Ponadto nale˝y
wskazaç, ˝e chuligani niektórych klubów „s∏ynà” z tego, ˝e na powitanie obrzucajà kibiców goÊci kamieniami. Zatem powy˝sze uregulowanie bez wàtpienia
równie˝ nale˝y uznaç za motywowane zwalczaniem przest´pczoÊci wÊród kibiców pi∏karskich. Ustawodawca wskaza∏ równie˝, ˝e zachowanie sprawcy oprócz
rzucenia mo˝e polegaç na innym równie niebezpiecznym sposobie zak∏ócenia
imprezy. JednoczeÊnie powy˝sze poj´cie nie zosta∏o zdefiniowane, zatem jego
charakter oraz poziom niebezpiecznoÊci nale˝y oceniaç w odniesieniu do konkretnej sytuacji i na tle zachowania polegajàcego na rzuceniu przedmiotu.
Sankcjà karnà przewidzianà za pope∏nienie przedmiotowego przest´pstwa jest
grzywna nie mniejsza ni˝ 120 stawek dziennych, kara ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Taka sama sankcja zosta∏a przewidziana za czyn z art. 60 ust. 3, który przewiduje odpowiedzialnoÊç za naruszenie nietykalnoÊci cielesnej cz∏onka s∏u˝by
porzàdkowej lub s∏u˝by informacyjnej w czasie i miejscu trwania imprezy
18 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2007 r., sygn. II AKa 142/07.
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masowej. Przest´pstwo to ma charakter powszechny, zatem mo˝e byç pope∏nione przez ka˝dego. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy przez s∏u˝b´ informacyjnà
nale˝y rozumieç osoby podlegajàce kierownikowi do spraw bezpieczeƒstwa,
wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów sportowych.
Natomiast s∏u˝bà porzàdkowà zgodnie z pkt 13 powy˝szego artyku∏u sà osoby
podlegajàce kierownikowi do spraw bezpieczeƒstwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujàce si´ wa˝nà licencjà pracownika ochrony fizycznej, o której
mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przez poj´cie kierownik do spraw bezpieczeƒstwa nale˝y rozumieç zdefiniowanà w art. 3 pkt 11 ustawy osob´ wyznaczonà przez organizatora, reprezentujàcà go w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa uczestnikom imprezy masowej. Znamiona czasu i miejsca trwania imprezy masowej sà identyczne jak
w przypadku omawianych powy˝ej przest´pstw. Przybli˝enia natomiast wymaga poj´cie naruszenia nietykalnoÊci cielesnej, które jest równie˝ okreÊlone w art.
217 i 222 kk. Pierwszy z powy˝szych artyku∏ów przewiduje odpowiedzialnoÊç
za uderzenie lub naruszenie w inny sposób nietykalnoÊci cielesnej cz∏owieka.
Przewidzianà w tym przepisie sankcjà jest grzywna, kara ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku. Czyn ten jest Êcigany z oskar˝enia prywatnego. Natomiast art. 222 kk przewiduje odpowiedzialnoÊç za naruszenie nietykalnoÊci funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej
podczas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych. Sankcjà za
przedmiotowy czyn jest grzywna, kara ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 3. Czyn ten Êcigany jest z oskar˝enia publicznego. Poj´cie „inne
naruszenie nietykalnoÊci cielesnej” obejmuje wszelkie mo˝liwe rodzaje ingerencji sprawcy w nietykalnoÊç cielesnà cz∏owieka. Zachowanie to mo˝e przejawiaç
si´ w szarpaniu, popychaniu, ciàgni´ciu za w∏osy, kopaniu, uciskaniu, a tak˝e
oddzia∏ywaniu za pomocà innych przedmiotów czy substancji. Naruszenie nietykalnoÊci mo˝e równie˝ polegaç na dzia∏aniu niesprawiajàcym ˝adnych dolegliwoÊci fizycznych, ale nieakceptowanym przez pokrzywdzonego. Ponadto
czyn nie musi powodowaç ˝adnych skutków fizycznych. Nie jest konieczne, aby
dosz∏o do pozostawienia nieznacznych lub krótkotrwa∏ych Êladów na ciele
pokrzywdzonego.19 Naruszenie nietykalnoÊci cielesnej cz∏onka s∏u˝by porzàdkowej lub s∏u˝by informacyjnej jest czynem, który zagro˝ony jest karà grzywny
nie mniejszà ni˝ 120 stawek dziennych, karà ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. Sankcja przewidziana w przedmiotowym przepisie
z jednej strony jest surowsza ni˝ ta wymieniona w art. 217 kk, natomiast z drugiej ∏agodniejsza ni˝ przewidziana w art. 222 kk. Przest´pstwo z art. 60 ust. 3
jest czynem Êciganym z oskar˝enia publicznego Tym samym odpowiedzialnoÊç
karna zbli˝ona jest do art. 222 kk, którego przedmiotem ochrony jest dzia∏alnoÊç
19 J. Wojciechowski, Komentarz do Kodeksu karnego. Cz´Êç szczegó∏owa, t. I, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2006. str. 1199.
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instytucji paƒstwowej lub samorzàdu terytorialnego, której funkcjonariusz
publiczny jest atakowany.20
Ust´p czwarty przedmiotowego artyku∏u przewiduje odpowiedzialnoÊç
sprawcy, który dopuszcza si´ czynów z ust. 1–3, je˝eli u˝ywa on elementu
odzie˝y lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemo˝liwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby. Przest´pstwo to ma charakter powszechny. Sprawca
czynu z ust. 4 musi zatem dopuÊciç si´ wdarcia na teren, na którym rozgrywane
sà zawody sportowe, albo wbrew ˝àdaniu osoby uprawnionej miejsca takiego
nie opuÊciç, rzuciç przedmiot mogàcy stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia
lub bezpieczeƒstwa osób albo w inny niebezpieczny sposób zak∏óciç przebieg
imprezy, naruszyç nietykalnoÊç cielesnà cz∏onka s∏u˝by porzàdkowej lub informacyjnej. Przedmiotowe przest´pstwo jest próbà wyeliminowania anonimowoÊci wÊród sprawców. U˝ywanie elementu odzie˝y lub przedmiotu do zakrycia
twarzy jest typowym zachowaniem chuliganów, którzy wypracowali wiele
sposobów na uniemo˝liwienie lub utrudnienie rozpoznania ich osoby. Jednà
z najcz´Êciej stosowanych jest zawiàzywanie szalika na wysokoÊci dolnej cz´Êci
twarzy. Jak wiadomo, szalik jest jednym z atrybutów ka˝dego kibica, który udajàc si´ na mecz swojej dru˝yny, posiada przy sobie element ubioru w barwach
klubowych. Sà nimi najcz´Êciej szaliki, czapki, koszulki, bluzy itp. Ponadto
chuligani w celu utrudnienia identyfikacji zak∏adajà kaptury i cz´sto dodatkowo
zawiàzujà na twarz szalik, w wyniku czego rozpoznanie takiej osoby staje si´
niemo˝liwe. WÊród innych elementów odzie˝y mo˝na równie˝ wymieniç kominiarki czy maski. Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e zakrycie twarzy uniemo˝liwia wykrycie sprawcy, a tym samym skuteczne jego ukaranie. Z uwagi na
to, ˝e ust´p czwarty wprowadza dodatkowe znami´, przewiduje wobec sprawcy
surowszà odpowiedzialnoÊç karnà w postaci grzywny nie mniejszej ni˝ 240
stawek dziennych, kary ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
od 3 miesi´cy do lat 5.
Kolejnym przest´pstwem jest czyn z art. 61 ustawy wprowadzajàcy odpowiedzialnoÊç karnà wobec spikera zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do dzia∏aƒ zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu w miejscu
i czasie trwania masowej imprezy sportowej. Jest to przest´pstwo o charakterze
indywidualnym, poniewa˝ mo˝e zostaç pope∏nione jedynie przez spikera zawodów sportowych. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
podkreÊlono, ˝e osoba spikera odgrywa bardzo du˝à rol´ w meczach pi∏ki no˝nej.
Zwrócono uwag´, ˝e odnotowywane sà przypadki, gdzie osoby te, zamiast skoncentrowaç si´ na przekazywaniu informacji niezb´dnych dla danego meczu,
traktujà mikrofon jako narz´dzie do eskalacji napi´cia i prowokowania publicznoÊci. W zwiàzku z powy˝szym zaproponowano wprowadzenie odpowiedzialnoÊci
20 O. Górniok, Komentarz do Kodeksu karnego. Cz´Êç szczegó∏owa, t. II, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2006, s. 6.
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karnej za tego typu zachowanie.21 Spiker co do zasady zajmuje si´ informowaniem o sk∏adach dru˝yn, wyniku, przerwie w meczu, zmianach w sk∏adach
dru˝yn. Prowokacja (od ∏ac. provocatio) oznacza podst´pne dzia∏anie zmierzajàce
do nak∏onienia kogoÊ do pope∏nienia zgubnego dla niego czynu, prowokacyjnie
oznacza zachowanie w sposób wyzywajàcy, zaczepny.22
OdpowiedzialnoÊç prowokatora przewiduje równie˝ kodeks karny. Zgodnie
z artyku∏em 24 odpowiada jak za pod˝eganie, kto w celu skierowania przeciwko
innej osobie post´powania karnego nak∏ania jà do pope∏nienia czynu zabronionego. Sàd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 1 lipca 2004 roku wskaza∏,
˝e b∏´dnie u˝ywa si´ w j´zyku potocznym okreÊlenia „prowokacja” odnoÊnie do
dzia∏ania podj´tego bez takiego zamiaru polegajàcego na zachowaniu wyzywajàcym.23 Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e w przedmiotowym artykule zosta∏o
u˝yte sformu∏owanie „kibiców”, które nie jest zdefiniowane przez ustaw´.
Zgodnie z definicjà Ma∏ej encyklopedii sportu kibica mo˝na okreÊliç jako widza
przyglàdajàcego si´ rozgrywkom sportowym, bywalca stadionów i hal sportowych, sympatyka klubu, dru˝yny lub zawodnika. Ponadto kibic jest nosicielem
specyficznego typu zachowaƒ zwanych kibicowaniem, ró˝niàcych si´ od zachowaƒ uznawanych w sytuacjach pozasportowych i wprowadzajàcych nowe formy
wyra˝ania prze˝yç i emocji sportowych.24 Sankcjà za przest´pstwo z art. 61
ustawy jest grzywna albo kara ograniczenia wolnoÊci.
Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych w art. 62 wprowadza ponadto
obostrzenie odpowiedzialnoÊci karnej wobec sprawcy czynów z art. 54–61, który w ciàgu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, pope∏nia ponownie podobne umyÊlne wykroczenie lub przest´pstwo. Sàd mo˝e w takim wypadku wymierzyç kar´ do górnej granicy jej ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´.
Post´powanie w sprawach o przest´pstwa okreÊlone w art. 58–61 prowadzi si´
na podstawie przepisów o post´powaniu przyspieszonym okreÊlonym w kodeksie post´powania karnego. Tak wyraêne wskazanie trybu post´powania jest
dowodem na szczególne traktowanie przest´pstw przewidzianych w ustawie
o bezpieczeƒstwie imprez masowych. JednoczeÊnie nale˝y przypomnieç,
˝e reaktywowanie w polskiej procedurze karnej post´powania przyspieszonego
jako jednego ze szczególnych trybów procesowych zosta∏o zdeterminowane
potrzebà radykalnego usprawnienia i zwi´kszenia tempa realizacji zadaƒ
21 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych (druk sejmowy 638).
22 H. Zgó∏kowa, Praktyczny s∏ownik wspó∏czesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznaƒ
2001, t. 33, s. 60.
23 Wyrok SA w Krakowie z 1 lipca 2004 r., II AKa 128/04.
24 L. Bednarowski, Ma∏a encyklopedia sportu, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1984,
s. 268.
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paƒstwa w zakresie Êcigania oraz karania sprawców przest´pstw. SzybkoÊç
pociàgania tych sprawców do odpowiedzialnoÊci karnej ma zasadnicze znaczenie
zarówno dla efektywnoÊci prawnokarnej reakcji na zachowania przest´pne,
jak i dla spo∏ecznych ocen funkcjonowania paƒstwowego aparatu wymiaru sprawiedliwoÊci.25
Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych w art. 66 przewiduje równie˝,
˝e wobec sprawców przest´pstw, o których mowa w art. 59 i 60, sàd orzeka
zakaz wst´pu na imprez´ masowà. Jest to Êrodek karny przewidziany w art. 41b
kodeksu karnego. Pierwszy paragraf przedmiotowego artyku∏u przewiduje,
˝e sàd mo˝e orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, zakaz wst´pu
na imprez´ masowà, je˝eli przy pope∏nieniu przest´pstwa zachowanie sprawcy
wskazuje, ˝e jego udzia∏ w imprezach masowych zagra˝a istotnym dobrom
chronionym prawem. Zakaz wst´pu na imprez´ masowà jest po∏àczony z obowiàzkiem osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji lub
w miejscu okreÊlonym przez w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji,
w czasie trwania imprezy masowej. Ponadto sàd orzekajàc zakaz wst´pu
na imprez´ masowà, okreÊla rodzaje imprez masowych, w czasie trwania których ukarany jest obowiàzany do osobistego stawiennictwa w jednostce policji,
w tym nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres
terytorialny obowiàzywania orzeczonego Êrodka. Zakaz wst´pu na imprez´
masowà dotyczy równie˝ meczu pi∏ki no˝nej rozgrywanego przez polskà kadr´
narodowà i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakaz wst´pu na imprez´ masowà orzeka si´ w latach, na okres od lat dwóch do
szeÊciu. Nale˝y wskazaç, ˝e czas stosowania tego Êrodka karnego wyró˝nia si´
na tle przyj´tych dla pozosta∏ych okreÊlonych w kodeksie karnym. Wobec
innych Êrodków zosta∏ przyj´ty okres od roku do lat dziesi´ciu albo od roku do
lat pi´tnastu. Zakaz okreÊlony w ustawie o bezpieczeƒstwie imprez masowych
ma charakter obligatoryjny, zatem w przypadku pope∏nienia przez sprawc´ przest´pstwa z art. 59 lub 60 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych sàd oprócz
skazania i wymierzenia kary przewidzianej w powy˝szych przepisach jest obowiàzany orzec równie˝ Êrodek karny.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania na temat przest´pstw wprowadzonych
ustawà o bezpieczeƒstwie imprez masowych, nale˝y stwierdziç, ˝e niewàtpliwie
sà one ÊciÊle zwiàzane z zachowaniami chuliganów pi∏karskich. W zasadzie
sà to przest´pstwa, których znamiona zosta∏y „ukszta∏towane i wypracowane”
przez Êrodowisko pseudokibiców. Penalizacja tych czynów przyczyni si´ do
25 Uzasadnienie rzàdowego projektu ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 485).
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znacznego ograniczenia zachowaƒ zagra˝ajàcych zdrowiu innych kibiców.
Warunkiem poprawy bezpieczeƒstwa na polskich stadionach jest nie tylko
wprowadzanie nowych przepisów karnych, ale przede wszystkim ich szybkie
stosowanie. Najbli˝sze lata dadzà odpowiedê, czy cel ten uda si´ zrealizowaç.

Luiza CzeÊnin

KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA OGL¢DZIN
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL¢DNIENIEM OGL¢DZIN ZW¸OK
Ogl´dziny (inspectio ocularis) sà czynnoÊcià procesowo-kryminalistycznà
polegajàcà na wykrywaniu i zabezpieczaniu Êladów kryminalistycznych. Majà
na celu doprowadzenie do wykrycia sprawcy przest´pstwa i udowodnienia mu
pope∏nionego przest´pstwa. Podstaw´ prawnà prowadzenia ogl´dzin stanowi
rozdzia∏ 23 kodeksu post´powania karnego (art. 207-212 k.p.k.). Kodeks post´powania karnego w obowiàzujàcym brzmieniu podzieli∏ ogl´dziny na ogl´dziny
miejsca, osoby, rzeczy i zw∏ok.
Zgodnie z definicjà M. Kulickiego celem ogl´dzin jest ujawnianie i utrwalanie Êladów, jak i uzyskiwanie na ich podstawie Êrodków dowodowych oraz
zabezpieczanie i wy∏àczanie Êladów do badaƒ rzeczoznawczych. Jest to nie tylko
postrzeganie zjawisk fizycznych i ich rejestracja, ale tak˝e analiza gromadzonego materia∏u, synteza przyczynowo-skutkowa oraz formu∏owanie podmiotowoprzedmiotowych wersji kryminalistycznych.1 Ogl´dziny s∏u˝à rekonstrukcji
przebiegu zdarzenia oraz zabezpieczeniu zgromadzonego materia∏u dowodowego
na potrzeby post´powania karnego. Z treÊci art. 207 k.p.k. wynika, ˝e ogl´dziny
miejsca, osoby lub rzeczy dokonuje si´ w razie potrzeby, co nie oznacza, ˝e
ustawodawca nada∏ tej czynnoÊci charakter fakultatywny. Ogl´dziny sà istotnym
elementem post´powania. Ich brak „mo˝e doprowadziç do b∏´dnych ustaleƒ
faktycznych, co mo˝e mieç wp∏yw na treÊç orzeczenia”.2
Zgodnie z art. 208 k.p.k. ogl´dzin cia∏a osoby ˝yjàcej powinna dokonywaç
osoba tej samej p∏ci, chyba ˝e wystàpià szczególne trudnoÊci uniemo˝liwiajàce
przeprowadzenie w ten sposób ogl´dzin.
Zgodnie z kodeksem post´powania karnego ogl´dzinom cia∏a ma obowiàzek
poddaç si´ podejrzany lub oskar˝ony (art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.). Pokrzywdzony
1 M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane Problemy Teorii i Praktyki Âledczo-Sàdowej, Toruƒ
1994, s. 291-292.
2 D. Kala, Procesowo-kryminalistyczna problematyka ogl´dzin osoby, Doctrina multiplex

Veritas una, A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Toruƒ 2004, s. 345.
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nie mo˝e sprzeciwiç si´ ogl´dzinom i badaniom niepo∏àczonym z zabiegiem
chirurgicznym lub obserwacjà w zak∏adzie leczniczym, je˝eli karalnoÊç czynu
zale˝y od stanu jego zdrowia (art. 192 § 1 k.p.k.). Dla celów dowodowych
ogl´dzinom cia∏a i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu mo˝na poddaç
równie˝ Êwiadka, ale tylko i wy∏àcznie za uprzednià jego zgodà (art. 192
§ 4 k.p.k.).3
Pomimo i˝ czynnoÊci procesowych dokonywaç mo˝na dopiero po wszcz´ciu
post´powania przygotowawczego, zgodnie z art. 308 § 1 k.p.k. prokurator lub
policja mogà w wypadkach niecierpiàcych zw∏oki, jeszcze przed wydaniem
postanowienia o wszcz´ciu post´powania przygotowawczego, przeprowadziç
w niezb´dnym zakresie ogl´dziny w celu zabezpieczenia Êladów i dowodów
przed ich utratà, zniekszta∏ceniem lub zniszczeniem.4
Natomiast ogl´dziny i otwarcie zw∏ok (sectio cadaveris) przeprowadzane sà
na podstawie przepisów art. 209 k.p.k. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku
przest´pczego spowodowania Êmierci dokonuje ich prokurator, a w „post´powaniu sàdowym sàd z udzia∏em bieg∏ego lekarza, w miar´ mo˝liwoÊci z zakresu
medycyny sàdowej”.5 Policja dokonuje ogl´dzin jedynie w wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki, przy czym o tym fakcie zobowiàzana jest niezw∏ocznie zawiadomiç prokuratora.
Miejsce znalezienia zw∏ok powinno byç nale˝ycie zabezpieczone do czasu
przystàpienia do czynnoÊci ekspertów i techników kryminalistycznych. W tym
celu nale˝y ca∏kowicie ograniczyç obecnoÊç osób trzecich na miejscu zdarzenia
oraz nie dopuÊciç do zmiany u∏o˝enia zw∏ok. Dotykanie zw∏ok mo˝liwe jest
wy∏àcznie w przypadkach dzia∏aƒ ratowniczych, a ich przenoszenie mo˝e mieç
miejsce tylko w sytuacji, gdy istnieje niebezpieczeƒstwo zagra˝ajàce miejscu
ich po∏o˝enia. Miejsce ujawnienia zw∏ok nale˝y udokumentowaç poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej. Ponadto nale˝y opisaç ich wyglàd i sposób
u∏o˝enia w stosunku do przyj´tych punktów odniesienia.6 S∏u˝y to bowiem
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, ustalenia czy miejsce odnalezienia zw∏ok jest
miejscem czynu, czy mamy do czynienia z samobójstwem, nieszcz´Êliwym
wypadkiem czy mo˝e z zabójstwem.7 Nie mo˝na zapominaç, ˝e czynnoÊç ta jest
niezwykle istotna przy szukaniu odpowiedzi na siedem z∏otych pytaƒ, tj.: quis
3 D. Kala, op. cit., s. 346.
4 Poj´cie ogl´dzin i ich podstawy prawne, Materia∏y szkoleniowe z zakresu czynnoÊci technicz-

no-kryminalistycznych podczas ogl´dzin miejsc zdarzenia bez udzia∏u technika kryminalistyki,
Zak∏ad Kryminalistyki, Szko∏a Policji w Pile, za: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/mambo2/
magazyn/ogledziny/pojecie_ogledzin_i_ich_podstawy_prawne.html z dnia 26 marca 2011 r.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post´powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
6 Przyk∏adowe czynnoÊci na miejscu znalezienia zw∏ok (praca magisterska apl. prosecutor Teo),
za: http://www.kryminalistyka.fr.pl/praktyka_ogledziny_02.php z dnia 26 marca 2011 r.
7 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.

Kryminalistyczna problematyka ogl´dzin ...

29

(kto), quid (co), ubi (gdzie), qui bus auxilliis (czym), cur (dlaczego), quo modo
(jak), quando (kiedy).
Dokumentacja fotograficzna powinna byç opatrzona numeracjà zgodnà
z numeracjà podanà w protokole, tzn. najpierw wykonuje si´ zdj´cia ogólnoorientacyjne utrwalajàce po∏o˝enie miejsca zdarzenia w terenie. Nast´pnie
wykonywane sà zdj´cia sytuacyjne utrwalajàce usytuowanie Êladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych wzgl´dem siebie, przedmiotów wyst´pujàcych
na miejscu przest´pstwa albo sta∏ych punktów odniesienia, ukazujàce drog´ dojÊcia i odejÊcia sprawcy, przeszkody, jakie pokona∏, oraz skutki jego dzia∏ania.
Ostatnie wykonywane sà zdj´cia szczegó∏owe przedstawiajàce przedmioty i Êlady
kryminalistyczne, w tym Êlady dzia∏ania sprawcy wraz z numerem i miarkà
centymetrowà.8 W celu uwiecznienia rzeczywistej wielkoÊci przedmiotów znajdujàcych si´ w sàsiedztwie miejsca odnalezienia zw∏ok ich zdj´cia szczegó∏owe
sporzàdza si´ przy u˝yciu skalówki.9
Dopiero po dok∏adnym zabezpieczeniu Êladów kryminalistycznych mo˝na
przystàpiç do szczegó∏owych ogl´dzin zw∏ok i przedmiotów. Âlady biologiczne
oraz przedmioty ujawnione na miejscu znalezienia zw∏ok po szczegó∏owym opisaniu nale˝y zabezpieczyç do dalszych badaƒ laboratoryjnych.10
Lekarz przeprowadzajàc szczegó∏owe ogl´dziny zw∏ok, obowiàzany jest
dokonywaç ich ze szczególnà ostro˝noÊcià, nie pozostawiajàc po sobie Êladów,
polegajàcych np. na nieprzenoszeniu na reszt´ przedmiotów krwi i innych
Êladów biologicznych.11
Nauki medyczne dzielà Êmierç na 3 rodzaje: Êmierç naturalna, wynikajàca
z procesu starzenia, Êmierç z przyczyn chorobowych oraz Êmierç gwa∏towna
z przyczyn urazowych, wywo∏ana dzia∏aniem czynników zewn´trznych.12
Ogl´dziny zw∏ok zawsze poprzedzone sà stwierdzeniem przez lekarza zgonu.
Nast´pnie na podstawie oceny wczesnych znamion Êmierci, m.in. ewolucji plam
opadowych, st´˝enia poÊmiertnego mi´Êni, nale˝y ustaliç czas Êmierci.13
OkreÊlajàc go, uwzgl´dnia si´ równie˝ czynniki zewn´trzne, tj. wilgotnoÊç
powietrza, temperatur´ otoczenia, Êrodowisko, w którym znaleziono zw∏oki. Ma
to bowiem kluczowe znaczenie dla rodzaju i szybkoÊci wyst´powania zmian
poÊmiertnych.14
8 Ogl´dziny miejsca zdarzenia, Dokumentowanie ogl´dzin, za: http://www.policja.swinoujscie.pl/pomocnik/data/kr/ogledziny/side_12.html z dnia 26 marca 2011 r.
9 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
10 A. Jakliƒski, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z. Marek, Z. Tomaszewska, B. Turowska,
Medycyna sàdowa, Podr´cznik dla studentów medycyny, Warszawa 1979, s. 39.
11 A. Jakliƒski, op. cit., s. 39.
12 K. Witkowska, WartoÊç dowodowa ogl´dzin zw∏ok, Prokuratura i Prawo, 10/2007, s. 131-132.
13 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 340.
14 B. Ho∏yst, op. cit. s. 343.
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Jak wskazuje B. Ho∏yst, w przypadku znalezienia zw∏ok w Êrodowisku
roÊlinnym stopieƒ wegetacji roÊlin pod zw∏okami w porównaniu do roÊlinnoÊci
znajdujàcej si´ w pobli˝u mo˝e stanowiç cennà wskazówk´ okreÊlajàcà czas
przebywania tam denata. Brak dost´pu tlenu i promieni s∏onecznych pod cia∏em
ofiary powoduje znaczàce zmiany w chlorofilu roÊlinnoÊci oraz w poziomie
wilgoci.
Nie zawsze jednak miejsce znalezienia zw∏ok jest równoznaczne z miejscem
dokonania czynu. Zw∏oki mogà zostaç przeniesione w inne miejsce, np. gdzie
zosta∏y ukryte.
Nale˝y pami´taç, ˝e u∏o˝enie zw∏ok oraz znajdujàca si´ na nich odzie˝ niekiedy mo˝e Êwiadczyç o motywach i rodzaju pope∏nionej zbrodni. Jednak takà
wersj´ potwierdziç mogà tylko szczegó∏owe ogl´dziny zw∏ok oraz sekcja
sàdowo-lekarska.15 Jak akcentuje A. Jakliƒski (i inni) w podr´czniku dla studentów medycyny Medycyna sàdowa, w przypadku podejrzenia przest´pnego
spowodowania Êmierci (Êmierci nag∏ej, gwa∏townej) nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na obecnoÊç ewentualnych zanieczyszczeƒ pod paznokciami i pobranie
ich do szczegó∏owych badaƒ. Autorzy wskazujà, by wykonywaç t´ czynnoÊç
delikatnie, aby nie doprowadziç do uszkodzenia naskórka. JednoczeÊnie w przypadku podejrzenia przest´pstwa na tle seksualnym, po wnikliwych ogl´dzinach
zewn´trznych narzàdów p∏ciowych zw∏ok, nale˝y pobraç materia∏ z dróg
rodnych, a w przypadku podejrzenia odbycia stosunku analnego nale˝y pobraç
równie˝ materia∏ z odbytnicy.16
Ogl´dzin odzie˝y znajdujàcej si´ na zw∏okach dokonuje si´ w kolejnoÊci,
w jakiej znajdujà si´ na ciele ofiary. Ka˝dy z elementów odzie˝y nale˝y szczegó∏owo opisaç wraz z podaniem znajdujàcych si´ na nich plam, ich umiejscowieniem, kszta∏tem i barwà. Nale˝y tak˝e zaznaczyç wszelkie uszkodzenia, ich
kszta∏t i wymiary. Ponadto nale˝y podaç stan zu˝ycia odzie˝y, jej kolor, rodzaj
tkaniny, stan zamków b∏yskawicznych, zapi´cia guzików, metki firmowe.17
Wydzieliny cia∏a, tj. skrzepni´ta krew, mocz, ka∏, Êlina, nasienie, oraz pozosta∏e
Êlady kryminalistyczne umiejscowione na odzie˝y, tj. w∏osy, opi∏ki metali,
lakier, które mogà ulec przemieszczeniu czy oderwaniu w trakcie transportu,
nale˝y odpowiednio zabezpieczyç, opisaç i sporzàdziç z nich dokumentacj´
fotograficznà w celu przeprowadzenia szczegó∏owych badaƒ kryminalistycznych i laboratoryjnych.18
Wszelkie Êlady biologiczne pozostawione na ciele ofiary, tj. krew, w∏osy
bàdê naskórek lub pozostawione pod paznokciami ofiary, które mog∏y pozostaç
15 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
16 A. Jakliƒski, op. cit., s. 40.
17 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
18 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
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w wyniku obrony, majà ogromne znaczenie przy póêniejszym odtwarzaniu
zdarzenia w post´powaniu. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na znajdujàce si´
na ciele ofiary rany, wszelkie zabrudzenia, podbiegni´cia, wybroczyny i siƒce,
ich umiejscowienie, rodzaj i kszta∏t, wymiary, usytuowanie, przedmioty tkwiàce
w ranach (dotyczy to zarówno skóry, jak i b∏on Êluzowych dost´pnych przy
badaniu) (vide za∏àcznik: Protokó∏ zewn´trznych ogl´dzin zw∏ok, odzie˝y i podr´cznych przedmiotów, str.36).19 Pozwoli to na okreÊlenie narz´dzia, którym je
zadano.
Przy omawianiu ogl´dzin zw∏ok nale˝y poruszyç kwest´ zmian zwiàzanych
z przeprowadzanymi zabiegami reanimacyjnymi, które prowadzà do zniekszta∏cenia zarówno obrazu miejsca zdarzenia, jak i zw∏ok ludzkich. Celem resuscytacji
krà˝eniowo-oddechowej jest przywrócenie podstawowych czynnoÊci ˝yciowych.
Masa˝ serca pobudzajàc krà˝enie krwi prowadzi czasem w okolicy z∏amanych
˝eber i mostka do powstania podbiegni´ç krwawych. Ponadto wentylacja metodà
usta-usta mo˝e doprowadziç do ostrego rozd´cia p∏uc, dajàc obraz przypominajàcy rozedm´ wodnà, charakterystycznà dla Êmierci z utoni´cia.20
Nale˝y pami´taç, ˝e zgodnie z art. 143 § 1 pkt 3-4 k.p.k. sporzàdzenie protoko∏u z dokonanych ogl´dzin oraz z otwarcia zw∏ok jest obligatoryjne, zgodnie
zaÊ z art. 148 § 1 k.p.k. protokó∏ taki powinien zawieraç oznaczenie czynnoÊci,
czasu i miejsca jej przeprowadzenia wraz ze wskazaniem osób w niej uczestniczàcych, przebieg czynnoÊci, oÊwiadczenia i wnioski jej uczestników, wydane
w sprawie postanowienia i zarzàdzenia oraz w razie potrzeby wskazanie pozosta∏ych okolicznoÊci dotyczàcych jej przebiegu. Organ prowadzàcy post´powanie zamieszcza w protokole wszelkie okolicznoÊci z mo˝liwà dok∏adnoÊcià,
a osoby bioràce udzia∏ w tych czynnoÊciach mogà ˝àdaç umieszczenia w nim
z pe∏nà dok∏adnoÊcià wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów (art. 148
§ 2 k.p.k.).
Po przeprowadzeniu ogl´dzin prokurator kieruje zw∏oki na sekcj´ sàdowolekarskà. Wówczas powinny byç one przetransportowane w sposób zabezpieczajàcy je przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem w specjalnie do tego przystosowanych workach do zak∏adu patomorfologii celem przeprowadzenia sekcji
zw∏ok. 21
W przypadku zastosowania narz´dzi ostrych, powodujàcych rany k∏ute lub
ci´te mo˝na na podstawie ich umiejscowienia i kierunku zadawania ustaliç przebieg zdarzenia, np. ran´ ci´tà szyi b´dàcà wynikiem dzia∏ania samobójczego
charakteryzuje jej kierunek od górnej lewej strony skoÊnie w stron´ do∏u strony
lewej. Âlady, tj. rany, otarcia, siƒce, podbiegni´cia widoczne na d∏oniach denata
19 Protokó∏ zewn´trznych ogl´dzin zw∏ok, odzie˝y i podr´cznych przedmiotów, za: www.policja.
pl/download.php?s=1&id=5588 z dnia 26 marca 2011 r.
20 A. Jakliƒski, op. cit., s. 30-31.
21 A. Jakliƒski, op. cit., s. 39.
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mogà uzasadniaç podejrzenie przest´pnego spowodowania Êmierci po uprzednich
dzia∏aniach obronnych.22 Ustalenie motywu u˝ycia narz´dzi t´pych jest bardziej
skomplikowane, bowiem rany te niejednokrotnie sà ma∏o charakterystyczne
i nasuwajà wàtpliwoÊci, czy nastàpi∏y w wyniku wypadku, zabójstwa czy mo˝e
dzia∏ania suicydologicznego. Ponadto nale˝y ustaliç, czy uszkodzenia powsta∏y
od Êmiertelnego ciosu, czy mo˝e by∏y wynikiem upadku na twardy grunt. 23
Natomiast upadek z wysokoÊci charakteryzuje si´ wystàpieniem znacznych
i rozleg∏ych obra˝eƒ wewn´trznych przy jednoczesnym powierzchownym ich
wyst´powaniu na ciele ofiary. Istotne znaczenie dla ich ustalenia ma fakt, czy
upadek nastàpi∏ w pobli˝u muru czy w wi´kszej odleg∏oÊci, bowiem spadajàce
cia∏o mo˝e si´ o mur obijaç, ocieraç i uderzaç w wystajàce jej partie, skutkujàc
rozleg∏oÊcià obra˝eƒ zewn´trznych na ciele ofiary.24
W przypadku Êmierci przez powieszenie zazwyczaj sà to dzia∏ania samobójcze, jednak nie mo˝na wykluczyç wypadku lub zabójstwa. Zdarzyç si´ te˝ mo˝e,
˝e tu˝ po zabójstwie sprawca w celu upozorowania samobójstwa mo˝e dokonaç
powieszenia. Jednak brak wystàpienia podbiegni´ç krwawych na szyi w miejscu
zaciÊni´cia p´tli uzasadnia, ˝e do powieszenia dosz∏o dopiero po nastàpieniu
zgonu ofiary. Ponadto istotne znaczenie ma m.in. obecnoÊç w∏osów, naskórka
na d∏oniach ofiary mogàca Êwiadczyç o jej uprzednich czynnoÊciach obronnych.
W tym wypadku materia∏ nale˝y odpowiednio zabezpieczyç do dalszych badaƒ
identyfikacyjnych. Ponadto nale˝y zabezpieczyç wszelkie zanieczyszczenia
pozostawione na odzie˝y i ciele ofiary, tj. kurz, piasek, ziemi´, które mogà
Êwiadczyç o tym, ˝e do czynu zabronionego dosz∏o w innym miejscu, a nast´pnie cia∏o zosta∏o przeniesione.25 Badanie na obecnoÊç nitek sznura na d∏oniach
ofiary mo˝e te˝ wskazywaç na samodzielne jego na∏o˝enie bez udzia∏u osób
trzecich. Nale˝y to zawsze jednak gruntownie zbadaç ∏àcznie z pozosta∏ymi
Êladami ujawnionymi na miejscu znalezienia zw∏ok.
B. Ho∏yst zaznacza równie˝, ˝e podczas ogl´dzin zw∏ok nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na obecnoÊç larw poszczególnych owadów, bowiem specjalistyczna wiedza o fazach ich rozwoju i wyl´gania pozwala ustaliç czas zgonu
ofiary. Przy ustalaniu czasu Êmierci przyk∏adowymi znamionami Êmierci
(stigmata mortis) sà: ozi´bienie zw∏ok (frigor mortis), plamy opadowe (livores
mortis), st´˝enie poÊmiertne (rigor mortis), bladoÊç poÊmiertna (palor mortis),
wysychanie (m.in. zm´tnienie rogówki), reakcje interletalne (m.in. pobudliwoÊç
na bodêce mechaniczne, elektryczne, reakcja êrenic na Êrodki farmakologiczne,
reakcja gruczo∏ów potowych), rozk∏ad zw∏ok i wszelkie zmiany utrwalajàce
22 B. Ho∏yst, op. cit. s . 346-347.
23 B. Ho∏yst, op. cit. s. 347.
24 B. Ho∏yst, op. cit., s. 347-348.
25 B. Ho∏yst, op. cit. s. 349.
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(m.in. obecnoÊç larw i poczwarek owadów, zmiany t∏uszczowo-woskowe,
strupieszczenie).26
Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e zaraz po nastàpieniu Êmierci dochodzi do
rozluênienia mi´Êni cia∏a. Zatem grymas twarzy denata nie mo˝e stanowiç wskazówek dotyczàcych przebiegu zdarzenia, np. ˝e przest´pstwo pope∏nione zosta∏o
z zaskoczenia. Taki wyraz twarzy ofiary mo˝e pojawiç si´ dopiero w rezultacie
st´˝enia poÊmiertnego, czyli najwczeÊniej ok. 40 minut po Êmierci. Podobnie
przedmiot umiejscowiony w d∏oni ofiary, np. nó˝, broƒ palna, mo˝e wskazywaç,
˝e zosta∏ on w∏o˝ony do r´ki ofiary przez innà osob´, a zaciÊni´cie d∏oni na tym
przedmiocie nastàpi∏o póêniej w wyniku st´˝enia poÊmiertnego.27 Niekiedy
mo˝e dojÊç do petryfikacji (utrwalenia) pozycji zw∏ok, tzw. st´˝enia kataleptycznego.28
Plamy opadowe (livores mortis) sà to rozszerzone i wype∏nione krwià naczynia
skóry i tkanki podskórnej objawiajàce si´ na powierzchni zw∏ok wyst´powaniem
plam o sinowiÊnowym zabarwieniu. Powstajà one na skutek opadania p∏ynów
ustrojowych na ni˝ej po∏o˝onà powierzchni´ skóry zw∏ok.29 Problematyka
wyst´powania plam poÊmiertnych nasuwa wiele trudnoÊci interpretacyjnych,
bowiem plamy te ujawnione na etapie zewn´trznych ogl´dzin zw∏ok mogà byç
cz´sto mylone z siƒcami czy podbiegni´ciami krwawymi powsta∏ymi na skutek
pobicia30 czy upadku na twarde pod∏o˝e. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e plamy
opadowe po zmianie pozycji cia∏a w poczàtkowej fazie ulegajà przemieszczeniu.
Jednak jak wskazuje T. Hanausek, po up∏ywie 12 godzin od Êmierci pozostajà
w tym samym miejscu, nawet po zmianie u∏o˝enia cia∏a.
Zgodnie z brzmieniem art. 2 § 1 kodeksu post´powania karnego przepisy
kodeksu i wszelkie podejmowane na jego podstawie czynnoÊci zmierzajà do
tego, aby sprawca przest´pstwa zosta∏ wykryty i pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci, a osoba niewinna jej nie ponios∏a, zaÊ zgodnie z § 2 przytoczonego
artyku∏u podstawà wszelkich rozstrzygni´ç powinny byç prawdziwe ustalenia
faktyczne. Zatem czynnoÊci na podstawie art. 209 k.p.k. muszà byç przeprowadzane z nale˝ytà starannoÊcià zgodnie z zasadami wypracowanymi przez dziedzin´ kryminalistyki. W brzmieniu art. 143 § 1 pkt 3-4 k.p.k. przeprowadzone
ogl´dziny, otwarcie zw∏ok i wyj´cie zw∏ok z grobu wymagajà sporzàdzenia protoko∏u. W celu ustalenia prawdy materialnej ustawodawca przewidzia∏ post´powanie w niezb´dnym zakresie (art. 308 k.p.k.). JeÊli jest to konieczne dla zabezpieczenia Êladów i dowodów przest´pstwa przed ich utratà, zniekszta∏ceniem
26 A. Jakliƒski, op. cit., s. 41-42.
27 T. Hanausek, Kryminalistyka, Zarys wyk∏adu, Kraków 2005, s. 114.
28 T. Hanausek, op. cit., s. 114.
29 A. Jakliƒski, op. cit., s.23.
30 T. Hanausek, op. cit., s. 114-115.
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lub zniszczeniem prokurator lub policja mogà w wypadkach niecierpiàcych
zw∏oki jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszcz´ciu post´powania
przeprowadziç w niezb´dnym zakresie ogl´dziny. W korelacji z art. 308 k.p.k.
pozostaje brzmienie art. 209 k.p.k. stanowiàcego, ˝e ogl´dzin zw∏ok w wypadkach niecierpiàcych zw∏oki dokonuje policja zobligowana do niezw∏ocznego
powiadomienia o tym prokuratora. Jest to swoiste odst´pstwo od zasady przewidzianej w art. 209 § 2 zd. 1 k.p.k., ˝e ogl´dzin zw∏ok dokonuje prokurator,
a w post´powaniu sàdowym sàd przy udziale bieg∏ego lekarza z zakresu
medycyny sàdowej zmierzajàce do zabezpieczenia wszelkich dowodów i Êladów
na miejscu zdarzenia. Pami´taç nale˝y, ˝e czynnoÊci podejmowane na miejscu
znalezienia zw∏ok sà cz´sto niepowtarzalne, w szczególnoÊci informacje
dotyczàce stanu zw∏ok w chwili ich znalezienia, sposób ich u∏o˝enia w stosunku
do przedmiotów i Êladów znajdujàcych si´ na miejscu ich znalezienia mogà
odegraç kluczowe znaczenie dla ustalenia okolicznoÊci Êmierci ofiary.
Szczegó∏y dotyczàce stanu zw∏ok w chwili ich znalezienia, a zw∏aszcza sposób ich u∏o˝enia w stosunku do poszczególnych przedmiotów i Êladów, jakie
mo˝na dostrzec lub wykryç za pomocà metod kryminalistycznych, majà ogromne znaczenie dla oceny okolicznoÊci zgonu. Podczas protoko∏owania wszelkich
obra˝eƒ cia∏a nale˝y wystrzegaç si´ analizowania ich osobno jako bytu samoistnego, ale ∏àcznie z pozycjà cia∏a, przedmiotami pozostawionymi na miejscu
znalezienia zw∏ok i uszkodzeniami odzie˝y, bowiem lekarz medycyny sàdowej
przyst´pujàcy do ogl´dzin zw∏ok w zak∏adzie patomorfologii nie b´dzie
w stanie ca∏kowicie odtworzyç stanu zasta∏ego na miejscu zdarzenia.31
Nieprzestrzeganie bowiem zasad techniki kryminalistycznej oraz przepisów
prawa podczas przeprowadzania ogl´dzin zw∏ok w rezultacie skutkowaç mo˝e
zarówno powstaniem nieusuwalnych i niepo˝àdanych zmian na miejscu ich
znalezienia, utratà kluczowych dowodów istotnych dla ustalenia przebiegu
zdarzenia, jak i podejmowaniem b∏´dnych czynnoÊci zwiàzanych z wykryciem
sprawcy czynu, sposobu i motywów jego dzia∏ania. 32
Podsumowujàc powy˝sze, ogl´dziny zw∏ok s∏u˝à do utrwalenia sytuacji,
w jakiej zw∏oki znaleziono, oraz zabezpieczenia wszelkich Êladów i dowodów
do dalszych badaƒ specjalistycznych, które mogà ulec nieprzywracanej utracie
lub zniszczeniu. W tym celu funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-Êledczego
m.in. daktyloskopujà zw∏oki (w przypadku zw∏ok NN) oraz pobierajà Êlady linii
papilarnych od osób ˝ywych do ewentualnej dalszej eliminacji. Sporzàdzany
jest równie˝ szkic i plan terenu.33
31 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
32 K. Witkowska, op. cit., s.134.
33 Przyk∏adowe czynnoÊci (…), op. cit.
Ogl´dziny miejsca (...), op. cit.
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W mojej ocenie problematyka ogl´dzin zw∏ok jest wystarczajàco uregulowana
w kodeksie post´powania karnego, w kryminalistyce jak te˝ medycynie sàdowej.
W praktyce czynnoÊciami na miejscu zdarzenia zarzàdza prokurator, a policja
wykonuje jedynie nakazane przez niego czynnoÊci. Rzadko jednak podczas
ogl´dzin zw∏ok na miejscu ich znalezienia zwraca si´ uwag´ na wyst´powanie
wczesnych znamion Êmierci, tj. st´˝enie poÊmiertne, plamy opadowe czy ozi´bienie zw∏ok. Jak ju˝ wspomnia∏am powy˝ej, do ich wyst´powania i transformacji
dochodzi w doÊç krótkim czasie. Tak np. plamy opadowe ulegajà przemieszczeniu w ciàgu 12 godzin; st´˝enie poÊmiertne natomiast zanika na ogó∏ w kolejnoÊci,
w jakiej nast´powa∏o, tj. po up∏ywie 48-72 godzin od Êmierci. Wówczas nawet,
jeÊli cia∏o skierowane zostanie na sàdowo-lekarskà sekcj´ zw∏ok, to cz´stokroç
jego stanu z momentu znalezienia zw∏ok mo˝na ju˝ nie odtworzyç.
Konkludujàc, problematyka ogl´dzin zw∏ok ma kluczowe znaczenie zarówno
dla rekonstrukcji zdarzenia, jak i wykrycia sprawcy zabójstwa. Zatem jeÊli czynnoÊci ogl´dzinowe wykonywane b´dà z nale˝ytà starannoÊcià w poszanowaniu
procedury karnej przez uprawnione do tego osoby, to zachowany zostanie
prawid∏owy tok post´powania w tym zakresie.
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Agnieszka Dalecka
Mariusz Michalski

PRAWNE ASPEKTY CZYNNOÂCI PRZESZUKANIA
Przeszukanie jest czynnoÊcià procesowà, której celem jest wykrycie, zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a tak˝e znalezienie
rzeczy mogàcych stanowiç dowód w sprawie lub podlegajàcych zaj´ciu w post´powaniu karnym. Przeszukanie mo˝e dotyczyç pomieszczeƒ i innych miejsc,
je˝eli istniejà uzasadnione podstawy do przypuszczenia, ˝e osoba podejrzana
lub wymienione rzeczy tam si´ znajdujà.
Zgodnie z art. 50 konstytucji zapewnia si´ nienaruszalnoÊç mieszkania,
uznajàc, ˝e przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu mo˝e nastàpiç
jedynie w przypadkach okreÊlonych w ustawie i w sposób w niej okreÊlony.1
CzynnoÊci przeszukania mo˝e dokonaç prokurator albo na polecenie sàdu lub
prokuratora policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – tak˝e inny organ,
mi´dzy innymi – Centralne Biuro Antykorupcyjne2, Agencja Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego3, Stra˝ Graniczna4, Stra˝ LeÊna5, Paƒstwowa Stra˝ Rybacka6.
Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno byç dokonane zgodnie
z celem tej czynnoÊci, z zachowaniem umiaru i poszanowania godnoÊci osób,
których ta czynnoÊç dotyczy, oraz bez wyrzàdzania niepotrzebnych szkód
i dolegliwoÊci.
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483).
2 Art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708).
3 Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 – tekst jednolity).
4 Art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz.U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997).
5 Art. 47 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
- tekst jednolity).
6 Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz.U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471).
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Organem uprawnionym do zarzàdzenia przeszukania sà prokurator lub sàd.
Decyzja o jego zarzàdzeniu przybiera form´ postanowienia. W postanowieniu
nale˝y podaç cel przeszukania, ze wskazaniem w miar´ mo˝noÊci przedmiotów,
które majà byç znalezione i zatrzymane, imi´, nazwisko i adres osoby, ewentualnie nazw´ i adres instytucji, u której ma ono byç przeprowadzone, oraz organ,
któremu t´ czynnoÊç zlecono (§ 175 Regulaminu wewn´trznego urz´dowania
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury7).
Przeszukanie rozpoczyna si´ od okazania osobie, u której ma byç przeprowadzone, postanowienia sàdu lub prokuratora. Zgodnie z art. 220 § 3 kpk,
w wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki, je˝eli postanowienie sàdu lub prokuratora
nie mog∏o zostaç wydane, organ dokonujàcy przeszukania okazuje nakaz
kierownika swojej jednostki lub legitymacj´ s∏u˝bowà, a nast´pnie zwraca si´
niezw∏ocznie do sàdu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania.
Postanowienie sàdu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia nale˝y dor´czyç osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie siedmiu dni od daty
czynnoÊci na zg∏oszone do protoko∏u ˝àdanie tej osoby. O prawie zg∏oszenia
˝àdania nale˝y jà pouczyç.
Przed wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania sàd lub prokurator powinien sprawdziç, czy zosta∏o ono przeprowadzone i udokumentowane
zgodnie z przepisami kpk, a w szczególnoÊci czy istnia∏y ustawowe przes∏anki
dla dokonania przeszukania, wystàpi∏ wypadek nie cierpiàcy zw∏oki, uniemo˝liwiajàcy uzyskanie polecenia sàdu lub prokuratora, czy przed rozpocz´ciem
przeszukania wezwano do dobrowolnego wydania przedmiotów, prawid∏owo
sporzàdzono protokó∏ przeszukania, a zw∏aszcza czy zawiera oznaczenie
miejsca oraz czas rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci, okreÊlenie pomieszczeƒ
i innych miejsc lub rzeczy obj´tych przeszukaniem, a w odniesieniu do osoby
- jej dane osobowe, wskazanie osób uczestniczàcych w czynnoÊci, wyszczególnienie i opis przedmiotów dobrowolnie wydanych lub znalezionych oraz okreÊlenie sposobu zabezpieczenia przedmiotów (§ 174 Regulaminu wewn´trznego
urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 8).
Przeszukanie mo˝e byç przeprowadzone o ka˝dej porze dnia i nocy. Ustawa
przewiduje ograniczenia w tym wzgl´dzie w zakresie pomieszczeƒ zamieszkanych, w których przeszukania mo˝na dokonaç w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki. Za por´ nocnà uwa˝a si´ czas od godziny 22 do 6.
Jednak˝e w porze nocnej mo˝na przeszukaç lokale dost´pne w tym czasie dla
7 Rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 marca 2010 r. - Regulamin wewn´trznego
urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2010 r. Nr 49,
poz. 296).
8 Rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 marca 2010 r. - Regulamin wewn´trznego
urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2010 r. Nr 49,
poz. 296).
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nieokreÊlonej liczby osób albo s∏u˝àce do przechowywania przedmiotów.
Przeszukanie rozpocz´te za dnia mo˝na prowadziç nadal mimo nastania pory
nocnej.
Pomieszczeniami zamieszkanymi sà te, w których stale lub okresowo ktoÊ
przebywa. Takim pomieszczeniem jest pokój hotelowy, ale nie jest nim poczekalnia dworca kolejowego, sala kinowa.9
Przy rozpocz´ciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkni´tego,
nale˝àcego do instytucji paƒstwowej lub samorzàdowej, nale˝y o zamierzonym
przeszukaniu zawiadomiç kierownika tej instytucji lub jego zast´pc´ albo organ
nadrz´dny i dopuÊciç ich do udzia∏u w czynnoÊci. Natomiast przeszukanie
pomieszczenia zaj´tego przez wojsko mo˝e nastàpiç jedynie w obecnoÊci
dowódcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
Przeszukania osoby i odzie˝y na niej nale˝y dokonywaç w miar´ mo˝noÊci
za poÊrednictwem osoby tej samej p∏ci. Nie oznacza to bezwzgl´dnego nakazu,
by przeszukujàcy by∏ tej samej p∏ci co przeszukiwany, jednak˝e taka w∏aÊnie
powinna byç zasada podyktowana ch´cià oszcz´dzenia przykrych sytuacji
osobie przeszukiwanej. Dokonanie przeszukania przez osob´ p∏ci przeciwnej
mo˝e byç podyktowane podj´ciem czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki, a wi´c
niebezpieczeƒstwem utraty dowodów.
Po okazaniu postanowienia prokuratora lub sàdu bàdê te˝ nakazu kierownika
jednostki lub legitymacji s∏u˝bowej dokonujàcego przeszukania osob´, u której
ma nastàpiç przeszukanie, nale˝y przed rozpocz´ciem czynnoÊci zawiadomiç
o jej celu i wezwaç do wydania poszukiwanych przedmiotów. Gdy osoba podejrzana wyda te przedmioty, przeszukanie staje si´ bezcelowe, natomiast, gdy
odmówi – przyst´puje si´ do czynnoÊci przeszukania. Do organu dokonujàcego
czynnoÊci nale˝y ocena, czy pomimo wydania przedmiotów konieczne jest
przystàpienie do czynnoÊci przeszukania. Funkcjonariusze winni przystàpiç do
przeszukania, gdy istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, ˝e poza
wydanymi rzeczami w pomieszczeniu znajdujà si´ inne rzeczy mogàce stanowiç
dowód w sprawie lub podlegajàce zaj´ciu w post´powaniu karnym.10 Podczas
przeszukania pomieszczeƒ ma prawo byç obecny gospodarz lokalu oraz osoba
przybrana przez prowadzàcego czynnoÊç. Ponadto mo˝e byç obecna osoba
wskazana przez tego, u kogo dokonuje si´ przeszukania, je˝eli nie uniemo˝liwia
to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. Je˝eli przy przeszukaniu
nie ma na miejscu gospodarza lokalu, nale˝y do przeszukania przywo∏aç
przynajmniej jednego doros∏ego domownika lub sàsiada.
Zgodnie z art. 225 kpk, je˝eli kierownik instytucji paƒstwowej lub samorzàdowej albo te˝ osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u której
9 Z. M∏ynarczyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w post´powaniu karnym, Prokuratura
i Prawo nr 4, 1996, s. 100.
10 Odmiennie - Z. Gostyƒski (red.), Komentarz do art. 224 kodeksu post´powania karnego, LEX.
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przeprowadza si´ przeszukanie, oÊwiadczy, ˝e wydane lub znalezione przy przeszukaniu pismo lub inny dokument zawiera informacje niejawne, tajemnic´
zawodowà lub innà chronionà ustawà albo ma charakter osobisty, organ przeprowadzajàcy czynnoÊç przekazuje niezw∏ocznie pismo lub inny dokument bez
jego odczytania prokuratorowi lub sàdowi w opiecz´towanym opakowaniu. Dla
przyj´cia, ˝e dokumenty lub pisma majà wspomniany charakter, wystarczajàce
jest oÊwiadczenie kierownika instytucji paƒstwowej lub samorzàdowej albo osoby, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub przeprowadzono przeszukanie.
Organ przeprowadzajàcy t´ czynnoÊç nie ma prawa sprawdzania wiarygodnoÊci
oÊwiadczenia, wi´c nie mo˝e zapoznaç si´ z treÊcià tego pisma lub dokumentu.
Powy˝szy tryb nie dotyczy pism lub innych dokumentów, które zawierajà informacje niejawne o klauzuli „zastrze˝one” lub „poufne” albo dotyczà tajemnicy
zawodowej lub innej chronionej ustawà, je˝eli ich posiadaczem jest osoba
podejrzana o pope∏nienie przest´pstwa, i do pism lub innych dokumentów o charakterze osobistym, których jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem.
W sposób szczególny uregulowana zosta∏a w kodeksie kwestia dokumentów
dotyczàcych okolicznoÊci zwiàzanych z wykonywaniem funkcji obroƒcy. Je˝eli
obroƒca lub inna osoba, od której ˝àda si´ wydania rzeczy lub u której dokonuje
si´ przeszukania, oÊwiadczy, ˝e wydane lub znalezione w toku przeszukania
pisma lub inne dokumenty obejmujà okolicznoÊci zwiàzane z wykonywaniem
funkcji obroƒcy, organ dokonujàcy czynnoÊci pozostawia te dokumenty wymienionej osobie bez zapoznawania si´ z ich treÊcià lub wyglàdem. Je˝eli jednak
oÊwiadczenie osoby nie b´dàcej obroƒcà budzi wàtpliwoÊci, organ dokonujàcy
czynnoÊci przekazuje te dokumenty niezw∏ocznie bez ich odczytania w opiecz´towanym opakowaniu sàdowi, który po zapoznaniu si´ z dokumentami zwraca
je w ca∏oÊci lub w cz´Êci osobie, od której je zabrano, albo wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu dla celów post´powania.
Wydanà, odebranà lub znalezionà w toku przeszukania dokumentacj´
psychiatrycznà organ przeprowadzajàcy czynnoÊç przekazuje niezw∏ocznie, bez
jego odczytania, sàdowi lub prokuratorowi.
Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania nale˝y po dokonaniu
ogl´dzin, sporzàdzeniu spisu i opisu zabraç albo oddaç na przechowanie osobie
godnej zaufania z zaznaczeniem obowiàzku przedstawienia na ka˝de ˝àdanie
organu prowadzàcego post´powanie. Tak samo nale˝y postàpiç ze znalezionymi
w czasie przeszukania przedmiotami mogàcymi stanowiç dowód innego przest´pstwa, podlegajàcymi przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione.
Osobom zainteresowanym nale˝y natychmiast wr´czyç pokwitowanie stwierdzajàce, jakie przedmioty i przez kogo zosta∏y zatrzymane.
Osobà godna zaufania nie mo˝e byç sam podejrzany lub oskar˝ony
w sprawie, w której dokonano zaj´cia przedmiotu. Zbycie przedmiotu, mogàcego stanowiç dowód w sprawie, przez osob´ godnà zaufania, której przedmiot
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ten oddano na przechowanie, stanowi zachowanie penalizowane w art. 300
§ 2 kk.11
Z przeszukania organ prowadzàcy czynnoÊç sporzàdza protokó∏, który
oprócz wymagaƒ ogólnych, wskazanych w art. 148 kpk, powinien zawieraç
oznaczenie sprawy, z którà zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma zwiàzek,
oraz podanie dok∏adnej godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci, dok∏adnà
list´ zatrzymanych rzeczy i w miar´ potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sàdu lub prokuratora. Je˝eli polecenie nie zosta∏o uprzednio wydane,
zamieszcza si´ w protokole wzmiank´ o poinformowaniu osoby, u której czynnoÊç przeprowadzono, ˝e na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia czynnoÊci.
Je˝eli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastàpi∏o bez uprzedniego polecenia sàdu lub prokuratora, a w ciàgu siedmiu dni od dnia czynnoÊci nie nastàpi∏o jej zatwierdzenie, nale˝y niezw∏ocznie zwróciç zatrzymane rzeczy osobie
uprawnionej. Wyjàtkiem jest sytuacja, w której osoba dobrowolne wyda∏a
rzeczy i nie z∏o˝y∏a wniosku o sporzàdzenie i dor´czenie postanowienia sàdu lub
prokuratora o zatwierdzeniu ich zatrzymania.
Nale˝y równie˝ zwróciç osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezw∏ocznie po stwierdzeniu ich zb´dnoÊci dla post´powania karnego. Je˝eli wyniknie
spór co do w∏asnoÊci rzeczy, a nie ma dostatecznych danych do niezw∏ocznego
rozstrzygni´cia, odsy∏a si´ osoby zainteresowane na drog´ procesu cywilnego.
Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje si´ w∏aÊciwemu urz´dowi lub instytucji.
Zgodnie z art. 236 kpk na postanowienie dotyczàce przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynnoÊci
przys∏uguje za˝alenie osobom, których prawa zosta∏y naruszone – za˝alenie na
postanowienie wydane lub czynnoÊç dokonanà w post´powaniu przygotowawczym rozpoznaje sàd rejonowy, w którego okr´gu toczy si´ post´powanie.

11 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 13 listopada 2002 r., II KKN 121/01, niepubl, cyt. za:
K.T. Boratyƒska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa˝ny, Kodeks post´powania karnego.
Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 488.
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TYMCZASOWE ARESZTOWANIE
W UJ¢CIU KRYMINALISTYCZNYM
W celu zabezpieczenia prawid∏owego toku post´powania przygotowawczego
mo˝liwe jest zastosowanie Êrodków zapobiegawczych wzgl´dem osoby, wobec
której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Funkcja Êrodka zapobiegawczego nie tylko ogranicza si´ do zabezpieczenia post´powania dowodowego,
ale ma na celu zabezpieczenie prawid∏owego toku ca∏ego procesu karnego.
Post´powanie mo˝e byç bowiem utrudniane na ka˝dym jego etapie.1
O ile inne Êrodki przymusu stanowià reakcj´ organów procesowych na ju˝
stwierdzone fakty, o tyle Êrodki zapobiegawcze zabezpieczajà fakty prawdopodobne, do których jeszcze nie dosz∏o.2
Kodeks post´powania karnego wyró˝nia Êrodki zapobiegawcze o charakterze:
 wolnoÊciowym, tj. por´czenie majàtkowe (art. 266 k.p.k. i nast.),
por´czenie spo∏eczne (art. 271 k.p.k.), por´czenie osoby godnej zaufania
(art. 272 k.p.k.), dozór policji i dozór prze∏o˝onego wojskowego
(art. 275 k.p.k.), zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymywania si´ od okreÊlonej dzia∏alnoÊci
lub prowadzenia okreÊlonych rodzajów pojazdów (art. 276 k.p.k.) oraz
zakaz opuszczania kraju z mo˝liwoÊcià zatrzymania dokumentu upowa˝niajàcego do przekroczenia granicy lub z zakazem wydania takiego
dokumentu (art. 277 k.p.k.);
 izolacyjnym, tj. tymczasowe aresztowanie (art. 258 k.p.k. i inne).
Si´gni´cie po Êrodek przymusu w postaci tymczasowego aresztowania
powinno opieraç si´ na celu, jakim jest zabezpieczenie prawid∏owego toku
1 vide np.: postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt
II AKz 126/09, opubl. KZS 2009/4/37; postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
16 wrzeÊnia 2008 r., sygn. akt II AKz 464/08, opubl. KZS 2008/9/3; postanowienie Sàdu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt II AKz 362/09 (niepubl.).
2 S. WaltoÊ, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 8, Warszawa 2005, s. 412-413.
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post´powania. Tymczasowe aresztowanie jest zwiàzane z wykrytym ju˝
przest´pstwem i prawdopodobnym jego sprawcà.3 Podstawà zastosowania
izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego nie mogà byç zatem cele rozpoznawcze,
wykrywacze czy te˝ dowodowe. OczywiÊcie nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e istotne
jest zapobie˝enie sytuacji, w której czynnoÊci kryminalistyczne zmierzajàce do
wykrycia, uzyskania i zabezpieczenia Êrodków dowodowych mog∏yby zostaç
zak∏ócone przez ró˝ne czynniki, równie˝ przez dzia∏ania osoby lub osób podejrzanych. Z uwagi na powy˝sze, je˝eli w danej sprawie zosta∏o ju˝ zastosowane
tymczasowe aresztowanie, fakt izolacji podejrzanego powinien zostaç wykorzystany równie˝ do wspomnianych wy˝ej celów, o ile oczywiÊcie jest to uzasadnione
i nie szkodzi ani podejrzanemu, ani samemu post´powaniu.4 Wiedza i technika
kryminalistyczna jest przydatna przede wszystkim w procesie dowodzenia wobec
wykrytych sprawców. Niekiedy jednak ma zastosowanie w realizacji zadaƒ
wykrywczych, szczególnie w celu zabezpieczenia istotnych materia∏ów, które
mogà uprawdopodobniç postawionà hipotez´ sprawstwa ujawnionej ju˝ osoby,
a co za tym idzie – rozpocz´cie procesu dowodzenia.5
Tymczasowo aresztowany w post´powaniu przygotowawczym mo˝e stanowiç
êród∏o dowodowe nie tylko w „swojej” sprawie, mo˝e tak˝e posiadaç informacje
dotyczàce czynów zabronionych nieznanych organom Êcigania lub nieuj´tych
sprawców przest´pstw.6
Wed∏ug. J. Karpacza stosowanie izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego
zabezpiecza: êród∏a informacji (w zwiàzku z obawà ukrywania si´ podejrzanego), jakoÊci innych uzyskiwanych informacji i mo˝liwoÊci nap∏ywu nowych
poprzez izolacj´ podejrzanego, który móg∏by poprzez matactwa t´ jakoÊç obni˝yç, uniemo˝liwiç lub ograniczyç uzyskanie nowych informacji.7
Zastosowanie izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego w wi´kszoÊci przypadków
koƒczy proces wykrywczy – wykryty sprawca przest´pstwa zostaje „zabezpieczony” dla procesu dowodzenia, a w przysz∏oÊci te˝ sàdowego.8
Przes∏uchanie podejrzanego jest jednym z podstawowych êróde∏ dowodowych
w toczàcym si´ post´powaniu. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e izolacja tymczasowo
aresztowanego umo˝liwia cz´stsze przes∏uchania9, co wp∏ywaç mo˝e m.in. na
szybsze zebranie materia∏u dowodowego.
3 J. Karpacz, Prawne i kryminalistyczne aspekty tymczasowego aresztowania, Warszawa 1986,
s. 231.
4 J. Karpacz, op. cit., s. 324.
5 J. Karpacz, op. cit., s. 232.
6 J. Karpacz, op. cit., s. 232.
7 J. Karpacz, op. cit., s. 233.
8 J. Karpacz, op. cit., s. 235.
9 J. Karpacz, op. cit., s. 269.
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Zgodnie z treÊcià art. 249 § 3 k.p.k., zastosowanie izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego musi byç poprzedzone przes∏uchaniem podejrzanego przez sàd.
Przes∏uchanie to prócz funkcji dowodowej ma znaczenie dla wydania ostatecznej
decyzji, czy tymczasowy areszt jest w konkretnej sprawie niezb´dny i czy
w ogóle jest dopuszczalny.10
O ile Êrodki o charakterze nieizolacyjnym, w post´powaniu przygotowawczym
mogà byç zastosowane przez prokuratora, o tyle najbardziej dolegliwy Êrodek
przymusu – tymczasowe aresztowanie – musi opieraç si´ na postanowieniu sàdu
(art. 250 § 1 k.p.k.). Wynikiem zastosowania tego izolacyjnego Êrodka jest
niewàtpliwie pozbawienie wolnoÊci cz∏owieka. Natomiast sposobem realizacji
tymczasowego aresztowania jest (w post´powaniu przygotowawczym) odseparowanie podejrzanego od spo∏eczeƒstwa w areszcie Êledczym.11 Powy˝sze
uzasadnia zatem zasad´, i˝ o pozbawieniu wolnoÊci powinien zadecydowaç
niezaanga˝owany w funkcj´ Êciàgania niezawis∏y sàd.12
Stosowanie Êrodków zapobiegawczych jest uzale˝nione od wystàpienia
realnego zagro˝enia zak∏ócenia prawid∏owego przebiegu procesu. OkolicznoÊci
faktyczne ustalone w toku post´powania karnego muszà Êwiadczyç o istnieniu
takiej obawy.13
Oczywiste jest, ˝e prokurator wyst´pujàc do sàdu z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania, kieruje si´ dobrem post´powania przygotowawczego i stara si´ nie dopuÊciç, aby osoba lub osoby podejrzane zak∏óci∏y jego
tok, równie˝ poprzez zacieranie Êladów czy niszczenie jeszcze nie zgromadzonych, ale istotnych dla sprawy dowodów. Prokurator wnioskujàc jednak o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego oraz sàd
orzekajàcy w tym przedmiocie winni mieç na uwadze równie˝ to, ˝e wykonywanie tego Êrodka zapobiegawczego niesie o wiele dalej idàce dolegliwoÊci
ni˝ wykonywanie kary pozbawienia wolnoÊci. W tym miejscu warto wspomnieç
o obostrzeniach w przypadku przepustek, widzeniach, cenzurze korespondencji
czy zakazie korzystania z niektórych nagród.14

10 J. Karpacz, op. cit., s. 257.
11 J. Kosonoga, Tymczasowe aresztowanie i jego wolnoÊciowa alternatywa w post´powaniu
karnym, za J. Jakubowska-Hara, J. Skupiƒski (red.), Alternatywy pozbawienia wolnoÊci w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009, s. 271.
12 P. Hofmaƒski, Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw

Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci [w:] E. Zieliƒska (red.), Standardy prawne Rady Europy.
Teksty i komentarze, t. III, Prawo karne, Warszawa 1997, s. 84 i in. za J. Kosonoga,
Tymczasowe aresztowanie …, op. cit., s. 272.
13 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 1991 r., sygn. akt. II Akz
14/91 (niepubl.).
14 J. Kosonoga, op. cit., s. 272.
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Nale˝y pami´taç, ˝e ka˝dy wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego
aresztowania musi byç rozpoznany przez sàd. Nieuzasadnione wnioski, powodujà
jedynie zb´dne kierowanie sprawy na posiedzenie i niepotrzebnà strat´ czasu sàdu
na zapoznanie si´ z aktami. W niektórych przypadkach prowadzi
to równie˝ do przed∏u˝enia si´ Êledztwa z uwagi na przes∏anie orygina∏ów akt
do sàdu, w∏aÊciwego do rozpoznania wniosku, a co za tym idzie, niemo˝noÊç
wykonania przez organ prowadzàcy post´powanie przygotowawcze niektórych
czynnoÊci dowodowych.
Izolacyjny Êrodek zapobiegawczy powinien byç stosowany z wielkà ostro˝noÊcià szczególnie w stosunku do podejrzanego, czyli osoby, wobec której jeszcze nie wniesiono aktu oskar˝enia i nie stwierdzono jego winy wyrokiem sàdu.
Podejrzany jest w Êwietle obowiàzujàcej zasady domniemania winy osobà
niewinnà.15
Prokurator przed wystàpieniem do sàdu o zastosowanie tymczasowego aresztowania powinien przeÊledziç, czy w konkretnej sytuacji jest ono konieczne
i czy spe∏nione sà przes∏anki wynikajàce z kodeksu post´powania karnego.
Dodatkowo nale˝y sprawdziç, czy nie zachodzà negatywne podstawy zastosowania izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego okreÊlone w art. 259 k.p.k. Nale˝à
do nich sytuacje, w których pozbawienie wolnoÊci podejrzanego spowodowa∏oby dla jego ˝ycia lub zdrowia powa˝ne niebezpieczeƒstwo albo pociàga∏oby dla
niego lub jego najbli˝szej rodziny wyjàtkowo ci´˝kie skutki (art. 259 § 1 k.p.k.).
Tymczasowego aresztowania nie stosuje si´, je˝eli istnieje wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e sàd orzeknie kar´ o charakterze nieizolacyjnym lub okres
tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar bezwzgl´dnej
kary pozbawienia wolnoÊci (art. 259 § 2 k.p.k.). Dodatkowo nie mo˝na zastosowaç izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego, gdy zarzucany czyn zagro˝ony
jest karà pozbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà roku, chyba ˝e sprawca zosta∏
uj´ty na goràcym uczynku lub bezpoÊrednio potem (art. 259 § 3 k.p.k.), wobec
osób posiadajàcych immunitet (przepisy szczególne) oraz osób wobec których
wydano list ˝elazny (art. 282 § 1 k.p.k.) lub quasi-list ˝elazny (art. 589 k.p.k.).
Wskazane wy˝ej zakazy wynikajàce z art. 259 k.p.k. nie majà jednak charakteru
bezwzgl´dnego. W przypadku § 1 omawianego przepisu nale˝y odstàpiç od stosowania izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego tylko wówczas, gdy szczególne
wzgl´dy nie stojà temu na przeszkodzie, natomiast obostrzeƒ z § 2 i 3 nie
stosuje si´, gdy podejrzany ukrywa si´, uporczywie nie stawia na wezwania lub
w inny bezprawny sposób utrudnia post´powanie albo nie mo˝na ustaliç jego
to˝samoÊci (art. 259 § 3 k.p.k.). Z uwagi na formalny charakter immunitetów
równie˝ i one mogà zostaç uchylone (vide: przepisy szczególne). W przypadku
listu ˝elaznego i quasi-listu ˝elaznego gwarancje niezastosowania tymczasowego
15 S. Glaser, O wymogach rewizji aresztu, Lwów 1938, s. 10, za J. Kosonoga, op. cit., s. 275.
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aresztowania zwiàzane sà ze spe∏nieniem warunków okreÊlonych w art. 282
k.p.k. i art. 589 § 2 k.p.k.16 Wskazane wy˝ej ograniczenia nie b´dà jednak
poddane analizie niniejszego opracowania.
Tymczasowe aresztowanie charakteryzuje si´ szczególnym trybem – wynikajàcym z art. 552 (§ 4) k.p.k. - przyznawania odszkodowania za poniesionà szkod´
oraz zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´ w razie niewàtpliwie nies∏usznego
jego zastosowania. Liczba zasàdzonych prawomocnie odszkodowaƒ od Skarbu
Paƒstwa w ostatnich latach w Polsce znacznie si´ zwi´kszy∏a. Jak podaje
J. Kosonoga, w 1999 r. 39 osób otrzyma∏o odszkodowanie w trybie art. 552
§ 4 k.p.k. w ∏àcznej kwocie 222 973 z∏otych natomiast w roku 2006 takich osób
by∏o ju˝ 273, a kwota wyp∏aconych odszkodowaƒ wynios∏a 5 037 316 z∏otych.17
Organ wnioskujàcy o zastosowanie (przed∏u˝enie) tymczasowego aresztowania
oraz sàd, który o tym decyduje, muszà mieç na uwadze, i˝ nieprawid∏owa ocena
konkretnej sytuacji mo˝e nie tylko spowodowaç negatywne dolegliwoÊci i skutki
dla samego nies∏usznie aresztowanego, ale równie˝ naraziç Skarb Paƒstwa na
znaczne koszty.
Ograniczenia czasowe stosowania tymczasowego aresztowania na etapie
post´powania przygotowawczego okreÊla art. 263 § 1 i § 2 k.p.k. Je˝eli jednak
d∏ugoÊç stosowania aresztu w post´powaniu przygotowawczym przekroczy
12 miesi´cy (§ 2) zawsze istnieje mo˝liwoÊç wystàpienia do sàdu apelacyjnego
o jego przed∏u˝enie (§ 4), je˝eli m.in. zachodzi koniecznoÊç wykonania czynnoÊci
zmierzajàcych do ustalenia lub potwierdzenia to˝samoÊci podejrzanego czy te˝
wykonania czynnoÊci dowodowych w sprawie o szczególnej zawi∏oÊci. Âmia∏o
zatem mo˝na stwierdziç, ˝e czas trwania tymczasowego aresztowania, pomimo
ustalonych w § 1-3 art. 263 k.p.k. ograniczeƒ, mo˝e trwaç od chwili przedstawienia osobie zarzutów a˝ do momentu rozpocz´cia wykonywania kary (art. 249
§ 4 k.p.k.).
Do zastosowania tymczasowego aresztowania na etapie post´powania
przygotowawczego (ale i sàdowego) niezb´dne jest zaistnienie warunków ogólnych okreÊlonych w art. 249 § 1 k.p.k. Zgodnie treÊcià tego przepisu Êrodki
zapobiegawcze mo˝na stosowaç w celu zabezpieczenia prawid∏owego toku
post´powania oraz wyjàtkowo w celu zapobiegni´cia pope∏nienia przez oskar˝onego nowego, ci´˝kiego przest´pstwa. W praktyce ta druga, pozaprocesowa
przes∏anka odnosiç si´ b´dzie tylko do tymczasowego aresztowania.18
Dodatkowo, warunkiem zastosowania tymczasowego aresztowania jest podstawa
dowodowa, tj. istnienie du˝ego prawdopodobieƒstwa, i˝ podejrzany pope∏ni∏
16 J. Kosonoga, op. cit., s. 290-291
17 J. Kosonoga, op. cit., s. 267
18 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, t. I
(art. 1-424), Komentarz do art. 249 kpk, LEX 2010, wyd. II, stan prawny na dzieƒ 15.03.2010 r.
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zarzucane mu przest´pstwo. Jak wynika z powy˝szego, nie chodzi wi´c o udowodnienie, co o uprawdopodobnienie faktu pope∏nienia czynu zabronionego.19
Do zastosowania tymczasowego aresztowania konieczne jest równie˝ zaistnienie przynajmniej jednaj przes∏anki szczególnej okreÊlonej w art. 258 k.p.k.
Nale˝à do nich: uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia si´ podejrzanego
(§ 1 pkt 1), uzasadniona obawa, ˝e b´dzie on nak∏ania∏ inne osoby do sk∏adania
fa∏szywych zeznaƒ lub wyjaÊnieƒ albo w inny bezprawny sposób utrudnia∏
post´powanie (§ 1 pkt 2), je˝eli zarzucono mu pope∏nienie czynu zagro˝onego
karà pozbawienia wolnoÊci, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat (§ 2),
oraz wyjàtkowo, gdy zachodzi uzasadniona obawa, ˝e pope∏ni on przest´pstwo
przeciwko ˝yciu, zdrowiu lub bezpieczeƒstwu powszechnemu (§ 3).
Podobnie jak przy obawie matactwa, obawa ucieczki lub ukrywania si´
podejrzanego musi byç uzasadniona, w takim znaczeniu tego s∏owa, ˝e z materia∏u dowodowego zgromadzonego w toku post´powania przygotowawczego
muszà wynikaç okolicznoÊci wskazujàce na mo˝liwoÊç bezprawnego utrudniania
post´powania przez podejrzanego.20 Do takich okolicznoÊci mogà nale˝eç
sytuacje, w których: nie mo˝na ustaliç jego to˝samoÊci, podejrzany nie posiada
sta∏ego miejsca zamieszkania na terenie Polski, jest obywatelem innego paƒstwa
i ma sta∏e miejsce pobytu poza obszarem kraju, nie przebywa w miejscu wskazanym jako miejsce zamieszkania na terenie Polski, wprowadza∏ organa Êcigania
w b∏àd co do faktycznego miejsca pobytu, ukrywa∏ si´ przed organami Êcigania,
by∏ poszukiwany listem goƒczym. Ponadto obawa ukrycia si´ lub ucieczki mo˝e
byç podyktowana zachowaniem podejrzanego w chwili zatrzymywania (np. próba
ucieczki), a tak˝e dzia∏aniami podejrzanego zmierzajàcymi do uzyskania podrobionych dokumentów pozwalajàcych na opuszczenie kraju lub pos∏ugiwaniem
si´ przez niego fa∏szywym dokumentem.21 Natomiast mo˝liwoÊci swobodnego
poruszania si´ obywateli polskich w granicach tzw. strefy Schengen czy te˝ niezamieszkiwanie podejrzanego w miejscu zameldowania nie Êwiadczy w sposób
jednoznaczny o zamiarze ukrywania si´ przed wymiarem sprawiedliwoÊci.22
19 J. Kosonoga, op. cit., s. 275.
20 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt WZ 27/08, opubl.
OSNwSK 2008/1/926.
21 Np.: postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt II AKz
359/09 opubl. KZS 2009/9/75; postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II AKz 256/09, opubl. Biuletyn SAKa 2009/2/10, KZS 2009/7-8/92,
Prokuratura i Prawo - wk∏adka 2009/11-12/42; postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 25 wrzeÊnia 2008 r., sygn. akt II AKp 147/08, (niepubl.); postanowienie Sàdu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 1998 r., sygn. akt II AKz 216/98, opubl. OSA
1999/1/4, Prokuratura i Prawo -wk∏adka 1999/2/19, Prokuratura i Prawo - wk∏adka 1999/2/24.
22 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 paêdziernika 2000 r., sygn. akt II
AKz 384/00, opubl. OSA 2001/9/57; postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 kwietnia
2008 r., sygn. akt WZ 27/08, opubl. OSNwSK 2008/1/926.
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Obawa, ˝e podejrzany b´dzie nak∏ania∏ do sk∏adania fa∏szywych zeznaƒ lub
wyjaÊnieƒ albo w inny bezprawny sposób utrudnia∏ post´powanie karne, mo˝e
mieç uzasadnienie w fakcie, i˝ zarzucono mu pope∏nienie czynów wspólnie
i w porozumieniu z innymi osobami, np. w ramach zorganizowanej grupy przest´pczej. Obawa matactwa w tym przypadku opiera si´ na powiàzaniach mi´dzy
podejrzanymi i na ich hierarchicznym podporzàdkowaniu, na ich wspólnym
dzia∏aniu w ramach przest´pczego procederu, rodzàcym zale˝noÊci osobiste,
z których powstaje ∏atwoÊç wzajemnego wp∏ywania na zachowania, tak˝e
procesowe.23 W takim przypadku istnieje wysokie prawdopodobieƒstwo,
i˝ przebywajàc na wolnoÊci podejrzani mogliby ustalaç wspólnà wersj´ wydarzeƒ, lini´ obrony czy zacieraç (niszczyç) nieujawnione i niezabezpieczone
jeszcze dowody. Przebywanie podejrzanego na wolnoÊci mog∏oby zatem wiàzaç
si´ ze spowodowaniem nieodwracalnej utraty dowodów mogàcych mieç istotne
znaczenie dla sprawy.
Bezprawne oddzia∏ywania mogà byç podejmowane równie˝ wobec Êwiadków,
w szczególnoÊci tych jeszcze nieprzes∏uchanych, których zeznania obcià˝ajà
podejrzanego. Takie niebezpieczeƒstwo szczególnie istnieje w przypadku gdy
podejrzany bezprawne dzia∏ania (w postaci ingerowania w zeznania Êwiadków)
ju˝ podejmowa∏ albo znany jest ze stosowania przemocy (co mo˝e wynikaç
z uprawdopodobnionego sposobu dzia∏ania przy pope∏nianiu zarzucanych
czynów czy te˝ zbrojnego charakteru grupy). Natomiast sam fakt, ˝e podejrzanemu postawiono zarzut zbrodni zabójstwa albo zna on wi´kszoÊç Êwiadków,
nie uzasadnia obawy, ˝e b´dzie nak∏ania∏ ich do sk∏adania fa∏szywych zeznaƒ
bàdê w inny sposób utrudnia∏ post´powanie karne.24 Obawa utrudniania post´powania w sposób opisany w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. musi byç uzasadniona
i mieç racjonalne podstawy.
Obawa poniesienia przez podejrzanego surowej kary w rozumieniu art. 258
§ 2 k.p.k. upowa˝nia do podejrzeƒ, i˝ przebywajàc na wolnoÊci, móg∏by próbowaç
bezprawnie wp∏ynàç na tok post´powania w celu unikni´cia lub z∏agodzenia
odpowiedzialnoÊci. Zgodnie bowiem z przyj´tà wyk∏adnià, ju˝ samo zagro˝enie
wysokà karà rodzi domniemanie, i˝ podejrzany mo˝e podejmowaç próby
bezprawnych dzia∏aƒ, które mog∏yby destabilizowaç prawid∏owy tok post´powania25. Dotyczy to równie˝ podejrzanych odbywajàcych kary pozbawienia
wolnoÊci w innej sprawie wobec ró˝nic pomi´dzy wykonywaniem kary pozba23 Np. postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II AKz
128/08, opubl. KZS 2008/5/69.
24 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt II AKz
569/09, (niepubl.) i postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 24 sierpnia 2007 r., sygn. akt WZ
33/07, opubl. OSNwSK 2007/1/1868, Biuletyn PK 2007/14/5.
25 Np. postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. akt II AKz
120/03, opubl. KZS 2003/4/40.
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wienia wolnoÊci a tymczasowym aresztowaniem m.in. w zakresie kontroli
kontaktów osadzonego czy te˝ cenzurà korespondencji. Przes∏anka okreÊlona
w art. 258 § 2 k.p.k. stanowi mocnà podstaw´ stosowania izolacyjnego Êrodka
zapobiegawczego szczególnie na wczesnym etapie post´powania jakim jest
Êledztwo, w toku którego nie zosta∏y jeszcze zrealizowane wszystkie zaplanowane czynnoÊci dowodowe.
Nale˝y mieç na uwadze, ˝e zarówno prokurator sk∏adajàcy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak i sàd, nie mogà uchylaç si´ od wykazania, ˝e podejrzanemu grozi surowa kara w rozumieniu art. 258 § 2 k.p.k.
- nie wystarczajàce jest wskazanie jedynie kwalifikacji prawnej i sankcji zawartej w powo∏ywanym przepisie ustawy karnej.26 Wed∏ug jednej z tez doktryny,
o zastosowaniu izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego na podstawie wskazanego wy˝ej przepisu nie mo˝e przesàdzaç ustawowe zagro˝enie, ale prognoza
przysz∏ej kary.27
Zgodnie z treÊcià art. 258 § 3 k.p.k. tymczasowe aresztowanie mo˝e wyjàtkowo
nastàpiç tak˝e wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, ˝e podejrzany, któremu
zarzucono pope∏nienie zbrodni lub umyÊlnego wyyst´pku, pope∏ni przest´pstwo
przeciwko ˝yciu, zdrowiu lub bezpieczeƒstwu powszechnemu, a zw∏aszcza gdy
pope∏nieniem takiego przest´pstwa grozi∏. Wprowadzenie tej podstawy przez
ustawodawc´ jest konsekwencjà przyznania Êrodkom zapobiegawczym charakteru prewencyjnego (zapobiegawczego). Organy Êcigania nie powinny bowiem
byç bezczynne i bezsilne, gdy istnieje obawa ponownego pope∏nienia przez
podejrzanego ci´˝kiego przest´pstwa, np. dokonanie poprzednio usi∏owanego
zabójstwa28.
Nieuzasadnione jest stosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku,
gdy post´powanie poprzez wadliwe prowadzenie przed∏u˝a si´. W sytuacji
d∏ugotrwa∏ego pozbawienia wolnoÊci podejrzanego na etapie post´powania
przygotowawczego, prowadzàcy je organ powinien zmierzaç do jak najkrótszego
doprowadzenia sprawy przed sàd – przynajmniej wobec tych zarzutów – które dalszego uzupe∏nienia nie wymagajà i uprawniajà albo do umorzenia post´powania
lub te˝ skierowania do w∏aÊciwego sàdu aktu oskar˝enia. W tym celu zasadne
wydaje si´ rozwa˝enie przez prokuratora wykorzystania instytucji wy∏àczenia
okreÊlonej w art. 34 § 3 kpk. Nale˝y mieç na uwadze, i˝ d∏ugotrwa∏e aresztowanie
na etapie post´powania przygotowawczego pomimo oparcia na przepisach
art. 249 § 1 k.p.k., 258 k.p.k. czy te˝ 264 § 3 k.p.k. mo˝e byç sprzeczne z treÊcià
26 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego we Wroc∏awiu z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt II AKz
94/05, opubl. OSA 2005/11/78, KZS 2006/1/67, Wokanda 2006/6/52, Wokanda 2006/9/55.
27 J. Kosonoga, op. cit., s. 281.
28 R.A. Stefaƒski [w:] R.A. Stefaƒski, S. Zab∏ocki (red.), Kodeks post´powania karnego.
Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 40; Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa
1997, s. 420, za J. Kosonoga, op. cit., s. 281-282.
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art. 5 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci, która wymaga niezw∏ocznego rozpoznania sprawy przez sàd oraz za∏atwienia jej w rozsàdnym terminie.29
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e tymczasowe aresztowanie ingeruje w podstawowe
prawo cz∏owieka, jakim jest wolnoÊç. Z uwagi na powy˝sze nale˝y ostro˝nie
podchodziç do stosowania tego izolacyjnego Êrodka zapobiegawczego, ka˝dy
przypadek traktowaç indywidualnie i stosowaç go w ostatecznoÊci, je˝eli inne
Êrodki zapobiegawcze nie sà w stanie zabezpieczyç prawid∏owego toku post´powania.
W ramach podsumowania nale˝y zgodziç si´ ze stwierdzeniem, ˝e izolowanie
domniemanego sprawcy zdarzenia przest´pnego stwarza korzystne warunki
zarówno dla procesu wykrywania, jak i dowodzenia. (…) Tymczasowo aresztowany mo˝e byç bardzo cz´sto êród∏em istotnych dla procesu wykrywczego
informacji dotyczàcych zarówno zdarzeƒ, jak i ich sprawców.30

29 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. akt II AKp
279/06, (niepubl.).
30 J. Karpacz, op. cit., s. 246.
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Antoni FeluÊ

DEKOMPOZYCJA STRUKTURY GRAFICZNO-J¢ZYKOWEJ
JAKO ÂRODEK USTALANIA PRZYCZYN PATOLOGICZNYCH
PISMA I MIARA JEGO ZABURZENIA (cz´Êç I)
Zagadnienia metodologiczno-analityczne
Pismo patologiczne, u pod∏o˝a którego le˝à przyczyny neuropsychiatryczne,
stwarza∏o i nadal stwarza wiele k∏opotu znawcom tego zagadnienia. Przyczyn
takiego stanu niezadowolenia jest wiele, chocia˝ wyniki badaƒ w tym przedmiocie osiàgni´te przez grafologów1, neurologów2, psychologów i psychiatrów3
– na dzieƒ dzisiejszy – sà znaczàce co do istoty ich rozumienia i praktycznego
zastosowania. Jednà z nich, mo˝e najwa˝niejszà, jest trudnoÊç z rozpoznawaniem
„swoistoÊci cech” uwarunkowanych licznymi chorobami neurologicznymi oraz
psychiatrycznymi. W wyjàtkowych przypadkach taki stan rzeczy mo˝e powodowaç utrudnienia w ustalaniu przyczyn jakoÊciowo-iloÊciowych takiego czy innego
zaburzenia neuropsychiatrycznego na podstawie „swoistych cech” pisma patologicznego i – co si´ z tym nierozerwalnie wià˝e – ze stawianiem poprawnych
diagnoz nie tylko z punktu widzenia zapotrzebowania medycznego, ale cz´sto
tak˝e z punktu widzenia prawa cywilnego lub karnego, tzn. z opiniowaniem na
rzecz toczàcych si´ post´powaƒ prokuratorskich wzgl´dnie sàdowych.
To niezadowalajàce nastawienie uwarunkowane brakiem mo˝liwoÊci rozpoznawania „swoistych cech” w pismach patologicznych b´dàcych nast´pstwem
mniejszej lub wi´kszej dysfunkcji oÊrodkowego uk∏adu nerwowego nie tylko
mo˝e wynikaç, ale wynika z kilku wa˝nych przyczyn metodologicznych.
Sà one, przynajmniej cz´Êciowo, pochodnà subiektywizmu, w znacznej zaÊ mierze wywo∏ane przyczynami obiektywnymi. Do tych ostatnich nale˝y zaliczyç
m.in.: trudnoÊci wprost nie do pokonania z doborem w∏aÊciwej próby badawczej
1 T. Stein-Lewinson, Les perturbations de l’ecriture chez les malades organiques et mentaux,
La Graphologie, No 176, 1984.
2 A. ¸uria, Podstawy neuropsychologii, PZWL, Warszawa 1976.
3 W. Ch∏opicki, J.S. Olbracht, Wypowiedzi na piÊmie jako objawy zaburzeƒ psychicznych,
PZWL, Warszawa 1959.
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z powodu niech´ci samych probantów do z∏o˝enia swoich wzorów pisma,
z powodu zaawansowanego stanu chorobowego i braku jakiegokolwiek kontaktu
z chorymi, z niemo˝liwoÊcià uzyskania od nich tekstów pisemnych ujednoliconych
pod wzgl´dem treÊciowym, które da∏yby mo˝liwoÊç przeprowadzenia wszechstronnych badaƒ w zakresie szeroko poj´tej paragrafii patologicznej pisma4.
Wymienione trudnoÊci bynajmniej nie stanowià ca∏ego zakresu przyczyn
majàcych ewidentny wp∏yw na istniejàcy stan rzeczy zwiàzany z wieloznacznoÊcià poj´cia „swoista cecha”. Chodzi zatem o takà wzgl´dnie takie cechy, które
stanowi∏yby element dystynktywny, dajàcy mo˝liwoÊç przyporzàdkowania ich
nie tylko danemu schorzeniu neuropsychiatrycznemu, ale tak˝e wskazujàcy na
g∏´bokoÊç takiego schorzenia. Mog∏oby to mieç pierwszorz´dne znaczenie nie
tylko dla nauk medycznych, psychologicznych, prawnych, ale tak˝e dla nauk
grafologicznych5 – fizjologii i psychologii pisma. Zatem dla kryminalistyki
równie˝, szczególnie na etapie post´powania prokuratorskiego oraz post´powaƒ
sàdów karnych lub cywilnych.
W niedostatecznym doborze próby badawczej pod wzgl´dem jej iloÊci i jakoÊci
majà tak˝e swój udzia∏ przeszkody natury administracyjnej6, a mo˝e wi´cej
nawet brak wyra˝enia zgody przez zarzàdzajàcych oÊrodkami leczniczymi bàdê
rehabilitacyjnymi na kontakt z hospitalizowanymi w tych oÊrodkach pacjentami,
którzy ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç schorzeƒ neurologicznych i psychicznych
oraz na ich stan iloÊciowo-jakoÊciowy mogliby stanowiç najprawdopodobniej
w∏aÊciwà prób´ badawczà z punktu widzenia zakresu analizowanego przedmiotu.
Chocia˝ w∏aÊciwie dobrana próba, szczególnie w tak skomplikowanym
przedmiocie badaƒ majàcym zakotwiczenie w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym,
ma znaczenie zasadnicze, to jednak nie ona wy∏àcznie decyduje o poprawnoÊci
osiàgni´tych wyników badawczych. W tym przypadku takich, które by∏yby nie
tylko bardziej uszczegó∏owione, ale zarazem i pog∏´bione. By ich rezultaty nie
stanowi∏y jedynie wyliczanki zjawisk graficznych oraz j´zykowych wyczerpujàcych zakres nazwy „paragrafia patologiczna”, ale by mog∏y stanowiç jakoÊciowo-iloÊciowà podstaw´ ró˝nicujàcà dane zjawisko graficzno-j´zykowe b´dàce
nast´pstwem czy to afazji7 i agrafii, czy te˝ ataksji i apraksji, czy wreszcie
4 M. Ma∏kiewicz, Kryminalistyczne badania patologicznego pisma r´cznego, Wyd. Monografie
prawnicze Akademii Leona Koêmiƒskiego, Warszawa 2009; J. Pobocha, Problemy patologii
pisma [w:] Z Zagadnieƒ Kryminalistyki, t. XX, IES, WP, Warszawa 1988.
5 B. Nevo, Scientific Aspects of Graphology, Charles, Thomas Publisher, Springfield, Illinois,
USA 1986; T. Stein-Lewinson, Les perturbations de l’ecriture chez les malades organiques et
mentaux, La Graphologie, No 176, 1984.
6 M. Ma∏kiewicz, Kryminalistyczne badania patologicznego pisma r´cznego, Wyd. Monografie
prawnicze Akademii Leona Koêmiƒskiego, Warszawa 2009.
7 E. Gajdzik-St´pniak, Struktura graficzna i analiza j´zykowa pisma afatyków, Katowice 2008
(maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach).
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nast´pstwem chorób psychicznych, a mo˝e nawet nast´pstwem jednych
i drugich. Neurologicznych oraz psychicznych. ˚eby mog∏y si´ staç podstawà
nie tylko ró˝nicujàcà takà czy innà chorob´ neurologicznà lub psychicznà, ale
tak˝e mog∏y wskazywaç na jej poziom zaawansowania w przypadku chorób
post´pujàcych wzgl´dnie na poziom niedorozwoju lub upoÊledzenia umys∏owego.
Wymienione wy˝ej krytyczne uwagi metodologiczne, dajàce si´ odnieÊç nie
tylko do literatury rodzimej, ale równie˝ zagranicznej, sprawi∏y, ˝e ze „swoistych cech” pisma patologicznego umkn´∏y niejako elementy dystynktywne
o charakterze jakoÊciowo-iloÊciowym zatracajàc jednoczeÊnie ró˝nice pomi´dzy
dobrze znanymi ju˝ w∏aÊciwoÊciami w postaci – przyk∏adowo podajàc – dr˝enia,
utraty ciàg∏oÊci linii pisma, w postaci ruchów mimowolnych wraz z utratà
czytelnoÊci pojedynczego znaku, wyrazu, a nawet ca∏ych wierszy. Tak˝e
w postaci tych w∏aÊciwoÊci graficznych, które nale˝à do zespo∏u cech wy˝szej
organizacji pisma w postaci rozk∏adu przestrzennego, jego ciàg∏oÊci czy te˝ cech
grafometrycznych, a na koƒcu j´zykowych. Co ciekawsze i z punktu widzenia
poznawczego nie do zaakceptowania, niedomogi metodologiczne sprawi∏y, ˝e
z jednej strony, trudno doszukaç si´ zespo∏u cech nale˝àcych do zakresu nazwy
„paragrafia patologiczna”, który mo˝na by przyporzàdkowaç danej jednostce
chorobowej pochodzenia neurologicznego lub psychicznego, z drugiej zaÊ,
zakres wraz z treÊcià nazwy „paragrafia patologiczna” rozciàgni´to niemal
w równym stopniu na ca∏y zespó∏ tych˝e chorób, nie liczàc si´ nawet z ich stanem
zaawansowania. Jako przyk∏ad mo˝na tu podaç dr˝enie zawarte w linii pisma.
Opisany sposób post´powania badawczego sprawi∏, ˝e zosta∏a w znacznym
stopniu zatarta ró˝nica jakoÊciowo-iloÊciowa w tych w∏aÊciwoÊciach graficznoj´zykowych, które sk∏adajà si´ na zakres i treÊç poj´cia „pismo patologiczne”8
lub poj´cia „paragrafia patologiczna” bàdê te˝ „swoista cecha”. Doprowadzi∏o
to w konsekwencji do swego rodzaju ujednolicenia czy unifikacji w zespole
w∏aÊciwoÊci graficzno-j´zykowych oraz zatarcia linii demarkacyjnej pomi´dzy
strukturami graficzno-j´zykowymi pochodzàcymi od osób np. z niedorozwojem
umys∏owym, dotkni´tych chorobami neurologicznymi oraz psychicznymi lub
te˝ o pod∏o˝u neurologiczno-psychiatrycznym. Nastàpi∏o to w wyniku niedowartoÊciowania ró˝nic jakoÊciowo-iloÊciowych badanego przedmiotu o strukturze graficzno-j´zykowej. W znacznej mierze zaÊ w nast´pstwie niedomogów
szerszych, metodologicznych, o których by∏a mowa wczeÊniej. Nie wnikajàc
w tym miejscu w istot´ zagadnienia, w ka˝dej z wymienionych struktur uwarunkowanych jednym z przytoczonych wy˝ej schorzeƒ mo˝na stwierdziç – z mniejszym lub wi´kszym nasileniem – w∏aÊciwoÊci zaliczane do zakresu „paragrafia
patologiczna”, „swoista cecha” – zatem w∏aÊciwoÊci decydujàcych o piÊmie
8 T. Wid∏a, Z problematyki patologii pisma [w:] Ko∏ecki H. (red.) Kryminalistyka i nauki penalne
wobec przest´pczoÊci; Ksi´ga pamiàtkowa dedykowana Profesorowi Miros∏awowi Owocowi,
Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2008.
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jako patologicznej strukturze graficzno-j´zykowej. Powierzchownie patrzàc na
taki stan rzeczy, nie ma si´ nawet czemu dziwiç. Sà to w koƒcu zaburzenia –
ogólnie rzecz ujmujàc – pochodne oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, mniejszej
lub wi´kszej dysfunkcji nerwów mózgowia.
Opisane wy˝ej podejÊcie badawcze jest dalece powierzchowne. Mo˝na
je tolerowaç do pewnych granic. Dotàd, dopóki z takiego czy innego poziomu
zaburzenia w strukturze graficzno-j´zykowej nie wyprowadza si´ daleko
idàcych wniosków o charakterze grafologicznym9, psychologicznym, neurologiczno-psychiatrycznym. Wnikajàc jednak g∏´biej w istot´ zagadnienia w celu
wyprowadzenia nast´pstw, stawiania diagnoz na gruncie wymienionych dyscyplin majàcych za zadanie okreÊliç stopieƒ niedorozwoju lub granice post´pujàcej
choroby o pod∏o˝u neurologicznym lub psychiatrycznym niepog∏´bione badania
w zakresie jakoÊciowo-iloÊciowym sà nie do przyj´cia. Traci si´ mo˝liwoÊç
wykorzystania stopnia zaburzenia jakoÊciowo-iloÊciowego w strukturze graficzno-j´zykowej do ustalenia niewàtpliwie istniejàcej takiej czy innej relacji
pomi´dzy stopniem zaburzenia badanej struktury a jej takà czy innà przyczynà
o zró˝nicowanym nasileniu, jak to ma miejsce w chorobach post´pujàcych.
Majàc na uwadze powy˝sze spostrze˝enia, nie mo˝na pozostaç wy∏àcznie na
poziomie stwierdzenia, ˝e mamy do czynienia np. z dr˝eniem na linii pisma.
Tego rodzaju konstatacja faktycznie niczego jeszcze nie wyjaÊnia. Staje si´,
z poznawczego punktu widzenia, przes∏ankà ma∏o interesujàcà nawet na poziomie
wnioskowania probabilistycznego. B´dzie ono bezwartoÊciowe we wnioskowaniu
nie tylko o przyczynie tego rodzaju zaburzenia, ale tak˝e o jego g∏´bokoÊci.
Dopóty, dopóki nie stwierdzi si´, czy ma ono np. charakter miejscowy, dotkni´tych jest nim jeden lub wi´cej znaków graficznych, albo te˝ zaburzeniem tym
naznaczona jest ca∏a struktura graficzno-j´zykowa w próbie badawczej.
Stwierdzony w ten sposób stan iloÊciowy badanego zjawiska nie jest jeszcze
zadowalajàcy. Zbadanie drugiego oblicza omawianej w tym miejscu cechy,
tzn. jej jakoÊci, mo˝e przynieÊç dopiero pozytywny poznawczo efekt. Za wzorzec
w tym przypadku mogà pos∏u˝yç, chocia˝ tylko do pewnego stopnia, ustalenia
w zakresie dr˝enia b´dàcego nast´pstwem choroby Parkinsona10. Powiedziano
„do pewnego stopnia”, gdy˝ panuje niemal powszechne przekonanie, ˝e z chorobà
tà nierozerwalnie wià˝e si´ dr˝enie linii pisma. Jest to jedno z daleko
9 B. Nevo, Scientific Aspects of Graphology, Charles, Thomas Publisher, Springfield, Illinois,
USA 1986.
10 M. Barcikowska, M. Desperat, Neuropatologiczne pod∏o˝e choroby Parkinsona [w:]
K. Ossowska (red.), Choroba Parkinsona, XVI Zimowa Szko∏a Instytutu Farmakologii PAN,
Mogilany 1999; A. Friedman, Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie choroby Parkinsona
[w:] P. Sobów, J. S∏awek (red.), Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona
i innych zespo∏ach parkinsonowskich; Conlinuo, Wroc∏aw 2006; A. Friedman, Choroba
Parkinsona w wieku starczym [w:] S. Wolfarth (red.), Starzenie si´ oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego, X Zimowa Szko∏a Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 1993.
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idàcych uogólnieƒ, cz´Êciowo nieadekwatne do stanu faktycznego, jak na to
mog∏yby wskazywaç dane iloÊciowe przytoczone w ni˝ej zamieszczonej tabeli.
Tote˝ z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa mo˝na by wnosiç – ad hoc, ˝e pojawia
si´ ono wówczas, gdy poziom zaawansowania choroby jest ju˝ znaczniejszy.
Przy jej poczàtkach dr˝enie to jeszcze mo˝e nie byç obecne. Prawdopodobnie
tak nale˝a∏oby zinterpretowaç ustalone wyniki, o których wspomniano wy˝ej.
W celu g∏´bszego i zarazem pe∏niejszego rozeznania si´ w podniesionym
zagadnieniu, które nale˝y nie tylko odnieÊç do – przyk∏adowo – podanego tu
dr˝enia, ale rozciàgnàç na wszystkie w∏aÊciwoÊci obj´te zakresem nazwy „paragrafia patologiczna” wzgl´dnie „swoista cecha”, dobrze b´dzie w tym miejscu
przedstawiç w formie wizualizacyjnej zaburzenie jakoÊciowo-iloÊciowe dr˝enia
we wzorach pisma trzech osób z rozpoznanà u nich chorobà Parkinsona. Wzory
te pochodzà z próby badawczej obj´tej analizà przeprowadzonà przez mgr Sylwi´
¸awrentjew w ramach pracy magisterskiej „Znamiona grafizmu osób dotkni´tych
chorobà Parkinsona”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. T. Wid∏y w Katedrze
Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Âlàskiego, w roku 201011.
Fot. 1. Próbka pisma kobiety l. 66, z wykszta∏ceniem Êrednim, ze zdiagnozowanà
od pó∏ roku chorobà Parkinsona. Na linii pisma brak jakiegokolwiek
dr˝enia, pismo ca∏kowicie czytelne nie tylko w poszczególnych wierszach i wyrazach, ale tak˝e w jego najmniejszych jednostkach sk∏adowych – literach.

11 S. ¸awrentjew, Znamiona grafizmu osób dotkni´tych chorobà Parkinsona (praca magisterska),
Katowice 2010 (maszynopis dost´pny w Katedrze Kryminalistyki WPiA UÂ w Katowicach).
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Fot. 2. Próbka pisma m´˝czyzny l. 75, z wykszta∏ceniem wy˝szym ekonomicznym, ze zdiagnozowanà od 13 lat chorobà Parkinsona. Dr˝enie typu
parkinsonowskiego pojawia si´ w ka˝dym wierszu, a nawet w ka˝dym
wyrazie i literze. Litera b´dàca w izolacji zatraca swà czytelnoÊç, niekiedy
czytelnoÊç zatraca ca∏y wyraz. Stopieƒ czytelnoÊci zmniejsza si´ nawet
w ca∏ym wierszu.

Fot. 3. Próbka pisma kobiety l. 42, z wykszta∏ceniem Êrednim, ze zdiagnozowanà
od pi´ciu lat chorobà Parkinsona. W ka˝dej literze wyst´puje regularne,
klasyczne dr˝enie typu parkinsonowskiego. Pismo nieczytelne zarówno
w poszczególnych jego elementach sk∏adowych (literach), jak te˝
w poszczególnych wyrazach oraz wierszach.
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Wizualizacja w postaci trzech próbek pisma, w których zwrócono uwag´
wy∏àcznie na zaburzenie jednej z w∏aÊciwoÊci w strukturze graficzno-j´zykowej,
prowadzi do uÊwiadomienia, ˝e zagadnienie poznawcze odnoszàce si´ do
„paragrafii patologicznej”, do „swoistych cech” nie jest na dzieƒ dzisiejszy
zadowalajàce. Uj´te jest zbyt ogólnikowo. Jest przez to sp∏aszczone. Z tego
powodu informacja zawarta w takim czy innym zaburzeniu pisma, która cz´sto
mog∏aby staç si´ przes∏ankà wnioskowania nie tylko o przyczynie zaburzenia,
ale tak˝e o jego g∏´bokoÊci, pozostaje bez odczytania. Ginie ze szkodà dla
dog∏´bnego poznania naukowego.
Informacji tej nie nale˝y lekcewa˝yç i traktowaç jej jako ma∏o znaczàcà dla
rozwa˝anego tu zagadnienia. W naszym przypadku przedmiotem poznania
naukowego jest aspekt pisma patologicznego. Zatem przedmiot o strukturze graficzno-j´zykowej. Co ciekawe i zarazem dla nas o pierwszorz´dnym znaczeniu,
w ka˝dej wypowiedzi na piÊmie – czy ona jest krótsza czy d∏u˝sza – te dwie
p∏aszczyzny stanowiàce monolit zawsze mo˝na wyró˝niç. Zawsze mo˝na
je badaç, poniewa˝ obydwie podlegajà swoistemu jakoÊciowo-iloÊciowemu
zaburzeniu uzale˝nionemu – ogólnie rzecz ujmujàc – od tej samej centrali, od
tych samych oÊrodków dyspozycyjnych – oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
NiewydolnoÊç, poziom tej niewydolnoÊci takiego czy innego oÊrodka dyspozycyjnego, obumieranie niekiedy komórek nerwowych ca∏ego mózgowia znajduje
odzwierciedlenie zarówno w jednej, jak i drugiej p∏aszczyênie wypowiedzi
na piÊmie. W efekcie takiego stanu neurologiczno-psychicznego pojawiajà
si´ w takiej wypowiedzi „swoiste cechy” zarówno w p∏aszczyênie graficznej,
jak i j´zykowej. OczywiÊcie, dla ka˝dej z dwóch wymienionych p∏aszczyzn
te „swoiste cechy” czy ewentualnie „paragrafia patologiczna” w sposób zasadniczy ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Pozostajà wzgl´dem siebie w stosunku wykluczenia.
Wymienione p∏aszczyzny stanowià swego rodzaju system graficzny oraz
j´zykowy. ˚e p∏aszczyzna j´zykowa jest systemem sk∏adajàcym si´ z mniej
lub bardziej uorganizowanych znaków, nie ulega wàtpliwoÊci. W p∏aszczyênie
graficznej wprawdzie z systemem sensu stricte nie mamy do czynienia, ale
ze wzgl´du na to, ˝e j´zyk ma charakter linearny, ma rozk∏ad przestrzenny,
o ile jest j´zykiem pisanym, to i w p∏aszczyênie graficznej jego elementy sk∏adowe muszà byç mniej lub bardziej uorganizowane. Mogà tworzyç poziom ni˝szy
oraz poziom uorganizowania wy˝szy. Ten ni˝szy stanowià pojedyncze,
wyizolowane znaki graficzne – litery. Natomiast wy˝szy poziom uorganizowania jest nast´pstwem lepszej sprawnoÊci motorycznej. Nale˝y do niego zaliczyç
m.in. linearnoÊç, spójnoÊç mi´dzyliterowà (poziom integracji pisma), system
wiàzaƒ, wszystkie w∏aÊciwoÊci grafometryczne odnoszàce si´ do kàta nachylenia osi liter, stosunków wielkoÊciowych w trzech strefach pisma oraz rozk∏ad
przestrzenny ca∏ej struktury graficznej na pod∏o˝u.
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Porzàdkujàc elementy sk∏adowe p∏aszczyzny graficznej oraz j´zykowej,
poczàwszy od najprostszych a˝ po najbardziej z∏o˝one w jednej i drugiej warstwie, uzyskujemy wglàd w struktur´ b´dàcà wytworem psychofizycznym uzale˝nionym – najogólniej rzecz ujmujàc – od sprawnoÊci albo od mniejszej lub
wi´kszej dysfunkcji neuropsychicznej komórek mózgowych. Sprawia to, ˝e taka
czy inna ich niewydolnoÊç wywo∏uje zaburzenia w wypowiedziach na piÊmie:
zaburzenia w p∏aszczyênie graficznej albo j´zykowej lub te˝ – co zdarza si´
mo˝e najcz´Êciej – w jednej i w drugiej zarazem. W p∏aszczyênie graficznej
zaburzenia te majà aspekt neurologiczny. Sà spowodowane agrafià, afazjà oraz
apraksjà. Dotykajà one organizacji pisma na ni˝szym poziomie wyizolowanych
znaków graficznych oraz organizacji pisma na poziomie wy˝szym, o czym by∏a
mowa nieco wczeÊniej. W p∏aszczyênie j´zykowej zaburzenia te dotykajà
wszystkich jego poziomów, poczàwszy od najni˝szego poprzez leksykalny
i sk∏adniowy, a tak˝e – ogólnie ujmujàc – zawartoÊç treÊciowà, czyli rzeczywistoÊç pozaj´zykowà, której zaburzeniowy charakter polega, upraszczajàc zagadnienie, na bezsensownoÊci wypowiedzi. Na zak∏óceniu wypowiedzi w aspekcie
intelektualnym, emocjonalnym oraz wolicjonalnym. Niektóre z zaburzeƒ j´zykowych mogà mieç jeszcze aspekt neurologiczny. Ostatnio wymienione zachowanie j´zykowe uwarunkowane g∏´bokim zaburzeniem intelektualno-emocjonalno-wolitywnym nosi ju˝ aspekt psychiatryczny12.
Uwzgl´dniajàc aspekt neurologiczny oraz psychiatryczny chorób, nie nale˝y
zapominaç, ˝e jedne i drugie w swoich zakresach nazwowych mieszczà i takie
choroby, które wzgl´dem siebie pozostajà nie tylko w zakresie wykluczania si´
(np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroby uwarunkowane guzem
mózgu oraz np. schizofrenia paranoidalna, hebefraniczna, katatoniczna), ale tak˝e
i takie wÊród wymienionych, które medycyna nazywa chorobami post´pujàcymi
oraz niepost´pujàcymi (np. choroba Parkinsona, Alzheimera, guzy mózgu, depresja
oraz np. niedorozwój umys∏owy, psychopatie). Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e ró˝nià
si´ mi´dzy sobà nie tylko jakoÊciowo, ale tak˝e stopniem nasilenia choroby, czyli
iloÊciowo. Mo˝e to byç stan choroby lekki, umiarkowany oraz stan ostry, krytyczny.
Uwzgl´dniajàc fakt, ˝e pismo r´czne stanowi w badaniu chorób o pod∏o˝u
neurologicznym oraz psychiatrycznym jednà z metod rozpoznawczych ich jakoÊci i zaawansowania, zaÊ na gruncie badaƒ grafologicznych staje si´ m.in. Êrodkiem identyfikacji cz∏owieka, cz´sto tak˝e êród∏em informacji o jego stanie
zdrowia psychofizycznego, powstaje pytanie do pewnego stopnia zasadnicze:
czy jakoÊç i stan tych chorób znajduje odzwierciedlenie w strukturze graficznoj´zykowej wypowiedzi na piÊmie w postaci jakoÊciowo-iloÊciowych „swoistych
cech”, okreÊlanych niekiedy w w´˝szym ich zakresie „paragrafià patologicznà”.
12 W. Ch∏opicki, J.S. Olbracht, Wypowiedzi na piÊmie jako objawy zaburzeƒ psychicznych,
PZWL, Warszawa 1959; W. Pó∏tawska, Ekspertyza sàdowo-psychiatryczna w post´powaniu
testamentowym, PZWL, Warszawa 1974.
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Wiadomo, ˝e na tak postawione pytanie udzielenie odpowiedzi jednoznacznej,
która mog∏aby zadowoliç szeroki kràg specjalistów zainteresowanych tym
problemem, nie jest wcale proste, chocia˝ literatura zagraniczna i rodzima jest
systematycznie powi´kszana. Wystarczy tu przytoczyç chocia˝by osiàgni´cia
A. ¸urii, neurologa rosyjskiego13, czy te˝ osiàgni´cia uczonych polskich – psychiatr´ W. Ch∏opickiego oraz medyka sàdowego J.S. Olbrychta14 wzgl´dnie
wydanà ostatnio pozycj´ M. Ca∏kiewicz15. Wymieniç nale˝y tak˝e w tym
miejscu pog∏´bione wyniki badaƒ zawarte w pracach doktorskich M. Bia∏as16,
M. Sójki17, A. Konopackiej18, napisanych pod kierunkiem T. Wid∏y oraz E.
Gajdzik-St´pniak, opracowanych pod kierunkiem autora niniejszego artyku∏u19.
Z prac doktorskich ww. Autorów zaczerpni´to niektóre wzory pisma osób
dotkni´tych chorobami o pod∏o˝u neurologicznym oraz psychiatrycznym i wzory
te jako materia∏ poglàdowy zamieszczono w niniejszym opracowaniu, podajàc
jednoczeÊnie niektóre dane statystyczne z zakresu przyk∏adowo wybranych cech
nale˝àcych do pisma zaburzonego. Zawarta statystyka w ni˝ej usytuowanej
tabeli (tab.1) staje si´ impulsem do myÊlenia krytycznego i dalszych poszukiwaƒ
metodologicznych zmierzajàcych do odnalezienia bardziej przejrzystej linii
demarkacyjnej, dzi´ki której mo˝liwe by∏oby dojÊcie do rozgraniczenia jednych
w∏aÊciwoÊci od drugich oraz przyporzàdkowania ich nie tylko takiemu czy
innemu schorzeniu, ale tak˝e – w przypadku chorób post´pujàcych – stawianie
w przysz∏oÊci diagnoz o stopniu nasilenia takiego czy innego schorzenia o pod∏o˝u
neurologicznym lub psychiatrycznym.
Opracowujàc tabel´ i zamieszczone w niej dane iloÊciowe, zwrócono uwag´
wy∏àcznie na takie w∏aÊciwoÊci, jak: czytelnoÊç pisma, dr˝enie linii oraz dwie
dalsze w∏aÊciwoÊci okreÊlone przez autora niniejszego artyku∏u – dekompozycjà
graficznà i dekompozycjà j´zykowà. Wybrano zatem z katalogu cech zaliczanych do tzw. swoistych cech zaledwie cztery zmienne, pomijajàc ca∏à, znaczàcà
wi´kszoÊç. Dokonano tego Êwiadomie, by wykazaç, ˝e nawet te cztery
13 A. ¸uria, Podstawy neuropsychologii, PZWL, Warszawa 1976.
14 W. Ch∏opicki, J.S. Olbracht J, Wypowiedzi na piÊmie jako objawy zaburzeƒ psychicznych,
PZWL, Warszawa 1959.
15 M. Ma∏kiewicz, Kryminalistyczne badania patologicznego pisma r´cznego, Wyd. Monografie
prawnicze Akademii Leona Koêmiƒskiego, Warszawa 2009.
16 M. Bia∏as, Pismo osób z ot´pieniem typu alzheimerowskiego (rozprawa doktorska), Katowice
2006 (maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach).
17 M. Sójka, Epizod depresyjny i jego obraz w piÊmie r´cznym (rozprawa doktorska), Katowice
2006 (maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach).
18 A. Konopacka, Obraz pisma u osób z guzem mózgu. Studium kryminalistyczne (praca doktorska), Katowice 2008 (maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach).
19 E. Gajdzik-St´pniak, Struktura graficzna i analiza j´zykowa pisma afatyków, Katowice 2008
(maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach).
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w∏aÊciwoÊci dla dalszych poszukiwaƒ w interesujàcym przedmiocie sà bogate
w informacje, m.in. w zakresie swoistoÊci cech o pod∏o˝u wskazanym wy˝ej.
Tab. 1.
Niektóre ze „swoistych cech” o pod∏o˝u neurologicznym oraz psychiatrycznym.
Jednostka
chorobowa

Dekompozycja Dekompozycja
graficzna
j´zykowa

CzytelnoÊç

Dr˝enie

Depresja
epizodyczna
- 40 probantów

40
100%

---

---

---

Schizofrenia,
choroby afektywne
- 18 probantów

14
78%

---

---

8
44%

Oligofrenia
- 25 probantów

23
92%

3
12%

3
12%

8
44%

Dysgrafia
rozwojowa
- 28 probantów

19
68%

1
4%

2
7%

17
61%

4

1

1

1

Ot´pienie typu
alzheimerowskiego
- 43 probantów

28
65%

26
60%

7
16%

31
72%

Choroba Parkinsona
- 20 probantów

15
75%

13
65%

6
30%

8
40%

Guzy mózgu
- 43 probantów

39
91%

15
35%

2
5%

31
72%

Dysgrafia nabyta
- 5 probantów

èród∏o: Dane o charakterze wybiórczym pochodzà z prac doktorskich: M. Bia∏as,
M. Sójki, A. Konopackiej oraz monografii M. Ca∏kiewicz.

Dane iloÊciowe zamieszczone w tab.1, chocia˝ z punktu widzenia struktury
graficzno-j´zykowej nie sà kompletne ani te˝ dog∏´bne statystycznie, to jednak
poznawczo sà cenne w zakresie rozwa˝anego tu problemu. Sà cenne z co najmniej dwóch zasadniczych powodów: po pierwsze, bioràc pod uwag´ chocia˝by
tylko czytelnoÊç pisma i jego dr˝enie, mo˝na stwierdziç zasadnicze ró˝nice
pomi´dzy patologià pisma o pod∏o˝u neurologicznym a patologià pisma o pod∏o˝u psychiatrycznym. Wskazujà na to nie tylko rubryki zawierajàce pismo
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chorych na depresj´ i schizofreni´ oraz pismo chorych na parkinsonizm lub
ot´pienie typu alzheimerowskiego, ale tak˝e pismo ludzi z dysgrafià rozwojowà
oraz nabytà; po drugie, rubryki zawierajàce pismo ludzi dotkni´tych chorobà
post´pujàcà wskazujà nie tylko na jej jakoÊç, ale tak˝e na jej poziom rozwojowy,
co ma istotne znaczenie poznawcze w zakresie fizjologii, psychologii i identyfikacji pisma oraz w wymiarze prawnym – zdolnoÊci do podejmowania decyzji
lub rozpoznania czynu i mo˝liwoÊci pokierowania swoim post´powaniem
in tempore criminis. Spostrze˝enia powy˝sze mo˝na odnieÊç równie˝ do niedorozwoju umys∏owego w skali trzy-, wzgl´dnie czterostopniowej, na co mo˝e
wskazywaç dekompozycja j´zykowa wypowiedzi na piÊmie oligofreników.
I jeszcze jedno spostrze˝enie – mo˝e najwa˝niejsze. Wnikajàc bardziej szczegó∏owo w dane iloÊciowe poszczególnych rubryk zamieszczonej tabeli, nasuwa si´
dosyç ogólny wniosek, ˝e wiedza naukowa o paragrafii patologicznej odzwierciedlona w wypowiedziach na piÊmie – na dzieƒ dzisiejszy – jest dalece niezadowalajàca. Wprawdzie znamy jej poszczególne zaburzenia graficzne i j´zykowe, znamy nawet ich uwarunkowania, a jednak rozmywa si´ linia demarkacyjna, na co
zwrócono uwag´ ju˝ wczeÊniej, pomi´dzy zakresami pism patologicznych b´dàcych nast´pstwem takiej czy innej jednostki chorobowej o pod∏o˝u neurologicznym
albo psychiatrycznym lub spowodowanych zarówno jednà, jak i drugà przyczynà.
JednoczeÊnie napomkni´to o przyczynach takiego stanu rzeczy, do których
zaliczono przede wszystkim: trudnoÊci w dost´pie do w∏aÊciwej próby badawczej oraz niedociàgni´cia metodologiczne pomijajàce cz´sto aspekt jakoÊciowoiloÊciowy badanego zjawiska graficznego oraz j´zykowego.
Chcàc pog∏´biç naszà wiedz´ o zjawisku patologicznym wypowiedzi
na piÊmie czy to w zakresie struktury graficznej, czy j´zykowej, nale˝y si´gnàç
po metod´ bardziej czu∏à, uwzgl´dniajàcà nie tylko przyczyn´ jakoÊciowà, ale
tak˝e jej poziom nasilenia, jak to ma miejsce w chorobach post´pujàcych
wzgl´dnie w niedorozwoju umys∏owym. W tym przedsi´wzi´ciu badawczym,
przynajmniej cz´Êciowo, mogà byç pomocne takie poj´cia, które b´dà w stanie
odmierzyç te dwie w∏aÊciwoÊci patologiczne – graficznà oraz j´zykowà zarazem.
Takimi poj´ciami mogà byç: poziom integracji pisma – poj´cie ju˝ wczeÊniej
zdefiniowane przez autora niniejszego artyku∏u oraz wprowadzone w tym celu
dwa nowe poj´cia – poj´cie dekompozycji graficznej oraz j´zykowej w wypowiedzi na piÊmie. Zanim poj´cia te zostanà zdefiniowane, wypada napomknàç,
˝e poj´cie „dekompozycja graficzna” jest poj´ciem nieco rozszerzonym zakresowo w stosunku do poj´cia „poziom integracji pisma”20. W pewnym stopniu
jest poj´ciem poszerzonym zakresowo ze wzgl´du na nadmiar przerw w linii
znaku graficznego, spowodowanych przyczynami patologicznymi nie zaÊ
naturalnymi, jak to ma miejsce w przypadku poj´cia „poziom integracji”.
20 A. FeluÊ, Z zagadnieƒ metodologicznych ekspertyzy pisma r´cznego, Wyd. IES, Kraków 2008.
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Tak rozumiane poj´cie dekompozycji graficznej znaku graficznego mo˝e staç
si´ dosyç wyostrzonà linià demarkacyjnà – przynajmniej na ni˝szym poziomie
organizacji pisma – pomi´dzy tym, co uchodzi za struktur´ graficznà patologicznà
a niepatologicznà. Staje si´ zatem podstawà podzia∏u dychotomicznego.
Wprowadza w pewnym zakresie porzàdek w badanym przedmiocie.
Wracajàc do poj´cia dekompozycji graficznej znaku, nale˝y jà rozumieç
– w myÊl definicji s∏ownikowej – jako rozpad linii bàdê te˝ – w myÊl definicji
genetycznej, zatem w sposób bardziej pog∏´biony – jako destrukcj´ formalnej
linii znaku graficznego, którego kszta∏t uformowany przez nawyk graficzny
w procesie personalizacji pisma traci cz´Êciowà lub ca∏kowità wartoÊç identyfikacyjnà z jego odpowiednikiem brzmieniowym, tzn. fonetycznym. Ta nieczytelnoÊç nie jest nast´pstwem zwi´kszonego, naturalnego tempa kreÊlenia powodujàcego daleko posuni´tà asymilacj´ mi´dzyliterowà i zarazem daleko posuni´tà
ciàg∏oÊç linii nie tylko w poszczególnym znaku graficznym czy wyrazie, ale
nawet w ca∏ym zdaniu, powodujàc przez to wysoki poziom integracji pisma.
Wspomniana nieczytelnoÊç znaku graficznego b´dàca jednà z podstawowych
w∏aÊciwoÊci wskazujàcych na jej patologiczny, g∏ównie neurologiczny charakter, jest nast´pstwem utraty ciàg∏oÊci linii nie tylko na odcinku grammy jako
najmniejszego elementu sk∏adowego litery, ale tak˝e wewnàtrz tej jednostki
graficznej. Wówczas gramma traci swojà ciàg∏oÊç, zamienia si´ w krótsze lub
d∏u˝sze odcinki, niekiedy powodujàc nawet ich nadmiar. Jednak utrata ciàg∏oÊci
w samej grammie nie jest jeszcze racjà dostatecznà utraty czytelnoÊci znaku.
Dopiero powik∏anie – czy mówiàc dok∏adniej – splàtanie wzgl´dnie zagmatwanie w przebiegu czàstek graficznych powsta∏ych z utraty ciàg∏oÊci grammy
i ewentualnie ich nadmiar wywo∏any ruchami mimowolnymi staje si´ powodem
nieczytelnoÊci znaku literowego, a nawet ca∏ego ciàgu sk∏adajàcego si´ na dany
wyraz wzgl´dnie wyra˝enie.
Splàtanie21 czy nawet gmatwanina powsta∏e z rozpadu grammy i ruchów
mimowolnych majà charakter patologiczny b´dàcy nast´pstwem – ogólnie
mówiàc – obni˝enia si´ sprawnoÊci psychomotorycznej, dysfunkcji oÊrodków
mózgu22 odpowiedzialnych za czynnoÊci poznawcze, pami´ç, apraksj´. Stopieƒ
upoÊledzenia tych oÊrodków razem wzi´tych sprawia, ˝e rozpad linii znaku nie
koƒczy si´ wy∏àcznie na zwi´kszeniu przerw najcz´Êciej w miejscach nieuzasadnionych formalnym wymogiem kompozycyjnym litery czy grammy, ale w miejscach przypadkowych, wymuszonych niesprawnoÊcià neurologicznà takich czy
innych oÊrodków centralnego systemu nerwowego. Przy braku wydolnoÊci
21 W. Ch∏opicki, J.S. Olbracht, Wypowiedzi na piÊmie jako objawy zaburzeƒ psychicznych;
PZWL, Warszawa 1959.
22 J. Szumska, Zaburzenia pisma w ogniskowych uszkodzeniach mózgu [w:] Zagadnienia patofizjologii wy˝szych czynnoÊci nerwowych po uszkodzeniach mózgu, t. II, PZWL, Warszawa
1973; B. Kaczmarek, L.J., Mózg, j´zyk, zachowanie, UMCS, Lublin 1998.
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kompozycyjnej w zakresie nadania w∏aÊciwego modelunku danej literze alfabetu
ma miejsce nie tylko niecelowe i cz´stsze rwanie si´ linii kreÊlenia, co powoduje
zwi´kszenie jej odcinków, a cz´sto tak˝e ich nadmiar wywo∏any ruchami mimowolnymi r´ki. Przy jednoczesnym braku mo˝liwoÊci prowadzenia linii zgodnie
z kierunkiem wyznaczonym przez formalny kszta∏t litery, spowodowanym niezbornoÊcià, dekoordynacjà i ataksjà dochodzi do ca∏ego szeregu niekorzystnych
zjawisk graficznych w postaci wzajemnego nak∏adania si´ d∏u˝szych wzgl´dnie
krótszych odcinków linii, ich wzajemnego przecinania si´, rozbiegania, utraty
harmonii w elementach sk∏adowych, dokonywania poprawek w postaci retuszu,
a tak˝e dr˝enia i zmiany naciskowoÊci. Wymienione zjawiska graficzne powodujà gmatwanin´ i bez∏ad graficzny. W ten sposób zatraca si´ naturalne pole
znaku graficznego i nast´puje ca∏kowita jego nieczytelnoÊç.
W Êwietle wy˝ej przytoczonej definicji, a tak˝e w uwarunkowaniu neurologicznym dekompozycji graficznej znaku literowego powstaje zatem pytanie
o przebieg tej dekompozycji w czasie – o jej czasowy punkt dajàcy sygna∏ o jej
rozpocz´ciu, nasileniu oraz punkt, ˝e si´ tak wyra˝´, docelowy, o którym mówi
definicja. Tego rodzaju spojrzenie chronologiczne, zatem uj´cie czasowe
dekompozycji nie jest bezpodstawne. Znajduje uzasadnienie m.in. w przebiegu
choroby, w jej poszczególnych stadiach: nasileniu lekkim, umiarkowanym oraz
nasileniu ostrym, koƒcowym. To spojrzenie przyczynowo-czasowo-skutkowe,
u którego podstaw le˝y takie czy inne stadium chorobowe o pod∏o˝u neurologicznym lub psychiatrycznym, ma wymiar zarówno grafologiczny, jak i wymiar
prawny, o czym by∏a ju˝ mowa nieco wczeÊniej. Wyartyku∏owanà s∏ownie triad´
mo˝na dojrzeç na fot.1, 2, 3 odzwierciedlajàcych stopieƒ inwolucji graficznej
spowodowany pogarszajàcym si´ stanem zdrowotnym pod wp∏ywem post´pujàcej
choroby Parkinsona. Ni˝ej zamieszczone zdj´cia umo˝liwiajà tak˝e wglàd
w istot´ stopniowego rozpadu struktury graficznej, uwarunkowanego post´pujàcà
chorobà neurologicznà.
Wracajàc do dekompozycji formalnej znaku graficznego na pod∏o˝u patologicznym, przede wszystkim neurologicznym, rodzi si´ pytanie ju˝ nieco
wczeÊniej postawione, odnoszàce si´ do punktu rozpocz´cia tego niekorzystnego
zjawiska graficznego – rozpadu linii formalnej znaku literowego, czyli rozpadu
pisma na ni˝szym poziomie jego organizacji. JeÊli weêmie si´ pod uwag´ lini´
formalnà znaku przebiegajàcà od punktu jego rozpocz´cia do zakoƒczenia,
zatem kszta∏t elementarzowy, do pewnego stopnia idealny, to ju˝ za poczàtek
takiego rozpadu nale˝a∏oby uznaç pojawiajàce si´ dr˝enie – poczàtkowo – miejscowe, z kolei, obejmujàce ca∏y znak, a˝ do jego wystàpienia wzd∏u˝ ca∏ej
linearnoÊci pisma. Chocia˝ dr˝enie to nie musi powodowaç jeszcze utraty
czytelnoÊci wyizolowanego znaku wzgl´dnie wyrazu, to ju˝ jego jakoÊç i iloÊç
ma znaczenie diagnostyczne. Wskazujà na to takie poj´cia, jak: dr˝enie parkinsonowskie, dr˝enie starcze wzgl´dnie dr˝enie sztuczne wywo∏ane celem

70

A. FeluÊ

depersonalizacji pisma. Nale˝a∏oby zatem wnosiç, ˝e ju˝ we wst´pnym procesie
rozpoczynajàcego si´ zjawiska patologicznego przybierajàcego form´ dr˝enia
b´dàcego niejako poczàtkiem dekompozycji znaku graficznego zawarta jest
poznawczo wa˝na informacja, która – na dzieƒ dzisiejszy – nie jest ani w∏aÊciwie
poznana, ani w pe∏ni wykorzystana w ca∏ym procesie badawczym ze wzgl´du na
brak powiàzania jej z czynnikiem przyczynowo-czasowo-skutkowym. W efekcie
takiego podejÊcia metodologicznego, dokonujàc wglàdu w poczàtkowy rozpad
znaku przybierajàcego postaç dr˝enia, nie dostrzega si´ jego charakteru jakoÊciowo-iloÊciowego. Stàd skutek poznawczy jest taki, ˝e widzi si´ wy∏àcznie
to zjawisko graficzne jako coÊ jednolitego, niepodzielnego zakresowo. A tak
niestety nie jest, o czym Êwiadczà chocia˝by wy˝ej podane przyk∏ady, zamieszczone na fot.1, 2, 3.
Fot. 4. Zdj´cie przedstawia fragment pisma kobiety z ot´pieniem typu alzheimerowskiego (l. 64, wykszta∏cenie wy˝sze, próbki pochodzà z lat 20012004; pismo czytelne, znaki graficzne b´dàce w izolacji, wyst´puje
wy∏àcznie dr˝enie miejscowe, np. w literach „c” oraz „t” w wyrazie
„cz´sto”, chora skar˝y∏a si´ na k∏opoty z koncentracjà oraz pami´cià
krótkotrwa∏à).

èród∏o: M. Bia∏as, Pismo osób z ot´pieniem typu alzheimerowskiego, Katowice 2006,
s. 291-292; maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA Uniwersytetu Âlàskiego.
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Stadium drugie przechodzi w proces pog∏´bionej dekompozycji graficznej
znaku literowego. Uwidacznia si´ wówczas nasilony stopieƒ dr˝enia, zmienia
si´ jego obraz jakoÊciowo-iloÊciowy rozciàgajàcy si´ ju˝ na ca∏à linearnoÊç
pisma. RównoczeÊnie zaczynajà si´ pojawiaç przerwy w nietypowych – jak na
znak literowy – miejscach wraz z dodatkowymi zjawiskami patologicznymi, np.
w postaci nierównomiernego nacisku narz´dzia piszàcego na pod∏o˝e, w tym
tak˝e na lini´ znaku. Pismo jako ca∏oÊç czy jako struktura graficzna sk∏adajàca
si´ z pojedynczych elementów sk∏adowych stanowiàcych ni˝szy poziom organizacji ciàgu literowego jest jeszcze czytelna. Opisane w tym miejscu zjawisko
graficzne mo˝na zaobserwowaç na ni˝ej zamieszczonym zdj´ciu.
Fot. 5. Zdj´cie przedstawia pismo m´˝czyzny z ot´pieniem typu alzheimerowskiego (l. 79, wykszta∏cenie podstawowe, próbki pochodzà z lat 20022005; pismo czytelne, chocia˝ dr˝enie rozciàga si´ na ca∏à jego linearnoÊç, pojawiajà si´ przerwy w nietypowych miejscach znaku literowego,
np. w literze „y” w wyrazie „wizytà” czy literze „à” w tym˝e samym
wyrazie; u chorego pojawia∏y si´ od 1993 r. zaburzenia pami´ci, w 2004
roku pacjent przeszed∏ udar, jego objawy cofn´∏y si´, pojawia∏y si´
jednak u niego halucynacje).

èród∏o: M. Bia∏as, Pismo osób z ot´pieniem typu alzheimerowskiego, Katowice 2006,
s. 309, maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ.
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Wszystkie niekorzystne zjawiska zwiàzane z dekompozycjà struktury
graficznej znaku literowego na ni˝szym poziomie organizacji pisma znajdujà
odzwierciedlenie w trzecim stadium rozpadu. Jednak i na tym etapie inwolucji
nasilenie tych zjawisk patologicznych co do iloÊci i jakoÊci mo˝e byç zró˝nicowane. Do istoty tego zjawiska nale˝y splàtanie elementów graficznych b´dàcych
efektem utraty ciàg∏oÊci linii, wywo∏anej nieuzasadnionymi, cz´sto nawet
nadmiernymi przerwami w obr´bie podstawowej jej cz´Êci kompozycyjnej
- grammy, oraz ruchami mimowolnymi, co jest nast´pstwem – w jednym i drugim przypadku – wywo∏anym dysgrafià, ataksjà oraz apraksjà. Konsekwencjà
takiego stanu rzeczy jest ca∏kowita utrata czytelnoÊci nie tylko wyizolowanego
znaku literowego, ale tak˝e ca∏ego ciàgu literowego sk∏adajàcego si´ na krótszà
lub d∏u˝szà jednostk´ wiersza wchodzàcà w sk∏ad wypowiedzi na piÊmie.
Co ciekawsze, nasilenie tych niekorzystnych zjawisk pod wzgl´dem ich
iloÊci i jakoÊci mo˝e ulegaç zmianie nie tylko w zbiorze pism pobranych od
ró˝nych probantów, ale tak˝e pobranych w krótkim odst´pie czasu od jednego
i tego samego probanta. Jest to nast´pstwem wywo∏anym wyjàtkowà niestabilnoÊcià stanu chorobowego uzale˝nionego – w takiej sytuacji ekstremalnej – nie
tylko samà kondycjà psychoorganicznà, ale tak˝e, co jest w takiej sytuacji ca∏kowicie normalne, spo˝ywaniem lekarstw kondycj´ t´ usprawniajàcych. Tote˝
w ˝adnej innej sytuacji nie widaç tak jednoznacznej zale˝noÊci symetrycznej
pomi´dzy stanem chorobowym a jakoÊcià patologicznà struktury graficznej
pisma, jak w opisanej sytuacji.
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Fot. 6. Próbka pisma m´˝czyzny z ot´pieniem typu alzheimerowskiego (l. 87,
wykszta∏cenie wy˝sze medyczne; pojawiajàce si´ zaburzenia pami´ci,
pacjent przesta∏ rozpoznawaç otoczenie, gubi∏ si´, nie umia∏ nazwaç
ulicy, jego sytuacja pogorszy∏a si´ i zosta∏ umieszczony w domu opieki;
próbki pochodzà z lat 2002-2004).

èród∏o: M. Bia∏as, Pismo osób z ot´pieniem typu alzheimerowskiego, Katowice 2006,
s. 314; maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ.

O ile punktem wyjÊciowym dekompozycji formalnej znaku graficznego
mo˝e byç miejscowe dr˝enie na jakimÊ jednym czy drugim wyizolowanym elemencie sk∏adowym struktury graficznej niepowodujàcym w zasadzie ˝adnej
istotnej zmiany formalnej znaku literowego, poniewa˝ jest on identyfikowany
bez ˝adnych trudnoÊci z jego odpowiednikiem fonicznym, o tyle kraƒcowym
punktem tej dekompozycji jest ca∏kowity zanik jego linii formalnej. Jej kszta∏t
bioràcy poczàtek elementarzowy czy ewentualnie kaligraficzny utrwalony
nawykiem jako pochodnà odruchu warunkowego ulega totalnemu rozpadowi.
Do tego stopnia, ˝e jej obraz nale˝àcy do okreÊlonego systemu alfabetycznego
przestaje byç literà o okreÊlonym odpowiedniku brzmieniowym i zamienia si´
w odcinki graficzne bez∏adnie u∏o˝one, które pismem ju˝ nie sà w rozumieniu
konwencjonalnym.
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Fot. 7. Próbka pisma m´˝czyzny z ot´pieniem typu alzheimerowskiego (l. 69,
wykszta∏cenie podstawowe, z zawodu rolnik; próbki pobrane w niewielkim odst´pie czasowym: w cz´Êci górnej znaki graficzne zachowujà
jeszcze swój kszta∏t literowy, w cz´Êci dolnej przyk∏ad totalnego rozpadu,
sporzàdzone znaki graficzne zatracajà swój kszta∏t literowy, próbka nie
jest ju˝ pismem w rozumieniu konwencjonalnym).

èród∏o: M. Bia∏as, Pismo osób z ot´pieniem typu alzheimerowskiego, Katowice 2006,
s. 321; maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ.

Przedstawiona dekompozycja formy znaku literowego jako elementu
graficznego na ni˝szym poziomie organizacji pisma na przyk∏adzie wzorów
pochodzàcych od pacjentów z chorobami Parkinsona i Alzheimera, uwarunkowanymi dysfunkcjà systemu neurologicznego znajduje równie˝ odzwierciedlenie
w strukturze graficznej wywo∏anej wszelkiego rodzaju guzami mózgu oraz
wylewami krwi do tego organu. Powoduje to ucisk komórek nerwowych
w mniejszym lub wi´kszym stopniu i wywiera wp∏yw na zaburzenie o charakterze
jakoÊciowo-iloÊciowym znaku literowego. I w tym przypadku mo˝na wyró˝niç
trzy stadia zak∏óceƒ patologicznych, chocia˝ ich stan jakoÊciowo-iloÊciowy
mo˝e byç bardziej zró˝nicowany. Nie jest wywo∏any „obumieraniem” wszystkich komórek mózgowia, ale stanami ogniskowymi takiego czy innego p∏ata
mózgowego. Tote˝ obraz tych zak∏óceƒ graficznych, jak wspomniano wy˝ej,
mo˝e byç bardziej zró˝nicowany od dwóch wczeÊniej omówionych. Zatem
mo˝na si´ liczyç z takim przypadkiem, w którym choroba ta nie spowodowa∏a
˝adnych zmian w formalnej strukturze znaku literowego oraz i takà sytuacjà
kraƒcowà, w której rozpad tej formy osiàgnà∏ poziom ca∏kowity. W tym ekstremalnym stadium zatraca czytelnoÊç nie tylko znak wyizolowany, ale ca∏y ciàg
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literowy wchodzàcy w zakres wyrazu staje si´ nieczytelny. Struktura graficzna,
w takim stadium, przestaje byç pismem w rozumieniu konwencjonalnym.
Fot. 8. Próbka przedstawia fragment inwokacji z „Pana Tadeusza” przepisanej
przez osob´ dotkni´tà guzem mózgu zlokalizowanym w prawej okolicy
ciemieniowej; daje si´ zauwa˝yç brak dr˝enia nawet miejscowego,
pismo jest czytelne zarówno w znaku wyizolowanym, jak równie˝
w ca∏ym ciàgu elementów literowych sk∏adajàcych si´ na poszczególne
wyrazy wchodzàce w tekst wypowiedzi na piÊmie.

èród∏o: A. Konopacka, Obraz pisma u osób z guzem mózgu. Studium kryminalistyczne,
Katowice 2008, s. 315; maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ.

Zamieszczona próbka, o której mowa przy fot. 8, nie przejawia ˝adnych
zak∏óceƒ na linii pisma. Chodzi tu oczywiÊcie o ni˝szy poziom organizacji
- o poszczególne litery wyst´pujàce czy to w pojedynczych wyrazach, czy te˝
d∏u˝szych ciàgach graficznych, np. w wierszach. W ˝adnej z liter nie wyst´puje
dr˝enie. Linia na ca∏ej swej d∏ugoÊci, poczàwszy od punktu rozpocz´cia kreÊlenia znaku do jego zakoƒczenia, jest p∏ynna. Linia biegnie zgodnie z kierunkiem
elementarzowym wzgl´dnie kaligraficznym litery bez ˝adnych odchyleƒ – nawet
minimalnych – ani w lewo, ani w prawo w uk∏adzie poziomym, ani te˝ ku górze
w uk∏adzie pionowym. Stàd te˝ ka˝da litera, nawet wyizolowana, jest dobrze
czytelna. Widocznie poziom choroby neurologicznej w postaci guza mózgu
zlokalizowanego w prawej okolicy ciemieniowej by∏ na tyle lekki, ˝e nie zdo∏a∏
jeszcze wywrzeç wp∏ywu na tremor jako punkt wyjÊciowy procesu dekompozycji
litery, zgodnie z wczeÊniejszà definicjà tego poj´cia grafologicznego.
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Fot. 9. Próbka przedstawia fragment pisma osoby dotkni´tej guzem mózgu
zlokalizowanym w lewej okolicy ciemieniowej.

èród∏o: A. Konopacka, Obraz pisma u osób z guzem mózgu. Studium kryminalistyczne,
Katowice 2008, s. 252; maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ.

Majàc na uwadze ni˝szy poziom organizacji pisma – liter´ lub ich zespó∏,
przedstawiony fragment struktury graficzno-j´zykowej staje si´ dobrym
przyk∏adem – szczególnie w kontekÊcie fragmentu pisma zamieszczonego na
fot. 8 – w zakresie stopnia zaburzenia wywo∏anego odpowiednim stanem
dysfunkcji neurologicznej – guzem mózgu usytuowanym w lewej okolicy
ciemieniowej23. Obni˝ony stopieƒ czytelnoÊci jest ju˝ dobrze widoczny nie tylko
w mniejszych zespo∏ach literowych, ale nawet w ca∏ych wyrazach. Dla osoby,
która nie zna∏aby na pami´ç inwokacji „Pana Tadeusza”, bo przywo∏any tu tekst
jest z niej zaczerpni´ty, nawet ca∏e wiersze by∏yby nie do odczytania.
Wprawdzie liczne litery w przytoczonym ust´pie mo˝na jeszcze identyfikowaç
z ich odpowiednikami brzmieniowymi, co jest nast´pstwem – na tym etapie stanu
chorobowego – ewidentnego braku ca∏kowitego rozpadu odruchu warunkowego
utrwalonego nawykiem w procesie personalizacji pisma, to jednak dr˝enie,
dekompozycja, a nawet splàtanie linii sà ju˝ dobrze widoczne, chocia˝ majà, jak
na razie, charakter miejscowy.
23 E. Gajdzik-St´pniak, Struktura graficzna i analiza j´zykowa pisma afatyków, Katowice 2008
(maszynopis dost´pny w Bibliotece WPiA UÂ w Katowicach); R. Klimek, J.M. Madej,
A. Sieroƒ, Rak – nowotwory a choroby nowotworowe, RK, Kraków 2006; A. Kunicki,
Oponiaki wewnàtrzczaszkowe, PZWL, Warszawa 1990.
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Zjawiska graficzne o jakoÊciowo-iloÊciowym charakterze zanurzeniowym24
na ni˝szym poziomie organizacji pisma – w stosunku do próbki przedstawionej
na fot. 8 – majà ju˝ dobrze widoczny charakter post´pujàcy w znaczeniu pogorszenia si´ struktury graficznej na zamieszczonym tu fotogramie.
Fot. 10. Próbka pisma kobiety w wieku 45 lat ze stwierdzonym guzem mózgu
- glejakiem. Okres prze˝ycia, od stwierdzenia nowotworu do zejÊcia
Êmiertelnego, wyniós∏ pó∏ roku. Po operacji chora przez kilka tygodni
czu∏a si´ lepiej. Zamieszczona próbka zosta∏a sporzàdzona na miesiàc
przed jej zejÊciem.

Fot. 11. Próbka sporzàdzona w drugiej kolejnoÊci, po sporzàdzeniu próbki
zamieszczonej na fot. 10.

24 R. Soszalski, Próba kryminalistycznej oceny pisma zaburzonego, Problemy Kryminalistyki
nr 141, 1979.
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Fot. 12. Powi´kszone elementy graficzne z próbki fot. 11.

Fot. 13. Powi´kszone elementy graficzne z próbki fot. 10.

èród∏o: Z w∏asnych zbiorów.

Mówiàc o dekompozycji struktury graficznej na ni˝szym poziomie organizacji pisma, nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na kolejno zamieszczone próbki.
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Wspó∏zale˝noÊç stopnia dekompozycji graficznej od stanu ostrego choroby
spowodowanej guzem mózgu w rodzaju glejaka jest dobrze widoczna. Stan
chorobowy probantki, która po operacji wróci∏a ze szpitala do w∏asnego domu
i by∏a w nim otoczona opiekà lekarskà, nie by∏a w stanie, „z pami´ci”, sporzàdziç w∏asnego imienia i nazwiska. Zaprezentowane próbki zosta∏y przez nià
napisane z wczeÊniej przygotowanego wzorca. Uwidacznia si´ w nich niemal
klasyczna postaç dekompozycji nie tylko pojedynczej litery, ale ca∏ych wyrazów
w postaci imienia i nazwiska, zatem tych struktur, które na gruncie psychologii
pisma uchodzà za struktury wyjàtkowo trwa∏e ze wzgl´du na cz´stotliwoÊç
pos∏ugiwania si´ nimi w ˝yciu osobistym oraz pracy zawodowej. Tego rodzaju
dekompozycj´ graficznà wywo∏anà ostrym stanem choroby neurologicznej mo˝na uzasadniç tym, ˝e u osoby dotkni´tej tym schorzeniem wystàpi∏ ju˝ ca∏kowity
rozpad odruchu warunkowego b´dàcego nast´pstwem totalnej inwolucji motorycznej na drodze rozwoju osobniczego w szerokim tego s∏owa rozumieniu.
Nastàpi∏a zatem, o ile tak mo˝na powiedzieç, dekompozycja nawyku graficznego utrwalonego niegdyÊ w procesie personalizacji pisma. Tote˝ zaprezentowana
struktura traci stopniowo charakter pisma w znaczeniu konwencjonalnym.
Cz´Êciowo mo˝na to dostrzec na fot. 10, w zespole literowym „cz-” oraz
„-arek”, zaÊ w ca∏ym zakresie na fot. 11 oraz fot. 12 i fot.13. Próbka zamieszczona
na fot. 10 zosta∏a sporzàdzona w pierwszej kolejnoÊci, próbka na fot. 11 tu˝ po
sporzàdzeniu próbki pierwszej. Kolejne próbki stanowià powi´kszenie elementów graficznych z fot. 11 oraz fot. 10.
Zwrócenie uwagi na dekompozycj´ znaku graficznego jako nast´pstwa rozpadu odruchu warunkowego, co jest zarazem jednoznaczne z rozpadem nawyku
graficznego, ma znaczenie zasadnicze w tej cz´Êci grafologii, która odnosi si´ do
zakresu identyfikacji cz∏owieka na podstawie pisma r´cznego. Jest to zupe∏nie
zrozumia∏e, gdy˝ u podstaw indywidualnoÊci i zarazem jednorodnoÊci graficznej
i, co si´ ÊciÊle z nià wià˝e, identyfikacji cz∏owieka na podstawie jego wytworu,
jakim jest pismo r´czne, le˝y w∏aÊnie odruch warunkowy przekszta∏cony
w trwa∏y nawyk graficzny. Zamieszczone próbki na trzech ostatnich zdj´ciach
przemawiajà za tym, ˝e nawyk ten ulega destrukcji pod wp∏ywem niewydolnoÊci oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. W jego ostrym stanie chorobowym.
Âwiadczy to o trwa∏oÊci raz ukszta∏towanego nawyku graficznego w procesie
personalizacji pisma.
Dopiero tak istotna przyczyna neurologiczna mo˝e spowodowaç jego rozpad.
Tote˝ w Êwietle powy˝szych konstatacji zostaje zweryfikowane jedno z podstawowych twierdzeƒ grafologicznych. Piszemy mózgiem. Potwierdzi∏y to – na
dodatek – badania empiryczne25 Adolfa Kl´ska26. ˚o∏nierze dotkni´ci utratà
25 B.L.J. Kaczmarek, Mózg, j´zyk, zachowanie, UMCS, Lublin 1998.
26 A. Kl´sk, Psychofizjologia i patologia pisma, Ksià˝nica Atlas, Lwów-Warszawa 1924.
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wprawnej w pisaniu r´ki, po przeprowadzonym treningu, zacz´li pos∏ugiwaç
si´ w sposób poprawny drugà, dotychczas nienawyk∏à. Ich pismo – niezale˝nie
od koƒczyny, którà si´ pos∏ugiwali – by∏o jednorodne.
Wnioski koƒcowe
„SwoistoÊç cech” pisma patologicznego spowodowana chorobami neurologiczno-psychiatrycznymi27, o ile ma byç gruntowniej rozpoznana ni˝ obecnie,
a – na dodatek – ma si´ staç w badaniach identyfikacyjnych pisma r´cznego
podstawà nie tylko poprawnego opiniowania, ale tak˝e wnioskowania o takiej
czy innej jej etiologii i zarazem mniej lub bardziej skutecznym Êrodkiem diagnostycznym o stanie psychosomatycznym cz∏owieka w zakresie potrzeb prawa
karnego oraz cywilnego, musi byç wdro˝ona bardziej skuteczna metoda badawcza. Taka metoda, dzi´ki której mo˝na by odmierzyç stan jakoÊciowo-iloÊciowy
zaburzenia w strukturze graficzno-j´zykowej, a nast´pnie w oparciu o stwierdzony stan tego zaburzenia wnosiç o kondycji psychosomatycznej cz∏owieka,
od którego przedmiotowa struktura pochodzi.
Wprawdzie dotychczasowe osiàgni´cia naukowe w omawianym tu zagadnieniu sà znaczàce, to jednak nadal wywo∏ujà niedosyt poznawczy. Nie sà na tyle
skuteczne, by w zakresie zmian patologicznych pisma mo˝na by∏o wyodr´bniç
„swoiste cechy” dajàce si´ przyporzàdkowaç w sposób jednoznaczny takiemu
czy innemu schorzeniu neuropsychicznemu, a jednoczeÊnie w∏aÊciwie je zinterpretowaç w kategoriach fizjologicznych oraz psychologiczno-psychiatrycznych
na potrzeby organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci.
Na dzieƒ dzisiejszy badania te sà wyjàtkowo sp∏aszczone, przez co ka˝da
z tych „swoistych cech” staje si´ wieloznaczna. Mo˝na jà przyporzàdkowaç
- niezale˝nie od stanu jakoÊciowo-iloÊciowego schorzenia – ka˝dej niemal
dysfunkcji graficzno-j´zykowej wywo∏anej czy to chorobà neurologicznà lub
psychicznà wzgl´dnie niedorozwojem umys∏owym, jego upoÊledzeniem, czy
wreszcie dysgrafià rozwojowà lub nabytà. Pod wp∏ywem takiego sp∏aszczenia
poznawczego zrodzi∏o si´ niemal powszechne przekonanie, nawet poÊród kr´gu
ludzi zajmujàcych si´ zawodowo patologicznymi aspektami pisma, ˝e skoro
pojawi∏o si´ jedno z wymienionych schorzeƒ, to równoczeÊnie w piÊmie osoby
dotkni´tej takim schorzeniem musi wystàpiç swoista cecha lub ich zespó∏.
Zamieszczone próbki sporzàdzone, kolejno, przez ludzi ze zdiagnozowanà
chorobà Parkinsona, chorobà Alzheimera, guzami mózgu przeczà takiemu
stanowisku. Takiej relacji symetrycznej nie ma. Wystàpienie tych cech o charakterze jakoÊciowo-iloÊciowym jest uzale˝nione dopiero od stanu chorobowego
27 T. Stein-Lewinson, Les perturbations de l’ecriture chez les malades organiques et mentaux,
La Graphologie, No 176, 1984.
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danej osoby. Tote˝ analizujàc poszczególne próbki pisma patologicznego, mo˝na
zauwa˝yç, ˝e pomi´dzy osobà dotkni´tà odpowiednià chorobà neurologicznà
a pismem sporzàdzonym przez takà osob´ wyst´puje relacja nonsymertyczna.
Zatem niektóre próbki mogà zawieraç „swoiste cechy” o charakterze jakoÊciowoiloÊciowym, niektóre zaÊ takich cech zawieraç nie b´dà. Tego rodzaju stwierdzenie uzyskuje nale˝yte uzasadnienie jakoÊcià danej choroby, jej charakterem
post´pujàcym, jej stanem lekkim, umiarkowanym oraz ostrym. Odpowiednia
przyczyna powoduje odpowiedni skutek. W tym przypadku skutek jakoÊciowoiloÊciowy zaburzenia28 w piÊmie, o ile stan chorobowy by∏ na tyle zaawansowany,
˝e mo˝na go zaliczyç do stanu przynajmniej umiarkowanego.
WyjÊcie z takiego nie do koƒca zadowalajàcego stanu poznawczego jest
mo˝liwe i zarazem konieczne. Fragmentarycznie przeprowadzona tu analiza
jedynie na p∏aszczyênie ni˝szego poziomu organizacji pisma, zatem na poziomie
wy∏àcznie pojedynczego znaku graficznego lub te˝ jego ciàgu wyst´pujàcego
w d∏u˝szym bàdê te˝ krótszym zespole literowym, wyrazie wzgl´dnie wierszu
do takich badaƒ pog∏´bionych zach´ca. Chcàc uzyskaç po˝àdany cel, potrzebny
jest przede wszystkim odpowiedni, tzn. ujednolicony pod wzgl´dem iloÊciowotreÊciowym, materia∏ badawczy oraz dog∏´bnie przeprowadzona analiza
jakoÊciowo-iloÊciowa „swoistych cech” spowodowanych interesujàcym nas
schorzeniem. Potrzebni sà tak˝e, co jest zupe∏nie zrozumia∏e, w∏aÊciwie zdiagnozowani probanci. Próba celowo pobrana pod wzgl´dem zdiagnozowanego
schorzenia oraz zaawansowanego stanu chorobowego. TrudnoÊci na tym etapie
post´powania naukowego mogà byç niejednokrotnie wprost nie do pokonania.
Nale˝y jednak przedsi´wziàç takà przemyÊlanà drog´, by niedociàgni´cia metodologiczne w tym zakresie przede wszystkim zminimalizowaç, szczególnie
w zakresie doboru w∏aÊciwej próby badawczej oraz materia∏u badawczego.
W niniejszym artykule o znacznym zakresie wybiórczym tak co do „swoistych cech”, jak te˝ do chorób powodujàcych tego rodzaju zaburzenia zwrócono
uwag´ wy∏àcznie na ni˝szy poziom organizacji pisma. Na dodatek, wy∏àcznie na
znak graficzny wyizolowany wzgl´dnie usytuowany w krótszym lub d∏u˝szym
ciàgu literowym, np. wyrazie wzgl´dnie wierszu. Pomini´to wi´c Êwiadomie
poziom wy˝szy organizacji pisma, nie mówiàc ju˝ o „swoistych cechach” na
p∏aszczyênie j´zykowej, b´dàcych – przynajmniej cz´Êciowo – przejawem tzw.
paragrafii patologicznej. Na ca∏oÊciowe potraktowanie tego zagadnienia
potrzebna by∏aby nawet nie jedna monografia.
Pomijajàc zatem wy˝szy poziom organizacji pisma (rozk∏ad przestrzenny,
w∏aÊciwoÊci grafometryczne, poziom integracji oraz system wiàzaƒ), a skupiajàc
ca∏à uwag´ na jego ni˝szym poziomie organizacji – na wyizolowanym znaku
28 R. Soszalski, Próba kryminalistycznej oceny pisma zaburzonego, Problemy Kryminalistyki
nr 141, 1979.
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graficznym lub u∏o˝onym w krótsze lub d∏u˝sze ciàgi literowe – wyrazie, wierszu wzgl´dnie wierszach, wprowadzono poj´cie dekompozycji graficznej znaku
literowego. Poj´cie to zdefiniowano, uwzgl´dniajàc przy tym jej punkt rozpocz´cia (pojawienie si´ tremoru) oraz jej efekt koƒcowy (rozpad linii znaku, którego kszta∏t zosta∏ okreÊlony elementarzowo lub kaligraficznie i utrwalony
nawykiem graficznym w procesie personalizacji). Tego rodzaju podejÊcie metodologiczne przyczyniç si´ mo˝e – przynajmniej cz´Êciowo – do rozgraniczenia
pisma patologicznego od niepatologicznego, a tak˝e – co mo˝e mieç znaczenie
diagnostyczne – do okreÊlenia stanu chorobowego lekkiego, umiarkowanego
oraz ostrego. Stwierdzenie tego rodzaju prawid∏owoÊci, pominàwszy wa˝ny
punkt widzenia fizjologiczny, psychologiczno-psychiatryczny, ma istotne
znaczenie dla grafologii – w zakresie identyfikacji cz∏owieka na podstawie
pisma r´cznego.
Interpretujàc ni˝szy poziom organizacji pisma na kolejno zamieszczonych
próbkach w myÊl definicji odnoszàcej si´ do poj´cia dekompozycji znaku
graficznego mo˝na zauwa˝yç, ˝e zjawisko okreÊlane mianem dekompozycji
w jej fazie koƒcowej wyst´puje na fot. 3, fot. 6, 7, fot. 10, 11, 12, 13. Na wczeÊniejszych próbkach, od co dopiero podanych zdj´ç, mogà si´ pojawiaç poczàtki
dekompozycji w postaci miejscowego dr˝enia, a nawet mogà jeszcze nie wystàpiç
ze wzgl´du na lekki stan chorobowy. Natomiast w miar´ nasilajàcej si´ patologii,
którà mo˝na by nazwaç umiarkowanym stanem chorobowym – zamiast lokalnego
czy miejscowego dr˝enia – zaczyna si´ pojawiaç dr˝enie w krótszym lub d∏u˝szym ciàgu literowym – wyrazie, a nawet w ca∏ych wierszach. Niektóre litery
lub ca∏e wyrazy mogà traciç czytelnoÊç, chocia˝ struktur´ graficznà mo˝na
jeszcze nazwaç pismem w rozumieniu konwencjonalnym. Poznawczo wszystkie
trzy fazy b´dàce odpowiednimi stanami chorobowymi sà interesujàce. Ostatnia,
czyli trzecia, ze wzgl´du na wyst´pujàcà w niej niemal klasycznà postaç dekompozycji, w ca∏ej dotychczas przeprowadzonej analizie, ma znaczenie wyjàtkowe.
U jej podstaw le˝y rozpad odruchu warunkowego w formie nawyku graficznego
ukszta∏towanego w procesie personalizacji pisma. W wyniku tego rozpadu
struktura graficzna traci obraz pisma w znaczeniu konwencjonalnym. Staje si´
bez∏adem graficznym. W Êwietle tak pojmowanej dekompozycji graficznej znaku
literowego uwidacznia si´ si∏a i zarazem trwa∏oÊç nawyku odpowiedzialnego
za indywidualnoÊç pisma r´cznego oraz mo˝liwoÊç identyfikacji cz∏owieka
w oparciu o t´ w∏aÊnie struktur´.
Dopiero stan krytyczny chorego wywo∏any dysfunkcjà oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego jest w stanie doprowadziç do rozpadu raz ukszta∏towanego nawyku
graficznego w procesie personalizacji pisma. Dobrze to mieç na uwadze, gdy˝
ma to dalsze nast´pstwa, szczególnie w zakresie fizjologii pisma, w kategoriach
psychologiczno-psychiatrycznych oraz w zakresie mo˝liwoÊci identyfikacyjnych.
W kontekÊcie tego, co powiedziano powy˝ej o dekompozycji graficznej,
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mo˝na wnosiç, i˝ aspekt trwa∏oÊci nawyku graficznego staje si´ podstawà mo˝liwoÊci wnioskowania dedukcyjnego w ekspertyzie pismoznawczej. Ten zaÊ
wzglàd decyduje zarówno o wartoÊci29 identyfikacyjnej tego Êladu kryminalistycznego jak te˝ o jego wartoÊci dowodowej.
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Katarzyna Furman-¸ajszczak

KRYMINALISTYKA I BIEGLI W S¸U˚BIE SZTUKI
Im wi´cej mamy technicznych zabawek, które s∏u˝à nam do badania dzie∏ sztuki,
tym bardziej jestem przekonany, ˝e wytrenowanego oka ludzkiego nic nie zastàpi.
E.V. Thaw1

Niniejszy artyku∏ pragn´ poÊwieciç jedynie obrazom – spoÊród innych
tekstów kultury. Ilekroç w tekÊcie pos∏u˝´ si´ s∏owem: „dzie∏o”, odnosiç si´ ono
b´dzie do obrazu, zaÊ s∏owa: „artysta, twórca” – do autora, malarza obrazu.
Polski rynek dzie∏ sztuki charakteryzuje obecnie silna centralizacja i wzrost
zainteresowania mo˝liwoÊcià inwestowania w dzie∏a, zarówno przez doÊwiadczonych kolekcjonerów, jak i osoby, które dotychczas nie by∏y zainteresowanie
tà formà inwestowania kapita∏u. Centralizacja rynku zwiàzana jest z d∏ugoletnim
monopolem warszawskich domów aukcyjnych oraz faktem, i˝ poczàtkowo,
po 1989 r., aukcje organizowano jedynie w stolicy. Wed∏ug danych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r. dzia∏a∏o w Polsce 10
domów aukcyjnych oraz oko∏o 60 antykwariatów i galerii (g∏ównie w wi´kszych
miastach), odby∏o si´ 80 sesji aukcyjnych, przy czym a˝ 61 z nich mia∏o miejsce
w Warszawie2. Przywo∏any powy˝ej, przedstawiony w 2007 r. przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport pn. Rynek dzie∏ sztuki w Polsce
aspekty, prawno-ekonomiczne, autorstwa J. Bia∏ynickiej-Biruli, zawiera∏ szereg
rekomendacji odnoszàcych si´ do prawnych ram rozwoju twórczoÊci artystycznej oraz podmiotów uczestniczàcych w rynku dzie∏ sztuki. Autorka raportu
dostrzeg∏a m.in. koniecznoÊç „prawnego uporzàdkowania dzia∏alnoÊci podmiotów rynku dzie∏ sztuki: domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów w odr´bnej
ustawie” oraz „okreÊlenie certyfikowanych rzeczoznawców, zapewniajàcych
bezpieczny obrót na rynku”3. Raport przewidywa∏ bess´ na rynku dzie∏ sztuki,
1 R.D. Spencer (red.), Ekspert kontra dzie∏o sztuki. Rozpoznawanie falsyfikatów oraz fa∏szywych
atrybucji dzie∏ plastycznych, OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2009, s. 122.
2 Raport opracowany przez J. Bia∏ynickà-Birul´ na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jako jeden z raportów o stanie kultury, http://www.kongreskultury.pl.
3 Tam˝e, s. 39.
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zwiàzanà ze z∏à koniunkturà gospodarczà na Êwiecie i bessà na warszawskiej
Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. Wydaje si´, i˝ przewidywania te si´ nie
sprawdzi∏y. W ostatnim czasie mno˝à si´ doniesienia prasowe na temat zainteresowania dotychczasowych inwestorów gie∏dowych dzie∏ami sztuki4, wedle
których majà oni lokowaç pieniàdze w pewniejszy od gie∏dy i funduszy inwestycyjnych rynek. Przejawem tego majà byç coraz wi´ksze kwoty oferowane
za poszczególne dzie∏a sztuki na organizowanych w kraju aukcjach5.
Problemy rynku dzie∏ sztuki dostrzegane sà nie tylko przez podmioty w nim
uczestniczàce6, ale te˝ przez naukowców – prawników i ekonomistów, którzy
coraz cz´Êciej organizujà konferencje i sympozja poÊwi´cone tym problemom7.
W niniejszym artykule pragn´ przybli˝yç temat dotyczàcy odpowiedzialnoÊci
ekspertów (z regu∏y historyków sztuki) dokonujàcych wycen, analiz oraz ocen
dzie∏ sztuki oraz post´powanie zwiàzane z ustalaniem autentycznoÊci obrazu8.
Malarstwo, do którego zaw´zi∏am niniejszy tekst, dominuje wÊród sprzedanych dzie∏ w latach poprzednich i obecnie. Prócz domów aukcyjnych, antykwariatów i galerii sprzeda˝ obrazów odbywa si´ równie˝ na portalach internetowych.
To g∏ównie niekontrolowana sprzeda˝ na tych portalach stanowiç mo˝e
najwi´ksze zagro˝enie zwiàzane z obrotem falsyfikatów oraz obrazów posiadajàcych sfa∏szowane dowody swego pochodzenia – atrybucje. Praktykowane jest
umieszczanie i za∏àczanie opinii rzekomo sporzàdzonych i podpisanych przez
„bieg∏ych sàdowych”. Z ca∏à stanowczoÊcià nale˝y stwierdziç, i˝ praktyka taka
jest niezgodna z prawem. Ekspert rynku dzie∏ sztuki mo˝e byç powo∏any jako
bieg∏y w danym, konkretnym post´powaniu toczàcym si´ przed sàdem, na mocy
odpowiedniego postanowienia9. Nie mo˝e zatem jako bieg∏y sporzàdzaç opinii
4 Szerzej na ten temat zob. P. Otto, Inwestorzy szturmujà rynek dzie∏ sztuki, http://bankier.pl,
30 maja 2008.
5 W 2008 r. pad∏y co najmniej 3 rekordy cenowe. Dla przybli˝enia szacunkowych wartoÊci dzie∏
sztuki sprzedawanych w Polsce warto wspomnieç o obrazie „Próba czwórki” J. Che∏moƒskiego,
który sprzedany zosta∏ w 2007 r. za cen´ 1,58 mln z∏.
6 Cykl seminariów Problematyka autentycznoÊci dzie∏ sztuki na polskim rynku. Teoria –
Praktyka – Prawo wspó∏organizowanych przez Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich,
OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w roku 2010.
7 Ogólnopolska konferencja pn. „Rynek dzie∏ sztuki. Wspó∏czesne problemy i perspektywy

rozwoju”, 31 marca 2010 r., Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
8 Niniejszy artyku∏ nie ma stanowiç kompleksowego opracowania tematyki zwiàzanej z odpowiedzialnoÊcià bieg∏ych, a jedynie naszkicowaç potencjalne sytuacje zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià osób uczestniczàcych w procesie tworzenia atrybucji. Na temat odpowiedzialnoÊci
bieg∏ych w systemie polskiego prawa zob. K. Pachnik, Prawne uwarunkowania odpowiedzialnoÊci cywilnej i karnej w polskim systemie prawnym, Edukacja Prawnicza Nr 10, paêdziernik
2010. Temat zakresu odpowiedzialnoÊci bieg∏ych by∏ przedmiotem wielu kuluarowych
rozmów podczas I Kongresu Nauk Sàdowych, jaki odby∏ si´ w Warszawie 27 listopada 2010 r.
9 Procedura powo∏ania bieg∏ych omówiona zostanie w dalszych fragmentach niniejszego tekstu.
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o ró˝nych dzie∏ach, dodatkowo na zlecenie prywatnej osoby sprzedajàcej obraz.
Podejmujàc si´ oceny obrazu na prywatny u˝ytek, np. u˝ytkownika portalu,
winien swoje opinie podpisywaç imieniem i nazwiskiem, a tak˝e stopniem
naukowym10.
Wydaje si´, ˝e nakreÊlona powy˝ej sytuacja nie jest spowodowana brakiem
przepisów dotyczàcych odpowiedzialnoÊci eksperta, stanowi bowiem rezultat
dzia∏alnoÊci przypadkowych osób sprzedajàcych obrazy. Dzia∏alnoÊç ta godzi
w Êrodowisko historyków sztuki oraz zasady etyczne wypracowane na przestrzeni lat przez Êrodowisko ekspertów polskich i Êwiatowych.
Podczas badania obrazów u˝ywa si´ obecnie licznych metod, majàcych za
zadanie okreÊlenie ich pochodzenia. Nale˝à do nich zarówno metody fizyczne,
jak i chemiczne (wymienione poni˝ej), przede wszystkim zaÊ obrazy poddawane
sà swoistym ogl´dzinom przez osob´ posiadajàcà wiedz´ z zakresu historii sztuki.
Du˝à rol´ w tym poczàtkowym etapie prac odgrywa Êwiat∏o naturalne, w jakim
dokonywane jest badanie, zaÊ czynnikiem decydujàcym o ich wyniku jest
wiedza i doÊwiadczenie eksperta czy bieg∏ego prowadzàcego badanie. Od pytaƒ
postawionych na tym etapie badaƒ zale˝y dobór zastosowanych w dalszych
etapach prac metod badawczych, a tak˝e mo˝liwoÊç interpretacji uzyskanych na
ich podstawie badaƒ wyników.
Kolejnym etapem jest badanie obrazu z wykorzystaniem dost´pnych technik
i urzàdzeƒ, takich jak m.in.: badania ultrafioletem, badanie podczerwienià,
radiografia, analizy chemiczne, badanie mikroskopem elektronowym oraz
w powi´kszeniu zwyk∏ym, a tak˝e autoradiografia11.
Obraz artysty, który pozostawi∏ na swym obrazie sygnatur´ (a niekiedy równie˝ dat´ powstania dzie∏a), mo˝e zostaç powierzony do badania ekspertom
z zakresu pisma r´cznego12. Sygnatura stanowiàca bàdê wierne odwzorowanie
podpisu artysty, bàdê te˝ jego artystycznie wystylizowany odpowiednik podlega
takiej samej ocenie jak podpis na dokumencie (np. testamencie, czeku, przelewie). K. S∏awik oraz K. Bronowska wskazujà, i˝ „koniecznoÊç powo∏ania
bieg∏ych tej specjalnoÊci wynika∏a przede wszystkim z potrzeb post´powaƒ
przygotowawczych w sprawach karnych (oko∏o 90% przypadków)”13. Autorzy
10 Na tym tle inaczej rysuje si´ odpowiedzialnoÊç bieg∏ego sàdowego za wydane przez siebie sàdy
w toczàcym si´ post´powaniu, w stosunku do sytuacji eksperta, sporzàdzajàcego opinie na prywatny u˝ytek kolekcjonerów.
11 Szerzej na ten temat zob.: R.D. Spencer (red.), Ekspert kontra dzie∏o sztuki… op.cit. oraz
M. Pajek, Kryminalistyczne badania autentycznoÊci dzie∏ sztuki, (artyku∏ zamieszczony na portalu: http://www.knmn.us.edu.pl,), a tak˝e P. Rybicki, Techniczno-kryminalistyczne badania
dzie∏ sztuki, Problemy Kryminalistyki nr 250/05, s. 7-13.
12 K. S∏awik oraz K. Bronowska wskazywali w 2005 r., i˝ na listach bieg∏ych tej specjalnoÊci
figurowa∏o w skali ca∏ego kraju 180 osób. Zob. K. S∏awik, K. Bronowska, Biegli i ich ekspertyzy
pisma, Problemy Kryminalistyki nr 247 (I z 2005), s. 6.
13 Tam˝e, s. 6.
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wskazujà równie˝, i˝ najcz´Êciej post´powania te prowadzone sà z art. 270
kodeksu karnego14 – podrobienia czy przerobienia dokumentu.
Ekspert kryminalistyki, do którego trafia na badania obraz, którego pochodzenie zosta∏o zakwestionowane bàdê te˝ budzi wàtpliwoÊci, dysponowaç musi
odpowiednim materia∏em porównawczym – podkreÊla si´, i˝ „podstawà badaƒ
porównawczych jest fakt, i˝ materia∏ porównawczy stanowi odzwierciedlenie
zespo∏u cech indywidualnych grafizmu danej osoby. Nie powinien te˝ pozostawiaç wàtpliwoÊci co do jednorodnoÊci wykonawczej zaprezentowanych wzorów
pisma, przyzwyczajeƒ pisarskich wykonawcy reprezentatywnych dla jego grafizmu. Innymi s∏owy powodzenie badaƒ porównawczych pisma w decydujàcym
stopniu zale˝y od liczby i jakoÊci materia∏u porównawczego”15. Dlatego tak
wa˝ne sà zgromadzone na potrzeby analizy próby pisma, które pos∏u˝à ekspertowi
do porównania tzw. grafizmów. K. Wojtowicz-Garcarz wymienia nast´pujàce
zasady, które winny byç przestrzegane podczas pobierania materia∏u porównawczego: „adekwatnoÊci w zakresie typu pisma, pod∏o˝a, narz´dzia pisarskiego,
obszernoÊci (porównywanych próbek pisma – przyp. K.F.-¸.), zró˝nicowania
chronologicznego (czasu powstania), zró˝nicowania rodzajowego (êród∏a
uzyskania wzorów pisma)”16. Wydaje si´, i˝ sytuacjà idealnà dla rezultatu pracy
eksperta jest uzyskanie tzw. wzorów bezwp∏ywowych pisma, a wi´c takich
próbek pisma, które powsta∏y bez wi´kszego emocjonalnego zaanga˝owania
piszàcego artysty.
Ekspert kryminalistyczny musi w swojej pracy uwzgl´dniç nie tylko mo˝liwoÊci autofa∏szerstwa sygnatury przez samego artyst´ (jako przejawu swoistego
˝artu z odbiorcy dzie∏a), ale równie˝ – jak w przypadku wszystkich wydawanych
przez siebie sàdów – poddaç wnikliwej analizie wariantowoÊç pisma artysty17.
Nale˝y zauwa˝yç, i˝ kryminalistyczna analiza cech sygnatury artysty mo˝liwa
jest dzi´ki temu, i˝ jak podkreÊla P. Siegel: „(…) podpis to forma ekspresji
artysty niezale˝na od sztuki”18. Autorka ta mia∏a za zadanie przeanalizowanie
podpisu na obrazie, przypisywanemu Jacksonowi Pollockowi19. P. Siegel
stwierdza, i˝ „w podpisie ka˝dego wyst´puje swoisty rytm (…) Nawet jeÊli
14 Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póên.zm. (dalej: „kk”). OdpowiedzialnoÊç karna na podstawie artyku∏u
270 kk omówiona zostanie w dalszej cz´Êci artyku∏u.
15 K. Wojtowicz-Garcarz, Zró˝nicowane techniki pobierania wzorów porównawczych do badaƒ
pisma – uj´cie pragmatyczne, „Problemy Kryminalistyki” Nr 230 (4 z 2000), s. 31.
16 K. Wojtowicz-Garcarz, op. cit, s. 31.
17 W swojej pracy ekspert ocenia m.in. dominanty w piÊmie osoby piszàcej, cechy oraz zespo∏y
cech charakterystyczne jedynie dla danego artysty.
18 P. Siegel, Identyfikacja podpisu. Od pociàgni´cia piórem po pociàgni´cia p´dzlem [w:] R.D.
Spencer (red.), op. cit., s. 143.
19 Jackson Pollock – 1912-1956, amerykaƒski malarz, przedstawiciel ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Szerzej na temat dokonanych przez P. Siegel prac zob.: P. Siegel, op. cit., s. 139-143.
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poÊród znanych przyk∏adów podpisów dostrzegamy wyraêny brak konsekwencji
(…) nadal znajdziemy wÊród nich cechy wspólne”20.
Jak podkreÊla si´ w doktrynie „ekspertyza pismoznawcza (…) charakteryzuje
si´ pewnà specyfikà, z∏o˝onym nieraz przedmiotem badawczym i towarzyszàcà
jej ró˝norodnà sytuacjà”21. Mi´dzy innymi z tych powodów bieg∏ym mogà si´
zdarzyç pomy∏ki w ocenie sygnatury na obrazie. Dlatego te˝ opinia wydana
w zakresie pisma r´cznego mo˝e byç, na potrzeby post´powania sàdowego,
poparta równie˝ innymi Êrodkami dowodowymi, m.in. opinià bieg∏ego z dziedziny historii sztuki. Pami´taç ponadto nale˝y, i˝ ekspertyza z zakresu pisma
r´cznego ma jedynie odpowiedzieç na pytanie o fa∏sz samego podpisu, nie przesàdza zaÊ o autentycznoÊci lub fa∏szerstwie ca∏ego dzie∏a.
Bieg∏y jest osobowym êród∏em dowodowym22, którego opinii, zgodnie z art.
193 § 1 kodeksu post´powania karnego23, zasi´ga si´, je˝eli stwierdzenie
okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga
wiadomoÊci specjalnych. Opinie wydajà nie tylko biegli, ale te˝ instytucje
naukowe lub specjalistyczne24. S. Kalinowski omawiajàc rodzaje opinii
bieg∏ych, stwierdza, i˝ mo˝na dokonaç ich podzia∏u ze wzgl´du na dziedziny
nauki, sztuki czy te˝ umiej´tnoÊci, których przedmiotem jest opinia25.
Zdefiniowania wymaga poj´cie nieostre, jakim jest „wiadomoÊci specjalne”,
niezb´dne dla rozstrzygni´cia. Przyjmuje si´, i˝ „(…) nie nale˝à, do wiadomoÊci
te, które sà dost´pne dla doros∏ego cz∏owieka o odpowiednim doÊwiadczeniu
˝yciowym, wykszta∏ceniu i zasobie wiedzy ogólnej”26. T. Hanausek stwierdzi∏,
i˝ wiadomoÊci specjalne opierajà si´ na wiedzy z zakresu jakiejÊ dyscypliny
naukowej lub na nabytych umiej´tnoÊciach27.
20 P. Siegel, op. cit., s. 142.
21 K. S∏awik, K. Bronowska, op. cit., s. 8.
22 S. Kalinowski wskazuje, i˝ „(…) w nauce procesu karnego i w orzecznictwie sàdowym nazwa
ta stanowi terminus technicus, nie odbiegajàcy zresztà od tego znaczenia, jakie wyraz ten
posiada w j´zyku potocznym.” Ponadto Kalinowski podaje, i˝: „bieg∏y jest to osoba wezwana
przez uprawniony organ procesowy do zbadania lub zaobserwowania pewnych okolicznoÊci,
których poznanie lub spostrze˝enie oraz ocena lub wyjaÊnienie wymaga posiadania wiadomoÊci specjalnych i po dokonaniu obserwacji lub badaƒ do z∏o˝enia swej opinii.” S. Kalinowski,
Opinia bieg∏ego w post´powaniu karnym, Warszawa 1972, s. 116.
23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555 z póên.zm., (dalej: kpk).
24 Art. 193 § 2 kpk.
25 Dalej S. Kalinowski przytacza kolejne podzia∏y, których kryterium tworzenia sà rodzaje
podmiotów odpowiadajàcych za wydanie opinii, sposób wydawania, podstawy oparcia, oraz
stwierdza, i˝ w „praktyce sàdowej najbardziej charakterystyczne sà (…) grupy opinii:
kompleksowa, instytutu, zak∏adu, urz´du, kolektywna i alternatywna.” S. Kalinowski, op. cit.,
s. 217.
26 Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, OSNKW 1976, nr 10-11, poz. 133.
27 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Warszawa 2009, s. 139.
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W myÊl artyku∏u 195 kpk do pe∏nienia czynnoÊci bieg∏ego obowiàzany jest
nie tylko bieg∏y sàdowy, lecz tak˝e ka˝da osoba, o której wiadomo, ˝e ma odpowiednià wiedz´ w danej dziedzinie. Warto w tym miejscu omówiç wymagane
kwalifikacje bieg∏ego, wyznaczonego do sporzàdzenia opinii oraz konsekwencje
procesowe opinii sporzàdzonych przez osoby podlegajàce wy∏àczeniu w sprawowaniu funkcji bieg∏ego.
Bieg∏ymi, w Êwietle polskich przepisów post´powania karnego28, nie mogà
byç: osoby, które obejmuje zakaz dowodowy (obroƒca, adwokat, duchowny);
osoby, które obejmuje prawo odmowy zeznaƒ (osoba najbli˝sza dla oskar˝onego,
by∏y ma∏˝onek, by∏y przysposobiony, Êwiadek, który w innej sprawie jest
oskar˝ony o wspó∏udzia∏ w przest´pstwie obj´tym post´powaniem); osoba
pozostajàca z oskar˝onym w szczególnie bliskim stosunku osobistym; osoba,
której sprawa dotyczy bezpoÊrednio; ma∏˝onek strony lub pokrzywdzonego albo
ich obroƒcy, pe∏nomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo osoba pozostajàca we wspólnym po˝yciu z jednà z tych osób; krewny lub powinowaty
w linii prostej, a w linii bocznej a˝ do stopnia pomi´dzy dzieçmi rodzeƒstwa
osób wymienionych powy˝ej albo osoba zwiàzana z jednà z osób z powy˝szego
punktu w´z∏em przysposobienia, opieki lub kurateli; osoba, która bra∏a udzia∏
w sprawie jako prokurator, obroƒca, pe∏nomocnik, przedstawiciel ustawowy
strony albo prowadzi∏ post´powanie przygotowawcze; osoby powo∏ane w sprawie w charakterze Êwiadków; osoby, które by∏y Êwiadkami czynów29.
J. Wójcikiewicz w swojej najnowszej pracy Temida nad mikroskopem30
przytoczy∏ szeroki wybór orzecznictwa sàdów polskich, odnoszàcego si´ bezpoÊrednio do opinii bieg∏ego, który dysponuje wiadomoÊciami specjalnymi. I tak,
J. Wójcikiewicz podaje fragmenty orzeczeƒ, w których sàdy zwróci∏y uwag´ na
trudnoÊci, jakie pojawiajà si´ przy kontroli, jakiej sàd poddaç winien opini´:
„specyfika oceny dowodu z opinii bieg∏ego wyra˝a si´ w tym, ˝e sfera merytoryczna opinii kontrolowana jest przez sàd, który nie posiada wiadomoÊci specjalnych, w istocie tylko w zakresie zgodnoÊci z zasadami logicznego myÊlenia,
doÊwiadczenia ˝yciowego i wiedzy powszechnej”31. Widaç zatem wyraênie,
jak bardzo ograniczona jest faktyczna mo˝liwoÊç oceny opinii przez sàdy,
28 W Êwietle przepisów art. 281 kodeksu post´powania cywilnego [Ustawa z dnia 17 listopada
1974 r., Dz.U. Nr 43, poz. 296 z póên.zm., (dalej: kpc)]: „A˝ do ukoƒczenia czynnoÊci bieg∏ego
strona mo˝e ˝àdaç wy∏àczenia z przyczyn, z jakich mo˝na ˝àdaç wy∏àczenia s´dziego. (…)”.
To wewnàtrzkodeksowe odes∏anie ka˝e szukaç przyczyn i sytuacji, w jakich bieg∏y nie mo˝e
pe∏niç swojej roli w przepisach Dzia∏u III, Tytu∏u I, Ksi´gi I.
29 Zob.: art. 196 kpk.
30 J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, Toruƒ 2009. Publikacja ta zosta∏a uznana za prac´
roku w XI Edycji Konkursu im. Prof. T. Hanauska, na prac´ roku w dziedzinie kryminalistyki,
w kategorii prace monograficzne.
31 Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2005 r., II CK 572/04, LEX nr 151656, podaj´ za J. Wójcikiewicz,
Temida nad mikroskopem, 2009, s. 42.

Kryminalistyka i biegli w s∏u˝bie sztuki.

91

co potwierdza fragment kolejnego orzeczenia, stwierdzajàcy, i˝: „(…) niezale˝nie
od deklaracji, ˝e to sàd jest najwy˝szym bieg∏ym, realna mo˝liwoÊç zakwestionowania nale˝ytego poziomu tych wiadomoÊci specjalnych równie˝ wymaga odpowiedniego zasobu wiedzy specjalistycznej(…)”32. Aby daç sàdowi mo˝liwoÊç
oceny opinii choçby z punktu widzenia logicznoÊci i poprawnoÊci zawartego
w niej wywodu, sama opinia sporzàdzona byç musi z zachowaniem wymogów dla
niej przewidzianych.
Sporzàdzenie finalnego efektu pracy bieg∏ego powierzane jest zawsze indywidualnie oznaczonym osobom (jeÊli zaÊ chodzi o opracowanie opinii przez
oÊrodki badawcze, ich kierownicy wyznaczyç muszà do tej czynnoÊci osoby
o odpowiadajàcych przedmiotowi opinii kwalifikacjach)33.
A. Gaberle wskazuje, i˝ „(…) za kwalifikacje bieg∏ego sàd nigdy nie bierze
odpowiedzialnoÊci, lecz zawsze powinien kierowaç si´ rozeznaniem w kwalifikacjach osób powo∏ywanych do wydania opinii wymagajàcej wiedzy specjalistycznej. Nawet zatrudnienie danej osoby w instytucji uznanej za renomowanà
nie powinno sk∏aniaç do powo∏ania jej jako bieg∏ego, gdy pojawià si´ wàtpliwoÊci co do jej wiedzy lub solidnoÊci”34. Pojawia si´ zatem pytanie równie˝
o pozazawodowe kwalifikacje bieg∏ego. Powinno si´ wyeliminowaç przypadki,
w których od opinii ludzi (np. majàcych problemy natury psychicznej), zale˝eç
b´dzie wyrok sàdu. Koronnym przyk∏adem przemawiajàcym za koniecznoÊcià
prowadzenia podczas naboru do pracy oraz w trakcie samej pracy okresowych
badaƒ ogólnego stanu zdrowia (w tym równie˝ zdrowia psychicznego) bieg∏ego,
jest przypadek rozsy∏anych po 11 wrzeÊnia 2001 r.35 do instytucji publicznych
w Stanach Zjednoczonych pa∏eczek wàglika – Gram-dodatniej bakterii, wywo∏ujàcej chorob´ zakaênà. Poczàtkowo doniesienia medialne mówi∏y o islamskich
terrorystach jako o osobach, które mogà staç za rozsy∏anymi przesy∏kami.
Dopiero po przeprowadzeniu testów i analiz tej bakterii stwierdzono, i˝ dany,
konkretny szczep bakterii znajduje si´ w laboratorium amerykaƒskim i pochodziç mo˝e tylko stamtàd. Sta∏o si´ wtedy jasne, ˝e osoba odpowiedzialna za jego
rozsy∏anie musia∏a mieç dost´p do bakterii, poniewa˝ zaÊ upowa˝nieni do tego
byli jedynie pracownicy militarnej, rzàdowej jednostki badawczej, zaw´˝ony
zosta∏ kràg podejrzanych. Âledztwo ujawni∏o, i˝ za aktami bioterroryzmu36 sta∏
32 Wyrok SN z dnia 6 wrzeÊnia 2000r., IV KKN 477/99, OPriP 2001, 4, poz. 9, podaj´ za
J. Wójcikiewicz, op. cit., s. 42.
33 A. Gaberle, Dowody w sàdowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 166.
34 Tam˝e, s. 167.
35 Od 16 wrzeÊnia do 25 paêdziernika 2001 r. list z pa∏eczkami wàglika otrzyma∏ m.in. senator
Tom Daschle, nale˝àcy do Partii Demokratycznej.
36 Wi´cej na temat bioterroryzmu (terroryzmu z wykorzystaniem broni biologicznej) zob:
K. Chomiczewski, J. Kocik, M.T. Szkoda, Bioterroryzm. Zasady post´powania lekarskiego,
Warszawa 2002, s. 15-35.
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jeden ze specjalistów pracujàcych dla rzàdu, którego obowiàzywa∏y nadzwyczajne procedury bezpieczeƒstwa i tajnoÊci prowadzonej pracy37.
Przepisy obowiàzujàcego kodeksu post´powania karnego zdajà si´ przewidywaç sytuacje powy˝sze. W myÊl art. 196 § 3, je˝eli ujawnià si´ powody
os∏abiajàce zaufanie do wiedzy lub bezstronnoÊci bieg∏ego albo inne wa˝ne
powody, powo∏uje si´ innego bieg∏ego. Wzgl´dy dotyczàce równowagi
psychicznej bieg∏ego mog∏yby byç tymi „innymi wa˝nymi powodami”, pytanie
tylko, skàd (bez odpowiednich okresowych testów) uzyskaç móg∏by o nich
informacje.
Powróçmy do dalszej analizy wymogów stawianych opinii. Formie i treÊci
opinii poÊwi´cone sà art. 200 kpk oraz art. 285 kpc. Ka˝da opinia przedk∏adana
w post´powaniu karnym w swojej warstwie konstrukcyjnej powinna byç podzielona na dwie cz´Êci: identyfikacyjnà i sprawozdawczà. Cz´Êç pierwsza, jak
wskazuje A. Gaberle, zawiera precyzyjne, pe∏ne dane dotyczàce osoby bieg∏ego
lub instytucji, majàcej opini´ wydaç. Cz´Êç druga zaÊ stanowi sprawozdanie
„z przeprowadzonych czynnoÊci i spostrze˝eƒ oraz oparte na nich wnioski”38.
JeÊli zaÊ chodzi o post´powanie cywilne, wspó∏czesny kodeks regulujàcy
t´ materi´ przewiduje mo˝liwoÊç uzasadnienia opinii przez bieg∏ego39.
S. Kalinowski wskazuje, ˝e kwestia uzasadnienia opinii wynika z istoty tego
Êrodka dowodowego oraz fakt, i˝ Sàd Najwy˝szy podkreÊla∏ wa˝noÊç uzasadnienia, bowiem w przypadku jego braku trudno jest poddaç ocenie opini´ bieg∏ego40. Druga cz´Êç opinii w postaci sprawozdania czy te˝ jej uzasadnienia
to te elementy, które mogà zawieraç b∏´dy i mogà byç obiektami zarzutów
37 W sierpniu 2008 r. Departament SprawiedliwoÊci i FBI, mia∏y wystàpiç z aktem oskar˝enia
przeciwko doktorowi Bruce’owi Ivinsowi, naukowcowi z osiemnastoletnim sta˝em pracy
w USAMRIID (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases). Ivins pope∏ni∏
samobójstwo na krótko przed postawieniem mu zarzutów spowodowania Êmierci pi´ciu osób
oraz spowodowania obra˝eƒ u pozosta∏ych dwunastu w wyniku rozes∏ania anonimowych
listów zawierajàcych bakterie wàglika. Szerzej na ten temat: http://www.fbi.gov/anthrax/
amerithraxlinks.htm.
38 Szerzej na ten temat: A. Gaberle, op. cit., s. 182, tak˝e S. Kalinowski poÊwi´ca powy˝szemu
zagadnieniu kilka uwag: „Spostrze˝enie mo˝e czyniç bieg∏y w toku czynnoÊci procesowych,
prowadzonych przez organ procesowy, a tak˝e podczas w∏asnych czynnoÊci bieg∏ego.
Spostrze˝enia te mogà mieç charakter bezpoÊrednich obserwacji, których dokonuje bieg∏y,
oglàdajàc obiekt badany, s∏uchajàc sk∏adanych wyjaÊnieƒ i zeznaƒ. Spostrze˝eniami b´dà tak˝e
wnioski, do jakich dochodzi bieg∏y na podstawie posiadanych materia∏ów dowodowych oraz
w∏asnej wiedzy fachowej. I jedne, i drugie spostrze˝enia dostarczajà bieg∏emu informacji
szczególnych o cechach i stanach oraz o zwiàzkach przyczynowych. Informacje te uchodzà
z regu∏y uwadze niespecjalistów. Mogà je zauwa˝yç i wysnuç z nich prawid∏owe wnioski
specjaliÊci posiadajàcy specjalne wiadomoÊci w tym zakresie.” S. Kalinowski, op. cit., s. 160.
39 Art. 285 § 1 kodeksu post´powania cywilnego: „Opinia bieg∏ego powinna zawieraç uzasadnienie.”
40 S. Kalinowski, Opinia…, op. cit. s. 161.
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co do logicznoÊci wywodu, zasadnoÊci wniosków czy trafnoÊci opinii41.
Mo˝liwoÊç krytyki cz´Êci opisowej opinii wià˝e si´ z prawem stron procesowych do jej zakwestionowania, b´dàcego realizacjà podstawowej zasady procesu – zasady kontradyktoryjnoÊci. Strona powinna mieç praktycznà mo˝liwoÊç
oceny przeprowadzonego dowodu, tak aby mia∏a mo˝liwoÊç ustosunkowania si´
do twierdzeƒ z niego wynikajàcych, a mogàcych mieç wp∏yw na wynik procesu.
OczywiÊcie ocena wywodu naukowego bieg∏ego/eksperta danej dziedziny
jest niezwykle trudna, a w∏aÊciwie prawie niemo˝liwa dla osób postronnych.
Dlatego tak wa˝ne jest posiadanie choçby elementarnej wiedzy i rozeznania
w dziedzinie, której opinia dotyczy.
Warto zaznaczyç, i˝, jak pisze J. Widacki: „(…) kryminalistyk (bieg∏y – przyp.
K.F.-¸.) pos∏ugiwaç si´ b´dzie czasem zwrotami: »nie da si´ wykluczyç,
˝e…«, »nic nie sprzeciwia si´ przyj´ciu, ˝e…«, »brak podstaw do twierdzenia,
˝e…«, itp. Odbiorca takiej opinii, a jest z nim z regu∏y sàd (…) zwykle oczekuje
odpowiedzi bardziej kategorycznej, ˝e »coÊ jest«, albo ˝e »coÊ nie jest«. Stojàc
na gruncie nauk przyrodniczych, opiniodawca cz´sto takiej kategorycznej odpowiedzi daç nie mo˝e, jeÊli chce pozostaç w zgodzie z w∏asnà dyscyplinà
i co wa˝niejsze, z w∏asnym sumieniem”42. Powy˝sze potwierdza ustalona
w orzecznictwie praktyka, mówiàca o tym, i˝ w opiniach bieg∏ych nie mogà si´
znaleêç sformu∏owania dotyczàce winy oskar˝onego, sà one bowiem zastrze˝one
w naszym systemie prawnym jedynie dla sàdu43.
Wydaje si´, i˝ w obecnej polskiej regulacji bieg∏y sàdowy mo˝e zostaç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej jedynie wtedy, kiedy wprowadzi organ
procesowy w b∏àd umyÊlnie44. Nie istnieje mo˝liwoÊç pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci bieg∏ego, którego wiedza nie by∏a wystarczajàca, a ten dzia∏a∏
w dobrej wierze. Na temat ewentualnej odpowiedzialnoÊci bieg∏ych za skutki
opinii wydawanych przez nich na potrzeby post´powaƒ sàdowych wypowiada∏
si´ Sàd Najwy˝szy. W wyroku z dnia 7 grudnia 2001 r.45 wskaza∏, i˝: „odpowiedzialnoÊç karna bieg∏ego za przest´pstwo tzw. fa∏szu intelektualnego dotyczy
poÊwiadczenia faktów, które poddajà si´ weryfikacji z punktu widzenia ich
prawdziwoÊci lub fa∏szu, natomiast nie obejmuje samych ocen.” W swoim
wyroku wskaza∏ równie˝, i˝ „przed wpisaniem si´ na list´ bieg∏ych (…) kandydujàce osoby muszà wykazaç si´ posiadaniem teoretycznych i praktycznych
wiadomoÊci specjalnych z danej dziedziny nauki, techniki, sztuki lub rzemios∏a.”
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e bieg∏ym na podstawie postanowienia wydanego
41 A. Gaberle, op. cit., s. 180.
42 J. Widacki, Detektywi na tropach zagadek historii, Katowice 1988, s. 7-8.
43 Wyrok SN z dnia 27 lutego 1971 r., sygn. akt. III KR 210/70, OSNKW 1971, nr 9, poz. 133.
44 Rozwa˝ania ograniczajà si´ do podanych przyk∏adów przest´pstw.
45 Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2001 r. sygn. akt. IV KKN 563/97.
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przez sàd mo˝e byç ka˝da osoba, która dysponuje wiadomoÊciami specjalnymi
w danej dziedzinie, jej nazwisko nie musi zatem widnieç na liÊcie bieg∏ych
sàdowych. Niezale˝nie od tego, czy bieg∏y figuruje na sta∏ej liÊcie bieg∏ych
sàdowych, czy te˝ jest powo∏any do konkretnego post´powania – na mocy
postanowienia sàdu – podlega odpowiedzialnoÊci na tych samych zasadach.
Potencjalna odpowiedzialnoÊç karna eksperta dokonujàcego oceny dzie∏a
na potrzeby transakcji na rynku sztuki ogranicza si´ do odpowiedzialnoÊci za
zawinione (zamierzone) wprowadzenie w b∏àd potencjalnego nabywcy w celu
uzyskania korzyÊci finansowej. Zgodnie z polskim prawem karnym ekspert
z zakresu dzie∏ sztuki mo˝e zostaç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci tylko
wtedy, kiedy zostanie mu wykazana jego wina oraz zwiàzek przyczynowo-skutkowy mi´dzy winà a czynem.46 Aby eksperta wydajàcego opini´ pociàgnàç
mo˝na by∏o do odpowiedzialnoÊci karnej, win´ (omówiona powy˝ej) nale˝y mu
udowodniç. JednoczeÊnie musimy zauwa˝yç, i˝ trudno by∏oby wykazaç ekspertowi zawinienie: pytanie postawione przez strony czy te˝ sàd brzmia∏oby
bowiem: czy mo˝liwe jest aby np. historyk sztuki dokona∏ b∏´dnej analizy
w danym stanie faktycznym? Na powy˝sze pytanie, najprawdopodobniej
musia∏by odpowiedzieç powo∏any na rzecz danego post´powania bieg∏y z zakresu
historii sztuki, którego zadaniem by∏aby analiza oceny dokonanej przez eksperta
na tle powszechnej i obowiàzujàcej wiedzy, nie zaÊ dobrej czy te˝ z∏ej wiary
eksperta. Osoba oskar˝ona w post´powaniu karnym b´dzie si´ mog∏a broniç
argumentami dot. jej dobrej wiary i stanem wiedzy, którym dysponowa∏a
w chwili osàdu.
W okreÊlonym stanie faktycznym ekspertowi mo˝e zostaç postawiony zarzut
oszustwa. Zgodnie z art. 286 kk ustawowymi przes∏ankami47 zaistnienia odpowiedzialnoÊci karnej na podstawie tego artyku∏u jest doprowadzenie innej osoby
do niekorzystnego rozporzàdzenia w∏asnym lub cudzym mieniem za pomocà
wprowadzenia jej w b∏àd albo wyzyskania b∏´du lub niezdolnoÊci do nale˝ytego
46 Art. 1 § 3 kk stanowi, i˝: „Nie pope∏nia przest´pstwa sprawca czynu zabronionego, je˝eli nie
mo˝na mu przypisaç winy w czasie czynu.”
47 W tym miejscu chcia∏abym równie˝ zauwa˝yç, i˝ czym innym jest namalowanie kopii obrazu,
a czym innym tzw. fa∏szerstwo. Samo skopiowanie obrazu czyjegoÊ autorstwa nie b´dzie fa∏szerstwem z punktu widzenia prawa karnego. Zgodnie bowiem z kodeksowà definicjà fa∏szowanie ma miejsce jedynie wtedy, kiedy ktoÊ „w celu u˝ycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumenty jako autentyczny u˝ywa” (art. 270 kk). Osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
Mo˝na zatem stwierdziç, i˝ samo kopiowanie np. przez ucznia szkó∏ plastycznych obrazu
nie jest przest´pstwem. Znamiona ustawowe wype∏nia dopiero czynienie powy˝szego w celu
u˝ycia obrazu jako autentycznego. Problem fa∏szerstwa dzie∏ sztuki poruszony zosta∏ mi´dzy
innymi w nast´pujàcych publikacjach: F. Arnau, Sztuka fa∏szerzy, fa∏szerze sztuki, Warszawa
1988, J. Âwieczyƒski, Grabie˝cy sztuki i fa∏szerze sztuki, Warszawa 1986, D. Olejniczak,
Fa∏szerstwa dzie∏ sztuki, Spotkania z zabytkami nr 5, 2007.

Kryminalistyka i biegli w s∏u˝bie sztuki.

95

pojmowania przedsi´branego dzia∏ania w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej48 (jest to przest´pstwo umyÊlne, a wi´c takie, które nie mo˝e zaistnieç
bez wystàpienia po stronie podmiotowej przest´pstwa – sprawcy – zamiaru jego
pope∏nienia). Ekspertowi, który skazany b´dzie na postawie art. 286 § 1 kk,
grozi kara pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do 8 lat.
Wyra˝ona przez kupujàcego ch´ç zakupu danego obrazu jest z punktu
widzenia prawa cywilnego oÊwiadczeniem woli, któremu towarzyszyç muszà
odpowiednie okolicznoÊci ustawowe49. OÊwiadczenie woli zakupu obrazu,
które poprzedzone zosta∏o przedstawieniem potencjalnemu nabywcy dzie∏a
niezgodnej z rzeczywistym stanem dokumentacji dzie∏a oraz opinii odnoszàcej
si´ do jego atrybucji kwalifikowane, mo˝e byç jako czynnoÊç prawna obarczona
b∏´dem – od której skutków nabywca mo˝e si´ uchyliç50.
Niezale˝nie od metod identyfikacyjnych wykorzystywanych w trakcie badaƒ
nad obrazem, a tak˝e zaawansowania tych technik i ponoszonych przez zak∏ady
badawcze i indywidualnych badaczy kosztów finansowych, stwierdziç mo˝na,
i˝ pewne informacje na temat dzie∏a, a tak˝e przypisanie dzie∏a do odpowiedniego
twórcy na potrzeby badaƒ kryminalistycznych nie by∏oby nigdy mo˝liwe bez
znajomoÊci twórczoÊci i biografii artysty. Tylko najwybitniejsi w swojej
48 Art. 286 § 1 kk: „Kto, w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej, doprowadza innà osob´ do
niekorzystnego rozporzàdzenia w∏asnym lub cudzym mieniem za pomocà wprowadzenia jej
w b∏àd albo wyzyskania b∏´du lub niezdolnoÊci do nale˝ytego pojmowania przedsi´branego
dzia∏ania, podlega karze pozbawiania wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8”.
§ 2. „Tej samej karze podlega, kto ˝àda korzyÊci majàtkowej w zamian za zwrot bezprawnie
zabranej rzeczy”.
§ 3. „W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2”.
§ 4. „Je˝eli czyn okreÊlony w § 1-3 pope∏niono na szkod´ osoby najbli˝szej, Êciganie nast´puje
na wniosek pokrzywdzonego.”
49 Zob. art. 56–65 kc.
50 Art. 84 § 1 kc: „W razie b∏´du co do treÊci czynnoÊci prawnej mo˝na uchyliç si´ od skutków
prawnych swego oÊwiadczenia woli. Je˝eli jednak oÊwiadczenie woli by∏o z∏o˝one innej osobie, uchylenie si´ od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy b∏àd zosta∏
wywo∏any przez t´ osob´, chocia˝by bez jej winy, albo gdy wiedzia∏a ona o b∏´dzie lub mog∏a
z ∏atwoÊcià b∏àd zauwa˝yç; ograniczenie to nie dotyczy czynnoÊci prawnej nieodp∏atnej”.
§ 2. „Mo˝na powo∏ywaç si´ tylko na b∏àd uzasadniajàcy przypuszczenie, ˝e gdyby sk∏adajàcy
oÊwiadczenie woli nie dzia∏a∏ pod wp∏ywem b∏´du i ocenia∏ spraw´ rozsàdnie, nie z∏o˝y∏by
oÊwiadczenia tej treÊci (b∏àd istotny).”
Art. 85 kc: „Zniekszta∏cenie oÊwiadczenia woli przez osob´ u˝ytà do jego przes∏ania ma takie
same skutki, jak b∏àd przy z∏o˝eniu oÊwiadczenia.”
Art. 86. § 1 kc: „Je˝eli b∏àd wywo∏a∏a druga strona podst´pnie, uchylenie si´ od skutków prawnych oÊwiadczenia woli z∏o˝onego pod wp∏ywem b∏´du mo˝e nastàpiç tak˝e wtedy, gdy b∏àd
nie by∏ istotny, jak równie˝ wtedy, gdy nie dotyczy∏ treÊci czynnoÊci prawnej”.
§ 2. „Podst´p osoby trzeciej jest jednoznaczny z podst´pem strony, je˝eli ta o podst´pie wiedzia∏a i nie zawiadomi∏a o nim drugiej strony albo je˝eli czynnoÊç prawna by∏a nieodp∏atna.”
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dziedzinie historycy sztuki, specjalizujàcy si´ w twórczoÊci konkretnego artysty,
sà w stanie dokonaç uprawdopodobniajàcej pochodzenie obrazu analizy.
Mo˝liwe jest namalowanie przez malarza obrazu charakteryzujàcego si´ innymi
cechami ni˝ pozosta∏e dzie∏a. Mo˝liwe sà sytuacje, w których artysta tworzy
obraz na zamówienie (odmienny od swojego stylu), jedynie w celach zarobkowych, maluje z∏o˝ony chorobà (obraz mo˝e wykazywaç inne cechy pociàgni´ç
p´dzla, uwarunkowane pozycjà, jakà twórca by∏ zmuszony przyjàç podczas
pracy nad nim). Analiza matematyczna obrazu, nad którà trwajà obecnie prace,
zarówno na Êwiecie, jak i w Polsce, nie wydaje si´ byç metodà mogàcà zmieniç
opisany powy˝ej stan rzeczy. W swoim za∏o˝eniu ta zupe∏nie nieinwazyjna
metoda (nie dochodzi do prac na powierzchni obrazu), polega na analizie
poszczególnych punktów dzie∏a jako zbioru punktów na p∏aszczyênie.
Naukowcy sporzàdzajà najpierw zdj´cie dzie∏a, a nast´pnie przetwarzajà
je komputerowo, uzyskujàc obraz graficzny, który poddajà badaniom i odpowiedniej obróbce.
Rozwój techniki, który obecnie mo˝emy zaobserwowaç, wywiera ogromny
wp∏yw na mo˝liwoÊci identyfikacji kryminalistycznej – na czas konieczny do
przeprowadzenia analiz czy te˝ wielkoÊç materia∏u poddawanego badaniu
koniecznego do jego przeprowadzenia. Wydaje si´ jednak, i˝ informatyzacja
oraz coraz szersze zastosowanie nauk Êcis∏ych nie b´dà w stanie zastàpiç eksperta
legitymujàcego si´ wiedzà humanistycznà z zakresu danej dziedziny, niezale˝nego znawcy dzie∏ sztuki, jako niezastàpionego bieg∏ego, mogàcego zarówno
wydaç niezale˝ny osàd, jak i omówiç przyj´tà przez siebie tez´. Dlatego tak
niezmiernie wa˝ne jest po∏o˝enie nacisku na jakoÊç nauczania uniwersyteckiego
przysz∏ych historyków sztuki i zapewnienie odpowiedniego zaplecza do zdobywania kompleksowej wiedzy w tej dziedzinie.

Bartosz Grube

ZJAWISKO SERYJNEGO ZABÓJSTWA
– POSTAWA OSKAR˚ONEGO PRZED SÑDEM
ORAZ ZNACZENIE SPRAWNOÂCI DZIA¸ANIA
ORGANÓW ÂCIGANIA W PROCESIE WYKRYWCZYM
Zjawisko seryjnego zabójstwa jest formà dokonywania zbrodni, która od
setek tysi´cy lat towarzyszy cz∏owiekowi w jego codziennym ˝yciu. W j´zyku
potocznym zjawisko to cz´sto okreÊlane jest mianem seryjnego morderstwa
i choç na gruncie prawa karnego i nauk z nim spokrewnionych umyÊlne pozbawienie ˝ycie drugiej osoby okreÊla si´ mianem zabójstwa, to nie ulega wàtpliwoÊci,
i˝ oba terminy uznawaç nale˝y za to˝same. Równie˝ za analogiczne nale˝a∏oby
uznaç definiowanie terminu „seryjny zabójca”, jako ˝e obie definicje odnoszà si´
do tego samego zjawiska, okreÊlajàc je od strony przedmiotowej lub podmiotowej.
Zdefiniowanie terminu „seryjne zabójstwo” w oparciu o jego literalne
brzmienie wydaje si´ byç czymÊ nie sprawiajàcym wi´kszego problemu. O ile
zabójstwo oznacza Êwiadome, celowe i umyÊlne dzia∏anie sprawcy w celu
pozbawienia ofiary ˝ycia, o tyle przymiotnik seryjne oznacza coÊ powtarzajàcego si´, nast´pujàcego po sobie, tworzàcego pe∏nà zamkni´tà ca∏oÊç – seri´. Tak
wi´c powy˝sze rozwa˝ania doprowadziç powinny do prostej konkluzji - seryjne
zabójstwo jest Êwiadomym, celowym i umyÊlnym dzia∏aniem sprawcy, które nie
jest jedynie jednorazowym epizodem, lecz zjawiskiem powtarzajàcym si´, tworzàcym serie, czyli sk∏adaç si´ na nie powinny minimum dwa zdarzenia.
Przytoczona powy˝ej definicja wydaje si´ jednak byç niewystarczajàca na
potrzeby i cele, jakie stawia przed sobà wspó∏czesna kryminalistyka. W literaturze
wyró˝nia si´ kilkanaÊcie definicji seryjnego zabójstwa.
Po raz pierwszy termin seryjny zabójca u˝yty zosta∏ przez agenta FBI
Roberta K. Resslera w roku 1978 roku. „Zastosowa∏ go do okreÊlenia ogarni´tych
obsesjà zabijania i wielokrotnie powtarzajàcych swoje zbrodnie morderców,
których najbardziej chyba znanym przedstawicielem jest Kuba Rozpruwacz. […]
Jak wspomina Ressler, nazwa seryjny zabójca zosta∏a wymyÊlona dla okreÊlenia
sprawców, których czyny nie mia∏y nic wspólnego z pieni´dzmi i którzy sà
zupe∏nie innym gatunkiem ni˝ zwykli przest´pcy, których motywacjà jest zysk.
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Mordercy, gwa∏ciciele, molestujàcy seksualnie dzieci nie czerpià finansowych
korzyÊci ze swoich zbrodni; w spaczony, jednak czasem zrozumia∏y, sposób
szukajà emocjonalnej satysfakcji ”.1
Zdaniem Federalnego Biura Âledczego (FBI) za seryjne zabójstwo uznaç
nale˝y takie pozbawienie ˝ycia drugiej osoby, które nast´puje co najmniej
trzykrotnie. Elementem charakterystycznym dla tego typu zbrodni jest równie˝
odleg∏oÊç w czasie pomi´dzy poszczególnymi zabójstwami. Federalne Biuro
Âledcze w swojej definicji wskazuje na wyst´powanie poszczególnych zdarzeƒ
w odst´pie tygodnia lub d∏u˝szego czasu. Z kolei Brunon Ho∏yst okreÊla seryjne
zabójstwo jako sytuacj´ „gdy jeden cz∏owiek (czasem kilku ludzi) zabije kilka
osób (najmniej dwie) w ciàgu d∏u˝szego okresu (miesi´cy, lat)”.2
Podobne brzmienie przybra∏a definicja sformu∏owana przez Stevena Eggera
który uwa˝a, ˝e „z morderstwem seryjnym mamy do czynienia wtedy, kiedy
jedna lub wi´cej osób (w wi´kszoÊci znanych przypadków m´˝czyzn) pope∏nia
drugie lub kolejne morderstwo; jest ono pozbawione zwiàzku; pope∏nione zostaje
w innym czasie i nie ma widocznego powiàzania z pierwszym morderstwem;
na ogó∏ zostaje ono dokonane w innym obszarze geograficznym. Ponadto
motywem nie jest korzyÊç materialna; uwa˝a si´, ˝e pragnienie mordercy
to sprawowanie w∏adzy nad ofiarami”.3 Znacznie zwi´êlej definiuje zjawisko
w swojej pracy „Serial Killers and Their Victims” Eric Hickey uwa˝ajàc, ˝e ze
zjawiskiem seryjnego zabójstwa mamy do czynienia w ka˝dym przypadku,
kiedy przest´pca zabija wi´cej ni˝ jeden raz.
Dla pe∏nego i kompleksowego opisu zjawiska nale˝y równie˝ podkreÊliç,
˝e wyst´pujà równie˝ krytyczne poglàdy dotyczàce wyodr´bniania seryjnych
zabójców spoÊród pozosta∏ych zabójców wed∏ug kryterium opartego tylko
i wy∏àcznie na iloÊci ofiar. Poglàd taki wyrazi∏ pracownik Wydzia∏u Socjologii
i Antropologii Uniwersytetu Windsorskiego, profesor Mary Lorenz Dietz.
Profesor Dietz uwa˝a, i˝ „zabójcy, których badamy, nie sà wyjàtkowi i nie oni
wynaleêli swoje zachowanie. Poniewa˝ nie sà wynalazcami ani stworzycielami
z∏a, nie powinno si´ ich jako takich traktowaç. Sà oni po prostu ostatnio wyst´pujàcà odmianà z d∏ugiej listy czyniàcych z∏o w podobny sposób. Proponuj´
wi´c zredukowaç wra˝enie ich wyjàtkowoÊci oraz ich s∏aw´, tak bardzo, jak to
jest mo˝liwe. […] Nie róbmy z nich gwiazd. Zauwa˝cie, ˝e wiele z czynów tych
zabójców jest pope∏nianych dla osiàgni´cia s∏awy i zwrócenia na siebie uwagi,
z powodu ch´ci stania si´ d∏ugo pami´tanà, historycznà postacià. Nie musimy
w tym uczestniczyç.”4
1 A. Czerwiƒski, K. Gradoƒ, Seryjni mordercy, Wydawnictwo MUZA S.A, Warszawa 2001, s.17.
2 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 130.
3 S. J Giannangelo, Psychopatologia seryjnego morderstwa, Wydawnictwo Je˝eli P to Q, Poznaƒ
2007, s. 15
4 A. Czerwiƒski, K. Gradoƒ, Seryjni mordercy, Wydawnictwo MUZA S.A, Warszawa 2001, s.20.
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Charakterystyczne dla seryjnych zabójców jest wyst´powanie przerw pomi´dzy poszczególnymi zdarzeniami. Owe przerwy okreÊlone sà w nauce mianem
„wyciszenia” - cooling off period. Przerwy takie wynoszà w zale˝noÊci od
cz´stotliwoÊci zabójstw od kilku godzin a˝ do kilku lat. Kolejnà z cech charakterystycznych seryjnych zabójców jest ciàg∏oÊç w pope∏nianiu kolejnych zbrodni.
Uwa˝a si´, ˝e sà tylko dwa zdarzenia, w wyniku których morderstwa ustajà.
Pierwszym z nich jest niewàtpliwie zatrzymanie zabójcy prze organy Êcigania,
drugim zaÊ Êmierç sprawcy. Ewenementem w tej materii wydaje si´ byç sprawa
s∏ynnego Kuby Rozpruwacza – mordercy prostytutek w dzielnicy Whitechapel
w Londynie w roku 1888. Choç sprawcy zabójstw nigdy nie uda∏o si´ zatrzymaç, to zamachy na kobiety usta∏y. Nie mo˝na jednak w tym miejscu wykluczyç
Êmierci zabójcy.
W literaturze przewa˝a poglàd, ˝e sprawcami zabójstw seryjnych sà m´˝czyêni. Tym czasem historia zna przypadki zabójstw, których dopuÊci∏y si´
kobiety. Jako przyk∏ad podaç mo˝na spraw´ Joanny Weber. Sprawczyni
„pochodzi∏a z wsi po∏o˝onej w pó∏nocnej Francji. Od czternastego roku ˝ycia
zamieszkiwa∏a w Pary˝u, gdzie by∏a zatrudniona jako opiekunka dzieci.
J. Weber by∏a niskà, kr´pà kobietà z twarzà pozbawionà wyrazu”.5 Impulsem do
zatrzymania Joanny Weber by∏o Êmiertelne zejÊcie w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach w 1905 roku czwórki dzieci, którymi opiekowa∏a si´ Joanna Weber.
Poczàtkowo dopatrywano si´ Êmierci spowodowanej epidemià. Âmierç syna
zabójczyni spowodowa∏a wszcz´cie Êledztwa, w wyniku którego ustalono,
˝e ju˝ w 1902 roku zmar∏a dwójka dzieci, którymi opiekowa∏a si´ podejrzana.
Po dokonaniu ekshumacji zw∏ok i przeprowadzeniu stosownych badaƒ Joann´
Weber uniewinniono. Dopiero póêniejsze próby morderstw, w tym równie˝ jedna w szpitalu dzieci´cym, gdzie zatrudniona zosta∏a sprawczyni, doprowadzi∏y
do uznania Joann´ Weber za winnà pope∏nienia zbrodni zabójstwa. W toku
procesu sprawczyni uznana zosta∏a przez bieg∏ego lekarza psychiatr´ za niepoczytalnà i umieszczona w zak∏adzie zamkni´tym, gdzie pope∏ni∏a samobójstwo.
Zabójstwa pope∏niane przez Joann´ Weber wydajà si´ o tyle brutalne, ˝e dokonywane by∏y na bezbronnych dzieciach, które ze wzgl´du na swoje cechy
fizyczne nie mia∏y mo˝liwoÊci stawienia oparu zabójczyni. Nieco innym przyk∏adem seryjnej zabójczyni mo˝e byç Piroska Janeso, mieszkanka W´gier, która
na prze∏omie lat 1953-1954 dokona∏a zabójstw pi´ciu m∏odych kobiet. „W dniu
2 wrzeÊnia 1954 r. do komisariatu milicji zg∏osi∏a si´ 21-letnia dziewczyna, która
z∏o˝y∏a doniesienie, ˝e Piroska Janesco usi∏owa∏a pozbawiç jà ˝ycia, duszàc
drutem. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu podejrzanej wykry∏a cz´Êç
odzie˝y, a w po∏o˝onej obok studni zw∏oki zaginionych dziewczàt. W zwiàzku
z tym zatrzymano podejrzanà i jej matk´ […] Pierwszà zbrodni´ Piroska Janesco
5 T. Hanausek, J. Leszczyƒski, Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubie˝noÊci, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995 r., s. 30.
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pope∏ni∏a sama, pozosta∏e zaÊ wspólnie ze swojà matkà, a nawet za jej namowà.
Zwabia∏a dziewczyny do swojego mieszkania, zabija∏a je celem zaspokojenia
zboczonego pop´du p∏ciowego (duszàc drutem), rozbiera∏a, dokonywa∏a czynów nierzàdnych, oglàda∏a zw∏oki i nast´pnie wrzuca∏a je do studni. Ubrania,
pieniàdze i inne rzeczy stanowiàce w∏asnoÊç ofiary przyw∏aszcza∏a wspólnie
ze swojà matkà. […] Nieudany zamach z 1954 roku przebiega∏ w ten sposób,
˝e poznanà na stacji kolejowej dziewczyn´ Piroska Janesco zaprosi∏a do swojego
mieszkania, a gdy ta zasn´∏a, sprawczyni, nie czekajàc na pomoc swojej matki
i dzia∏ajàc pod wp∏ywem silnego podniecenia p∏ciowego, zarzuci∏a jej drut na
szyj´ i usi∏owa∏a jà udusiç. Pokrzywdzona obudzi∏a si´, zacz´∏a si´ broniç, uwolni∏a si´, uciek∏a i zawiadomi∏a milicj´ o napadzie”.6 Biegli psychiatrzy nie uznali
sprawczyni ani jej matki za niepoczytalne, choç ta druga usilnie próbowa∏a
symulowaç chorob´ psychicznà, a sàd skaza∏ obie kobiety na kar´ Êmierci. Rada
Paƒstwa u∏askawi∏a matk´ zabójczyni i zamieni∏a jej wyrok Êmierci na kar´
do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci, w stosunku do Piroski Janesco kar´ Êmierci
wykonano”.
W kontekÊcie poczynionych rozwa˝aƒ nie ulega najmniejszej wàtpliwoÊci,
˝e zabójstwo seryjne b´dzie w polskim systemie karnym kwalifikowanà formà
zabójstwa, tak wi´c zagro˝one b´dzie sankcjà karnà w postaci orzeczenia kary
25 lat pozbawienia wolnoÊci lub do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci.
W zwiàzku z faktem, i˝ w historii polskiej kryminalistyki i kryminologii
przypadki zabójstw seryjnych pope∏nianych na terytorium naszego kraju sà stosunkowo nieliczne, w∏aÊciwe wydaje si´ zaliczanie do kr´gu zabójców
seryjnych ka˝dego zabójcy, który co najmniej dwukrotnie dopuÊci∏ si´ zbrodni
z art. 148 kodeksu karnego. Dla porównania statystyki wyst´powania zjawiska
seryjnego zabójstwa przedstawiç mo˝na statystyk´ przedstawionà przez Elliota
Leytona w pracy „Polowanie na ludzi”, który obrazuje iloÊç seryjnych morderców dzia∏ajàcych na terytorium Stanów Zjednoczonych. I tak dla ukazania
rozmiarów zjawiska w latach dwudziestych XX wieku na terytorium Stanów
Zjednoczonych dzia∏a∏o dwóch seryjnych morderców: Eari Nelson i Carl
Panzram, w latach czterdziestych trzech – Jarvis Catoe, Howard Unruh
i William Heirens, w latach szeÊçdziesiàtych szeÊciu seryjnych zabójców
– Malvin Rees, Alber DeSalvo, Richard Speck, Charles Whitman, Jerone
Brudos, Antone Costa. Natomiast w latach siedemdziesiàtych XX wieku liczba
ta wynios∏a 37. „Obserwujemy równie˝ proporcjonalny wzrost liczby ofiar.
W latach dwudziestych zamordowano trzydzieÊci dziewi´ç osób. Je˝eli za
wyznacznik przyjmiemy jeden miesiàc, w tym okresie przypadnie naƒ Êrednio
0,325 ofiary. W latach trzydziestych, przy zaledwie oÊmiu zabójstwach, Êrednia
6 Ibidem., s. 53-54.
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spada do 0,06. W latach czterdziestych zgin´∏o co najmniej dwadzieÊcia osób,
co nieznacznie podnosi Êrednià do 0,16. Podobnie jest w latach pi´çdziesiàtych:
jedenaÊcie zabójstw daje 0,09 ofiary w miesiàcu. W nast´pnej dekadzie liczba
ofiar gwa∏townie wzrasta: siedemdziesiàt ofiar oznacza, ˝e co dwa miesiàce
ginà∏ cz∏owiek. DwieÊcie dziewi´tnaÊcie osób, które zgin´∏y w latach siedemdziesiàtych, potraja dotychczasowà Êrednià do 1,83 przypadków zabójstw
w miesiàcu. Wreszcie mi´dzy rokiem 1980 a 1984 ginie czterystu czterdziestu
czterech ludzi - daje to statystycznie ponad dziewi´ç ofiar w miesiàcu, jednoczeÊnie stukrotnie zwi´kszajàc Êrednià z lat pi´çdziesiàtych”,7 W swojej pracy
Elliot Leyton podajàc tak drastyczne statystyki, wspomina o Zwiàzku
Radzieckim i niemo˝noÊci przytoczenia jednoznacznie poprawnej liczby seryjnych zabójców dzia∏ajàcych na jego terenie z racji braku przep∏ywu informacji
z tych˝e terenów, jak równie˝ przytacza przyk∏ad seryjnego zabójcy dzia∏ajàcego
w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku na terytorium Polski. „Lucjan Staniak,
dwudziestoszeÊcioletni t∏umacz zatrudniony w jednym z wydawnictw, wys∏a∏
anonimowy list do gazety: »Nie ma szcz´Êcia bez ∏ez, nie ma ˝ycia bez Êmierci.
Strze˝cie si´! Jeszcze zap∏aczecie z mojego powodu«. W tym charakterystycznie
kwiecistym stylu og∏osi∏ poczàtek fali zabójstw, która wstrzàsn´∏a krajem.
Pierwsza ofiara ponios∏a Êmierç w dniu, w którym celebrowano wyzwolenie kraju.
Dla poczàtkujàcego mordercy dzieƒ ten mia∏ specjalne znaczenie. Ofiarà by∏a
siedemnastoletnia studentka - zosta∏a zgwa∏cona, zamordowana i okaleczona.
Nast´pnego dnia Staniak wys∏a∏ kolejny list do redakcji gazety. »W Olsztynie
zerwa∏em rozkwitajàcy kwiatek. Zrobi´ to jeszcze raz gdzie indziej, gdy˝ nie ma
Êwi´ta bez pogrzebu«. Urzeczywistnienie groêby zabra∏o kilka miesi´cy,
a˝ wreszcie targnà∏ si´ na ˝ycie szesnastoletniej dziewczyny, która mia∏a poprowadziç pochód studencki w czasie manifestacji. Jej cia∏o znaleziono dzieƒ po
paradzie w piwnicach fabryki naprzeciwko domu, w którym mieszka∏a. Zosta∏a
zgwa∏cona, a narzàdy p∏ciowe przebito szprychà. Z trzeciego listu do gazety
policja dowiedzia∏a si´, gdzie nale˝y szukaç cia∏a. W dzieƒ Wszystkich Âwi´tych Staniak zabi∏ po raz trzeci. Tym razem ofiarà by∏a m∏oda recepcjonistka,
zgwa∏ci∏ jà i okaleczy∏, pos∏ugujàc si´ Êrubokr´tem. Nast´pny dzieƒ przyniós∏
list: »Tylko ∏zy ˝alu mogà zmyç plam´ wstydu, tylko cierpienie mo˝e zdusiç
ogieƒ po˝àdania«. W pierwszomajowe Êwi´to roku 1966 Staniak uprowadzi∏
siedemnastoletnià uczennic´, którà zgwa∏ci∏. Nast´pnie otworzy∏ jam´ brzusznà
i wyjà∏ wn´trznoÊci. Ojciec ofiary znalaz∏ córk´ »le˝àcà za szopà na narz´dzia za
domem, w pozycji typowej dla gwa∏tu. Wn´trznoÊci u∏o˝ono na udach tak, aby
tworzy∏y jakiÊ abstrakcyjny wzór«. Kiedy ekipa dochodzeniowa z Warszawy
zacz´∏a porównywaç szczegó∏y tego i innych czternastu podobnych morderstw,
znaleziono kolejne cia∏o. Tym razem miejscem zbrodni by∏ pociàg; zabójstwa
dokonano w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia 1966 roku. Cia∏o m∏odej kobiety by∏o
7 E. Leyton, Polowanie na ludzi, Wydawnictwo Al fine, Warszawa 1996, s. 340.

102

B.Grube

okaleczone, brzuch i uda poci´te no˝em. Kolejny list do redakcji ograniczy∏ si´
do stwierdzenia faktu: »Znowu to zrobi∏em«.
Staniaka ostatecznie aresztowano. Morderca okaza∏ si´ artystà-malarzem
i cz∏onkiem Klubu Mi∏oÊników Sztuki. Jeden z jego obrazów zatytu∏owany
„Kràg ˝ycia” przedstawia∏ krow´ jedzàcà kwiat, wilka jedzàcego krow´ i myÊliwego, który strzela do wilka. MyÊliwy z kolei znajduje si´ pod ko∏ami samochodu prowadzonego przez kobiet´, ona sama, za sprawà nieokreÊlonej bli˝ej mocy,
le˝y na polu. Z otwartej jamy brzusznej wyrastajà kwiaty. Po aresztowaniu,
Staniak przyzna∏ si´ do dwudziestu morderstw. W nast´pujàcy sposób »wyjaÊnia∏«, dlaczego pope∏nia∏ zbrodnie: kiedy by∏ ch∏opcem, jego rodzice i siostra
zostali potràceni przez samochód, który prowadzi∏a ˝ona jakiegoÊ lotnika. By∏a
podobna do wszystkich m∏odych blondynek, które zabija∏. WyjaÊnienia Staniaka
nie powinny nas zaskoczyç, gdy˝ rozpoznajemy w nich charakterystyczne po∏àczenie elementów ob∏´du z pseudoracjonalnym rozumowaniem, którymi tak
cz´sto wielokrotni mordercy karmià pytajàcych. Nie znamy szczegó∏ów ˝ycia
Staniaka, by autorytatywnie stwierdziç, co go ukszta∏towa∏o, mo˝emy jedynie
zwróciç uwag´ na podobieƒstwa tego przypadku do amerykaƒskich”.8
Podsumowujàc stwierdziç mo˝na, ˝e bez wzgl´du na autora ka˝dorazowo
definiujàcego zjawisko seryjnego zabójstwa czy te˝ osob´ seryjnego zabójcy.
elementem, który w sporzàdzonej definicji odgrywa kluczowà rol´, jest owa
seryjnoÊç, dla której charakterystyczne jest to, i˝ ka˝de kolejne zdarzenie nie
jest bezpoÊrednio powiàzane z poprzednim, ˝e jest to dzia∏anie tego samego
sprawcy oddzielone pewnym up∏ywem czasu. Tym samym nie b´dzie seryjnym
zabójstwem jednoczesne zabójstwo kilku osób np. w wyniku podpalenia
zamieszkiwanego przez ofiary domu. Jak wczeÊniej wspomniano, seryjnoÊç
zjawisk nast´pujàcych po sobie ustaje na skutek Êmierci sprawcy lub jego
zatrzymania przez organy Êcigania. W gronie badaczy zjawiska istnieje teoria,
która zak∏ada, ˝e seryjnoÊç zabójstw jest nast´pstwem nieustannego dà˝enia
do dokonania zbrodni doskona∏ej. Zgodnie z tà teorià zbrodnia w pe∏ni zaspokajajàca pop´d zabójcy istnieje tylko w jego wyobraêni, natomiast ka˝de kolejne
zabójstwo jest dà˝eniem do jak najskrupulatniejszego odzwierciedlenia wyobra˝anego idea∏u morderstwa. Nadto zaznaczyç nale˝y, ˝e podatnoÊç na pope∏nianie
tego typu zbrodni nie jest chorobà, którà mo˝na wyleczyç. Wydawaç si´ mo˝e,
˝e owà podatnoÊç traktowaç nale˝y w kategoriach osobowoÊci.
Rozwój nauki prawa karnego, a w szczególnoÊci nauk ÊciÊle z nim spokrewnionych doprowadzi∏ do wyodr´bnienie spoÊród ogólnie pojmowanego poj´cia
wielokrotnego morderstwa, zjawiska masowego zabójstwa. Masowe zabójstwo
jest „jednorazowym, ekstremalnym aktem przemocy polegajàcym na pozbawieniu
˝ycia wielu osób jednoczeÊnie i póêniejszych autoegzekucji. Zabójcy masowi
8 Ibidem., s. 341.
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sà z regu∏y osobami przyt∏oczonymi g∏´bokim poczuciem alienacji i frustracji,
wynikajàcym z przekonania, ˝e niezale˝nie od podj´tych wysi∏ków i ambicji
nigdy nie zajmà takiego miejsca w spo∏eczeƒstwie, do jakiego aspirujà”9
Najcz´stszym motywem podejmowania niezgodnych z obowiàzujàcym prawem
dzia∏aƒ przez masowych morderców jest ch´ç uzyskania rozg∏osu na temat w∏asnej osoby lub pewnej formy protestu. Podobnie jak w przypadku seryjnego
zabójstwa uznaje si´, i˝ elementem pozwalajàcym do zakwalifikowania danego
zdarzenia do grona zabójstw masowych jest wystàpienie minimum trzech ofiar
jednego sprawcy, nadto istotne jest, aby zdarzenie by∏o epizodyczne, tzn. warunkiem uznania zabójstwa za zabójstwo masowe jest pozbawienie ˝ycia trzech
osób w ramach jednego zdarzenia. „Thomas O’ Reilly Fleming pisze w pracy
„The Evolution of Multiple Murder In Historical Perspective”, ˝e masowe
zabójstwo jest specyficznà formà zabójstwa, w której jedna osoba w krótkim
czasie pozbawia ˝ycia trzy lub wi´cej osób. […] O’Reilly Fleming próbuje te˝
sklasyfikowaç formy masowego zabójstwa. Za pierwszà z nich uwa˝a tzw.
uczniów b´dàcych cz∏onkami sekt i zabijajàcych w imieniu „sprawy” – przek∏adem tej formy sà zabójstwa dokonywane przez sekt´ Mansona. Drugà formà sà
„unicestwiacze rodziny”, mordujàcy ca∏à swojà rodzin´ i zwierz´ta domowe,
podpalajàcy dom i pope∏niajàcy samobójstwo. Trzecia forma to „niezadowoleni
pracownicy” atakujàcy tych, których obarczajà odpowiedzialnoÊcià za upokorzenia i niepowodzenia w pracy oraz jej utrat´. O’Reilly Fleming wyró˝nia tak˝e
trzy inne, mniej typowe kategoria masowych zabójców:
1) „dzia∏ajàcych i uciekajàcych”, którzy dok∏adnie planujà swoje przest´pstwo w celu przygotowania sobie póêniejszej ucieczki z miejsca
przest´pstwa […]
2) „pseudokomandosów”, maniaków w∏adzy zafascynowanych bronià,
testujàcych swe umiej´tnoÊci w akcie zbiorowego mordu,
3) chorych psychicznie zabójców, którzy – cierpiàc na ró˝norakie
zaburzenia umys∏owe - dokonujà rozlicznych aktów przemocy, w tym
morderstw”.10
Skupiajàc si´ nad analizà elementów i cech charakterystycznych, które
pozwalajà na odró˝nienie zjawiska seryjnego zabójstwa od jego odmiany, jakà
jest masowe morderstwo, nale˝y wyeksponowaç nast´pujàce elementy:


W pierwszej kolejnoÊci istotne znaczenie ma rozpi´toÊç w czasie poszczególnych zdarzeƒ. W przypadku masowego morderstwa aktu mordu sprawca
dokonuje podczas zaledwie kilku chwil, a tym samym nie wyst´puje tutaj
element powtarzalnoÊci. Charakterystyczne jest to, ˝e zabójstwo masowe

9 A. Czerwiƒski, K. Gradoƒ, Seryjni mordercy, Wydawnictwo MUZA S.A, Warszawa 2001, s. 27.
10 Ibidem., s. 29.
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dokonywane jest bardzo cz´sto nawet poprzez jednorazowe u˝ycie broni
(np. wystrzelona seria z broni palnej, pod∏o˝enie i odpalenia ∏adunku wybuchowego.)


Nast´pnie nale˝y równie˝ zaznaczyç, ˝e w przypadku zabójstw masowych
nie wyst´puje zjawisko zastraszenia miejscowej ludnoÊci. Atak masowy
zazwyczaj jest atakiem nieprzewidzianym, ale zarazem niepowtarzalnym,
tak wi´c opinia publiczna po dokonaniu takiego zdarzenia skupia si´ nad
pomocà rodzinà ofiar, dyskusjami nad podj´ciem ewentualnych dzia∏aƒ
celem zapobiegania podobnym wydarzeniom w przysz∏oÊci nie skupiajàc si´
w najmniejszej nawet mierze nad obawà przed kolejnym atakiem. Brak
paniki na terenach dotkni´tych zjawiskiem mo˝e byç równie˝ spowodowany
okolicznoÊcià, i˝ bardzo cz´sto sprawca ginie, pope∏niajàc samobójstwo lub
w trakcie ob∏awy zorganizowanej przez organy Êcigania. Zgo∏a odmiennie
sytuacja ta wyglàda w przypadku morderstw pope∏nianych seryjnie.
W przypadku zabójstw masowych nie mamy do czynienia z powa˝nym
wyzwaniem stojàcym przed wymiarem sprawiedliwoÊci i s∏u˝bami porzàdkowymi, jakim niewàtpliwie jest pojmanie sprawcy, jego osàdzenie i wymierzenie stosownej kary. W przypadkach zabójstw masowych sprawca zazwyczaj
zostaje pozbawiony ˝ycia w trakcie ob∏awy policyjnej, sam odbiera sobie
˝ycie lub te˝ dobrowolnie oddaje si´ w r´ce wymiaru sprawiedliwoÊci.



Kolejnym elementem pozwalajàcym na wyodr´bnienie morderstw masowych jest liczba ofiar, które ginà w dwóch odmianach zabójstwa. Zasadniczo
nale˝a∏oby uznaç, ˝e z pomini´ciem seryjnych morderców dzia∏ajàcych na
terenach by∏ego bloku radzieckiego liczba ofiar zabójców seryjnych jest
znacznie mniejsza od liczby ofiar zabójców masowych i choç mog∏oby si´
wydawaç, ˝e dzia∏anie rozciàgni´te w czasie winno pozwalaç na dopuszczenie
si´ znacznie wi´kszej iloÊci zabójstw, to praktyka uczy nas, ˝e atak zmasowany, nieprzewidziany, majàcy miejsce w zaludnionych punktach miast
poch∏ania znacznie wi´cej ofiar ni˝ nawet blisko kilkunastoletnia dzia∏alnoÊç
niektórych seryjnych zabójców.



Zasadniczo ostatnim spoÊród najistotniejszych elementów pozwalajàcych
na wyró˝nienie obu form zabójstwa jest zainteresowanie opinii publicznej
oraz mediów sprawcà przest´pstwa. O ile w przypadku zabójstw seryjnych
powstajà liczne publikacje ksià˝kowe, filmy dokumentalne, wywiady oraz
innego rodzaju materia∏y êród∏owe na temat bestialsko mordujàcych osobników, o tyle w przypadku masowych morderców podstawowym celem
powstajàcych publikacji jest ukazanie tragizmu zdarzenia, bólu i cierpienia
bliskich ofiar czy te˝ dok∏adnego przebiegu zdarzenia, bez jakiegokolwiek
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skupienia uwagi na osobie sprawcy, motywach jego dzia∏ania, jego
pochodzenia czy te˝ cechach charakteru. Podobnie jak w przypadku reakcji
spo∏eczeƒstwa, cz´sto brak zainteresowania osobà sprawcy wynika z faktu
pope∏nienia przez niego samobójstwa lub pozbawienia ˝ycia w trakcie akcji
zorganizowanej przez policj´ lub s∏u˝by wojskowe.
Zjawisko seryjnego zabójstwa obok charakterystycznej dla siebie bezradnoÊci
spo∏eczeƒstwa wobec pope∏nianych zabójstw, ogromu zjawiska, nieopisanej iloÊci
osób mogàcych stanowiç kolejnà potencjalnà ofiar´ sprawcy oraz brutalnoÊcià,
z jakà zwykle mamy do czynienia w przypadku tego typu morderstw, pociàga
za sobà równie˝ kwestie zwiàzane z zapewnieniem ochrony osobom mogàcym
w ka˝dej kolejnej dobie staç si´ kolejnymi ofiarami grasujàcego zabójcy.
Historia kryminalistyki wskazuje zarówno na przypadki zabójstw pope∏nianych przez morderców w du˝ych odst´pach czasu, jak i na takie, których cz´stotliwoÊç jest znacznie wi´ksza. W praktyce chwilowe zaniechanie pope∏niania
zabójstw stanowi tzw. okres wyciszenia sprawcy i po jego up∏ywie nast´puje
kolejne tragiczne w skutkach zdarzenie.
Stajàc naprzeciwko seryjnego zabójcy po stronie organów Êcigania pojawia
si´ nie tylko problem zwiàzany z dzia∏aniami wykrywczym sprawcy, ale równie˝ niezb´dne jest podj´cie dzia∏aƒ prewencyjnych, które zapewnià lokalnemu
spo∏eczeƒstwu bezpieczeƒstwo. W tym miejscu nale˝y raz jeszcze wskazaç
na mo˝liwe scenariusze zakoƒczenia przest´pczej dzia∏alnoÊci seryjnych zabójców, którzy zaprzestajà zabijaç na skutek schwytania przez organy Êcigania albo
na skutek Êmierci. Historia kryminalistyki nie zanotowa∏a do dnia dzisiejszego
przypadku, w którym pojawiajàce informacje o seryjnych morderstwach usta∏y
bez wystàpienia jednego z powy˝szych zjawisk. Morderstwa pope∏niane przez
seryjnych zabójców mo˝na porównaç do niemo˝liwego do przezwyci´˝enia
na∏ogu palenia tytoniu lub nadmiernego spo˝ywania alkoholu. Doskona∏ym
potwierdzeniem powy˝szego winien byç cytat z wypowiedzi Joachima
Knycha∏y, jednego z najg∏oÊniejszych polskich seryjnych morderców. W trakcie
odczekiwania na wykonanie wyroku kary Êmierci Joachim Knycha∏a w udzielonym wywiadzie stwierdzi∏, ˝e podczas podj´tej próby zaprzestania morderstw,
w czasie przeprowadzania remontu domu mieszkalnego coÊ wewn´trznie
podpowiada∏o mu: „Co ty robisz, zajmij si´ tym, co masz do zrobienia! JesteÊ
stworzony do innej pracy! Zobacz, ile kobiet czeka na twoja siekierk´!”11
Majàc na uwadze okolicznoÊç brutalnoÊci dzia∏ania seryjnych zabójców przy
jednoczesnej ÊwiadomoÊci skomplikowania procesu wykrywczego, nale˝y
doceniç funkcj´ prewencyjnà sprawowanà na terenach potencjalnie zagro˝onych
kolejnym atakiem sprawcy. Skomplikowanie pod∏o˝a psychicznego sprawcy
oraz niemo˝noÊç przewidywania jego przysz∏ych zachowaƒ, wobec cz´sto
11 E. Kozak, Pami´tnik Wampira, Wydawnictwo MIR, Warszawa 2003, s. 52.
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towarzyszàcemu sprytowi i wzgl´dnej bezb∏´dnoÊci dzia∏ania sprawcy nasuwa
nam racjonalnoÊç uznania niewystarczalnoÊci dzia∏aƒ prewencyjnych bez wzgl´du
na skal´, na jakà b´dà one prowadzone. Historia kryminalistyki do dnia dzisiejszego
nie zanotowa∏a przypadku, w którym bezpoÊrednio po rozpoznaniu seryjnoÊci
pope∏nianych zabójstw i rozpocz´cia procesu poszukiwawczego uda∏o si´ ca∏kowicie wyeliminowaç zagro˝enia kolejnym atakiem. Co wi´cej, w praktyce cz´sto
zdarza∏o si´, i˝ zmasowane oddzia∏y policji podejmujàce dzia∏ania poszukiwawcze,
z dozà lekkiej ignorancji traktowa∏y istot´ dzia∏aƒ prewencyjnych.
W zwiàzku z przedstawionymi w powy˝szej cz´Êci rozwa˝aniami nale˝a∏oby
uznaç, i˝ w oparciu o niemo˝noÊç dobrowolnego zaprzestania pope∏niania morderstw oraz wobec braku mo˝liwoÊci zapewnienia spo∏eczeƒstwu bezwzgl´dnego
i ca∏kowitego bezpieczeƒstwa, jedynym skutecznym elementem dzia∏aƒ prewencyjnych winno byç jak najsprawniejsze pojmanie i osàdzenie sprawcy. Wobec
rozrastajàcych si´ osiedli mieszkalnych w polskich miastach, coraz wi´kszego
doceniania przez obcokrajowców walorów turystycznych naszego kraju, a co si´
z tym wià˝e - zwi´kszenia zaludnienia kraju, podejmowanie dzia∏aƒ stricte zapobiegawczych staje si´ z roku na rok coraz bardziej utrudnione. Skoro wi´c
przypadki seryjnych zabójstw zanotowane w Polsce na prze∏omie lat 1970-1990,
czyli przed okresem rozkwitu gospodarki i turystyki w Polsce, nie dawa∏y podstaw
do zapewnienia bezwzgl´dnego bezpieczeƒstwa, to tym samym dziÊ, bez najmniejszych wàtpliwoÊci uznaç mo˝na, ˝e jedynà w pe∏ni skutecznà metodà
zapewnienia bezpieczeƒstwa spo∏ecznoÊci jest szybkie zidentyfikowanie sprawcy,
jego pojmanie i doprowadzenie do osàdzenia zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
Abstrahujàc od analizy dzia∏aƒ wykrywczych zwiàzanych z poszukiwaniem
sprawców zabójstw seryjnych nale˝y pami´taç, i˝ samo zatrzymanie osoby
podejrzanej o dopuszczenie si´ wielokrotnego pope∏nienia zbrodni zabójstwa,
nawet przy za∏o˝eniu bezwzgl´dnej pewnoÊci, i˝ osoba zatrzymana jest sprawcà
serii zabójstw, nie stanowi przes∏anki uznania takiej osoby za winnà. Uznanie
oskar˝onego za winnego zarzucanych mu czynów nastàpiç mo˝e tylko i wy∏àcznie na mocy prawomocnego wyroku sàdu. Skoro wi´c, po zakoƒczeniu przez
organy Êcigania Êledztwa, pojmania podejrzanego i przedstawienia mu zarzutów
wielokrotnego pope∏nienia zbrodni z art. 148 kodeksu karnego nast´puje faza
rozpoznania sprawy przez w∏aÊciwy sàd, to w tym te˝ zakresie pojawia si´
problem postawy prezentowanej przez oskar˝onego w toku procesu sàdowego.
Nale˝y wyró˝niç cztery g∏ówne i podstawowe sposoby zachowania prezentowane
w post´powaniu sàdowym przez oskar˝onych:
– obrona poprzez zaprzeczanie wszystkiemu i odmawianiu sk∏adania
zeznaƒ,
– obrona poprzez zmian´ postawy w toku post´powania,
– obrona poprzez pe∏nà i nieograniczonà wspó∏prac´ z sàdem,
– obrona poprzez symulacj´ niepoczytalnoÊci.

Zjawisko seryjnego zabójstwa - postawa oskar˝onego przed sàdem ...

107

Analizujàc postaw´ oskar˝onego poprzez zaprzeczanie wszystkiemu i odmawianiu sk∏adania zeznaƒ, nale˝y w pierwszej kolejnoÊci wskazaç na treÊç art.
175 § 1 kodeksu post´powania karnego, zgodnie z którym „oskar˝ony ma prawo
sk∏adaç wyjaÊnienia; mo˝e jednak bez podania powodów odmówiç odpowiedzi
na poszczególne pytania lub odmówiç sk∏adania wyjaÊnieƒ. O prawie tym
nale˝y go pouczyç.” Nadto stosownie do dyspozycji zawartej w art. 6 kodeksu
post´powania karnego oskar˝onemu przys∏uguj´ prawo do obrony w dowolny
sposób, prawo to jednak ograniczone jest treÊcià art. 233 kodeksu karnego.
Zgodnie z przyj´tym w doktrynie stanowiskiem „oskar˝ony ma prawo do wyboru
takiej obrony, jakà uwa˝a za najskuteczniejszà. Mo˝e wi´c wybraç obron´
biernà i korzystaç z prawa do milczenia (odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ), co jest
konsekwencjà zasady domniemania niewinnoÊci” (Kodeks post´powania karnego.
W. Grzegorczyk, Komentarz. SIP Lex Polonica). Nadto na uwzgl´dnienie zas∏uguje równie˝ orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia z 4 wrzeÊnia 1977 r. - V KR
176/77, OSNKW 1978, nr 1, poz. 7, zgodnie z którym „odmowa z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania (podobnie jak nieprzyznanie si´ do winy i brak skruchy) nie mogà powodowaç ˝adnych negatywnych
nast´pstw dla oskar˝onego. W szczególnoÊci nie mo˝e byç uznawana za milczàce
przyznanie si´ do winy lub okolicznoÊç wzmacniajàcà podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa bàdê obcià˝ajàcà przy wymiarze kary.”
Polskie post´powania karne oparte jest na zasadzie domniemania niewinnoÊci,
nadto zgodnie z treÊcià art. 5 § 2 kodeksu post´powania karnego wprowadzona
zosta∏a zasada in dubio pro reo, co oznacza, i˝ „nie dajàce si´ usunàç wàtpliwoÊci
rozstrzyga si´ na korzyÊç oskar˝onego”. Wy˝ej opisane dzia∏anie oskar˝onego
doprowadza do sytuacji, w której pozostaje on bierny wobec toczàcego si´
post´powania, a pe∏en ci´˝ar udowodnienia winy spoczywa na oskar˝ycielu,
który w najmniejszym nawet zakresie nie mo˝e liczyç na wspó∏prac´ oskar˝onego.
W drugim spoÊród przedstawianych przypadków sposobem na obron´
w post´powaniu sadowym b´dzie pierwotne sk∏adanie zeznaƒ, po∏àczone
z nast´pujàcym po czasie ich odwo∏aniem lub ca∏kowità ich zmianà. Dzia∏anie
takie wprowadza przed∏u˝enie procesu karnego, co wzgl´dnie odwleka wykonanie zasàdzonej w przysz∏oÊci kary. Do grupy takich zachowaƒ nale˝y zaliczyç
równie˝ zachowanie sprawcy, który w post´powaniu przygotowawczym sk∏ada
wyczerpujàce wyjaÊnienia, nast´pnie w toku przewodu sàdowego odwo∏uje je
lub diametralnie zmienia. Bez znaczenia wydaje si´ byç tutaj okolicznoÊç, czy
dzia∏anie takie ma na celu ostateczne przyznanie si´ do winy, gdy˝ - jak si´
wydaje - jego jedynym celem jest od∏o˝enie w czasie momentu wyrokowania
przez sàd orzekajàcy w sprawie. Z racjonalnego punktu widzenia dzia∏anie takie
nie mo˝e byç traktowane w kategoriach korzystnoÊci lub niekorzystnoÊci w stosunku do osoby oskar˝onego, gdy˝ nie ma ono najmniejszego wp∏ywu na zapadajàcy w sprawie wyrok.
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Sprawcy zabójstw seryjnych cz´sto decydujà si´ na pe∏nà i nieograniczonà
w ˝aden sposób wspó∏prac´ z sàdem. Powodów takich jest wiele, ale do najcz´Êciej spotykanych nale˝y przekonanie, i˝ nawet wobec brutalnoÊci i wielokrotnoÊci pope∏nianych zabójstw sprawca poprzez przyznanie si´ do winy i okazanie
skruchy liczyç mo˝e na orzeczenie kary w mniejszym wymiarze. O ile post´powanie takie mo˝e mieç logiczne uzasadnienie w przypadku procesów oskar˝onych o inne przest´pstwa, to wydaje si´, ˝e w przypadku seryjnych zabójców
wspó∏praca taka nie b´dzie mia∏a wi´kszego wp∏ywu na wysokoÊç orzeczonej
kary. Drugim Êrodkiem motywujàcym sprawc´ do wspó∏pracy z wymiarem
sprawiedliwoÊci jest wewn´trzna duma i ch´ç podzielenia si´ z innymi swoimi
„osiàgni´ciami”. Na przestrzeni lat cz´sto notowano przypadki, w których zasiadajàcy na ∏awie oskar˝onych seryjni zabójcy dok∏adnie opisywali przebieg
swojego post´powania, pragnàc rozg∏osu i rozpropagowania przez pras´ informacji na swój temat.
Kolejnym sposobem obrony przybieranym przez sprawców seryjnych
zabójstw jest symulacja niepoczytalnoÊci z jednoczesnà g∏´bokà wiarà, ˝e sk∏ad
orzekajàcy naka˝e umieszczenie sprawcy w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym, czyli miejscu o znacznie mniej ucià˝liwych warunkach mieszkalnych
i znacznie mniej dotkliwym rygorze i obowiàzujàcych wewnàtrz zasadach ni˝
ma to miejsce w przypadku zak∏adu karnego. Zgodnie z treÊcià art. 31 § 1 kodeksu
karnego „nie pope∏nia przest´pstwa, kto, z powodu choroby psychicznej,
upoÊledzenia umys∏owego lub innego zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych, nie
móg∏ w czasie czynu rozpoznaç jego znaczenia lub pokierowaç swoim post´powaniem.” Paragraf 2 niniejszego artyku∏u reguluje regu∏y odpowiedzialnoÊci
w stosunku do osób o ograniczonej poczytalnoÊci w chwili pope∏niania czynu
zabronionego – „je˝eli w czasie pope∏nienia przest´pstwa zdolnoÊç rozpoznania
znaczenia czynu lub kierowania post´powaniem by∏a w znacznym stopniu ograniczona, sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne z∏agodzenie kary.” Istotne jest
i zas∏uguje na wskazanie, i˝ powy˝szych regulacji nie stosuje si´, gdy sprawca
sam wprowadzi∏ si´ w stan nietrzeêwoÊci lub odurzenia w wyniku dzia∏aƒ, których skutek taki w postaci niepoczytalnoÊci lub ograniczonej poczytalnoÊci
móg∏ on przewidzieç. Oczywiste jest, i˝ „stan psychiczny oskar˝onego ma
jednak znaczenie dopiero po uprzednim ustaleniu, ˝e w ogóle dopuÊci∏ si´ on czynu zabronionego. ˚aden przepis prawa nie zwalnia sàdu z obowiàzku ustalenia,
czy oskar˝ony, który wed∏ug opinii psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu
art. 31 § 1 k.k., pope∏ni∏ zarzucony mu czyn. Musi wi´c zachodziç zbie˝noÊç
w czasie dwóch zasz∏oÊci: czynu oskar˝onego oraz jego niepoczytalnoÊci” (wyrok
Sàdu Najwy˝szego z 5 marca 2002 r., III KKN 329/99, OSNKW 2002, nr 7-8,
poz. 53). W doktrynie przewa˝a poglàd, i˝ „dla przyj´cia niepoczytalnoÊci
niezb´dne jest ustalenie, czy z powodu jednej z wymienionych przyczyn psychiatrycznych wystàpi∏ po∏àczony z nià wi´zià przyczynowà skutek psychologiczny
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w opisanej postaci. W gr´ wchodziç mo˝e zarówno niemo˝noÊç rozpoznania
czynu, a w konsekwencji pokierowania swoim post´powaniem (nie mo˝na
bowiem nim kierowaç bez rozpoznania jego znaczenia), jak równie˝ niemo˝noÊç pokierowania swym post´powaniem przy zachowanej zdolnoÊci rozpoznania
znaczenia swego czynu. Psychologicznym nast´pstwem okreÊlonych w przepisie
okolicznoÊci psychiatrycznych mo˝e byç zarówno równoczesne zak∏ócenie
procesów intelektualno-poznawczych i wolicyjnych, jak i zak∏ócenie jedynie
procesów wolicyjnych przy zachowaniu poprawnoÊci procesów intelektualnopoznawczych”(Kodeks karny. M. Filar, Komentarz. SIP Lex Polonica).
Analizujàc cztery g∏ówne przedstawione powy˝ej sposoby zachowania
na etapie post´powania sàdowego, nie nale˝y wskazywaç, które z nich wydaje
si´ byç najbardziej korzystne dla sprawcy. Za ca∏à pewnoÊcià rozgraniczenie
takie nie mo˝e byç dokonane na kanwie ludzkiej moralnoÊci i traktowane winno
byç tylko jako element taktyki procesowej, która nie powinna oddzia∏ywaç
na obiektywnoÊç oceny zebranego w sprawie materia∏u dowodowego przez
sk∏ad orzekajàcy.
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Anna Konduracka

EWOLUCJA MODUS OPERANDI SPRAWCÓW PRZEMYTU
NA PRZYK¸ADZIE GRANICY POLSKO-UKRAI¡SKIEJ
Przest´pczoÊç jako zjawisko powszechnie wyst´pujàce wÊród wszystkich
spo∏eczeƒstw przybiera ró˝ne formy, w tym równie˝ transgranicznà. Od pradawnych dziejów przekraczaniu granic danego terytorium cz´sto towarzyszy∏y
napaÊci na okolicznà ludnoÊç, rabunki, podpalenia. W czasach nam wspó∏czesnych, kiedy najwi´kszà rol´ odgrywajà dobra materialne, przest´pczoÊç ta
przybiera odmiennà postaç. Nakierowana jest g∏ównie na osiàgni´cie szybkiego,
choç ryzykownego zysku indywidualnych osób bàdê zorganizowanych grup
przest´pczych. Analizujàc przest´pczoÊç transgranicznà spotykamy si´ ze zjawiskiem przemytu, czyli tzw. kontrabandy. Przez poj´cie to rozumiemy przewóz
rzeczy przez granic´ danego paƒstwa z pomini´ciem op∏at celnych, akcyzowych
lub innych wymaganych przez prawo danego kraju (np. op∏at podatkowych), jak
równie˝ wwóz na teren danego kraju towarów, którymi obrót jest tam zakazany.
Chodzi tu g∏ównie o narkotyki, broƒ, materia∏y wybuchowe, zabytkowe dzie∏a
sztuki, rzadkie gatunki roÊlin, zwierzàt itp. Traktujàc zjawisko sensu largo,
mo˝na powiedzieç, ˝e przemytem jest przemieszczenie mi´dzy paƒstwami lub
obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiàzujàcego prawa.
Historia przemytu jest d∏uga. Jednak metody jego pope∏niania ró˝nià si´ na
przestrzeni lat. Istniejà równie˝ ró˝nice iloÊciowe i jakoÊciowe w przemycanych
towarach. Âledzàc histori´ przemytu Êwiatowego, natkniemy si´ na wzmianki
o nielegalnym przewozie towarów mi´dzy granicami Anglii i Francji w XVIII
wieku czy na terenie USA, Kanady i Meksyku w czasach prohibicji. Polski
przemyt zaczà∏ rozwijaç si´ ju˝ w czasach zaborów, a jego najwi´kszy rozkwit
przypad∏ na lata PRL-u. Wspó∏czeÊnie zjawisko to ma coraz wi´ksze rozmiary,
a jego przyczyny le˝à po stronie ciàg∏ego wzrostu stawek akcyzowych g∏ównie
na towary tytoniowe, alkoholowe i paliwa p∏ynne. Du˝y wp∏yw na zwi´kszenie
przest´pczoÊci przemytniczej ma wzrost produkcji narkotyków i koniecznoÊç
rozprowadzania ich po ca∏ej Europie i Êwiecie. Polska ma du˝y udzia∏ w produkcji
amfetaminy i jej pochodnych, które nielegalnie sà wywo˝one z naszego paƒstwa
na Zachód, skàd z kolei trafiajà do nas pochodne konopi indyjskich czy opiatów.
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Przemyt jest zjawiskiem wyst´pujàcym w ka˝dej szerokoÊci geograficznej.
Nie sposób ca∏kowicie jemu zapobiec, jednak ka˝de paƒstwo dok∏ada wszelkich
staraƒ, by ograniczaç jego rozmiary. G∏ównie dlatego, ˝e negatywne skutki dzia∏alnoÊci przemytniczej ponoszà nie tylko firmy, których towary sà podrabiane
i przewo˝one przez granice, firmy krajowe zajmujàce si´ np. produkcjà wyrobów
tytoniowych itp., ale przede wszystkim straty ponosi Skarb Paƒstwa. W ka˝dym
paƒstwie ochrona granic powierzona jest wysoko wykwalifikowanym s∏u˝bom.
W Polsce funkcj´ ochrony pogranicza pe∏ni Stra˝ Graniczna, a wraz z nià S∏u˝ba
Celna. Tylko wspó∏praca tych jednostek, czasami równie˝ przy pomocy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Centralnego Biura Âledczego, pozwala na skutecznà walk´ z przest´pczoÊcià granicznà, w tym g∏ównie przemytniczà.
Zw∏aszcza w zakresie walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà, której rozwój jest
coraz bardziej dostrzegalny. Do zadaƒ Stra˝y Granicznej nale˝y nie tylko czynna ochrona granicy paƒstwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu
granicznego, wydawanie zezwoleƒ na przekraczanie granicy paƒstwowej, w tym
wiz, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest´pstw i wykroczeƒ oraz
Êciganie ich sprawców, zapewnienie bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´dzynarodowej i porzàdku publicznym w zasi´gu terytorialnym przejÊcia granicznego
i strefie nadgranicznej, ale równie˝ zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia
wymaganego w myÊl odr´bnych przepisów przez granic´ paƒstwowà Êrodków
odurzajàcych i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materia∏ów
wybuchowych.1
Poczàtek lat 90. XX wieku przyniós∏ nie tylko rozwój gospodarki paƒstwowej,
ale te˝ rozwój mi´dzynarodowej wymiany towarowej, która sprzyja wzrostowi
zagro˝enia przest´pczoÊcià przemytniczà. Nastàpi∏ zdecydowany wzrost przest´pczoÊci transgranicznej, stanowiàcej zagro˝enie dla porzàdku publicznego, a niejednokrotnie bezpieczeƒstwa i interesów paƒstwa. Rocznie na terenie Polski
stwierdza si´ oko∏o 2,5 tys. przest´pstw przemytniczych. WÊród rodzajów
przemytu wyró˝nia si´ przede wszystkim przemyt làdowy (samochodowy,
kolejowy, tzw. mrówkowy), morski i lotniczy. Najwy˝szy poziom zorganizowania osiàgnà∏ ten pierwszy - làdowy, g∏ównie samochodowy. Co do form wyst´powania tej przest´pczoÊci wyró˝niamy przemyt indywidualny i dokonywany
w zorganizowanych grupach. Indywidualny polega na przewo˝eniu przez pojedynczych sprawców przez granic´ towarów w ró˝nego rodzaju schowkach,
odzie˝y, baga˝ach lub Êrodkach transportu, w celu unikni´cia kontroli celnej
i nieop∏acenia obowiàzujàcego c∏a lub omini´cia istniejàcych zakazów przywozu
(wywozu). Natomiast przemyt zorganizowany to grupowe dzia∏anie w porozumieniu osób, które systematycznie lub jednorazowo nielegalnie przewo˝à
przez granic´ towary podlegajàce ocleniu lub których przewóz jest zabroniony,
1 Por. art. 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 roku o Stra˝y Granicznej (Dz.U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997 z póên.zm.)
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w ró˝norodny sposób unikajàc kontroli celnej. Proceder ten jest êród∏em du˝ych
i sta∏ych zysków.2 Jak widaç, ró˝nica mi´dzy tymi formami pope∏niania
przest´pstwa przemytu polega nie tylko na sposobie dzia∏ania sprawców, iloÊci
przemycanych towarów, wielkoÊci obrotów, ale tak˝e wysokoÊci osiàganych
zysków. Ró˝ny jest te˝ cel dzia∏ania przemytników.
Wraz z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej (1.05.2004 r.), nasza wschodnia
granica sta∏a si´ zewn´trznà granicà ca∏ej Wspólnoty. Ma to swoje odbicie równie˝ w zjawisku przest´pczoÊci granicznej i przemycie. Z jednej strony granica
ta jest bardziej „uszczelniona” i chroniona, z drugiej zaÊ nacisk przemytników
na nielegalny wwóz na teren Rzeczypospolitej i wywóz z jej terenu towarów
zakazanych jest wi´kszy. Niejednokrotnie przekroczenie naszej wschodniej
granicy jest bramà na Zachód, na zachodnie rynki handlu narkotykami, bronià,
dzie∏ami sztuki czy innymi „po˝àdanymi” towarami.
Znacznà cz´Êç wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi granica
polsko-ukraiƒska. Ten prawie 535-kilometrowy3 pas graniczny chroniony jest
w pó∏nocnym swoim fragmencie przez Nadbu˝aƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej
(na odcinku ok. 296 km), natomiast jego po∏udniowa cz´Êç zabezpieczana jest
przez Bieszczadzki Oddzia∏ Stra˝y Granicznej (na odcinku ok. 239 km). Obszar
dzia∏ania tych oddzia∏ów obejmuje g∏ównie gminy przygranicza województwa
lubelskiego i podkarpackiego. Linia graniczna rozciàga si´ od koryta Bugu
w okolicach Sobiboru na pó∏nocy, po Bieszczady na po∏udniu. Kontrol´ i ochron´
granicy sprawuje tu 11 placówek nadbu˝aƒskiej SG4 i 12 placówek bieszczadzkiej SG5. Na granicy polsko-ukraiƒskiej jest 12 przejÊç granicznych, w tym
6 drogowych i 6 kolejowych. Najwi´ksze w PrzemyÊlu, Medyce, KroÊcienku,
Korczowej, Ustrzykach Górnych, Dorohusku, Hrubieszowie i Hrebennym.
W Medyce funkcjonuje przejÊcie piesze czynne ca∏à dob´. Tam te˝ wyst´puje
najwi´kszy ruch graniczny. Z ka˝dym rokiem zaznacza si´ sukcesywny wzrost
liczby odpraw. I tak na przyk∏ad w roku 2002 granic´ polsko-ukraiƒskà przekroczy∏o 6 133 536 osób, a w roku 2006 ju˝ ponad 11 991 590 osób.6 W 2006 roku
Êrednio na dob´ w przejÊciach granicznych podleg∏ych BiOSG odprawiano
ok. 33 tys. osób i 8,6 tys. Êrodków transportu.7 Tak wzmo˝ony ruch graniczny
sprzyja zjawiskom przest´pnym i procederowi kontrabandy. Przemyt i dystrybucja towarów obj´tych akcyzà, narkotyków, a tak˝e nielegalna migracja pobytowa
stanowià tu najwi´kszà przest´pczoÊç granicznà. W 2002 roku funkcjonariusze
2 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 305-306.
3 Por. Ma∏y rocznik statystyczny Polski, 1997.
4 www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl stan na dzieƒ 10.04.2009 r.
5 P. Koz∏owski, BIOSG w Êwietle liczb i danych statystycznych, Biuletyn Stra˝y Granicznej
Nr I/2008, s. 78.
6 Ibidem, s. 81.
7 Ibidem, s. 82.
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BiOSG w zwiàzku z pope∏nieniem przest´pstwa zatrzymali 1157 osób, w czym
841 na przejÊciach granicznych, a 316 poza przejÊciami. Natomiast w roku 2006
zatrzymano 1224 osób, na przejÊciach 726, poza nimi 498.8
Analizujàc zjawisko przemytu, warto zwróciç uwag´ na zmiany, jakie
zachodzà w tym procederze na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniajà si´ przede
wszystkim metody jego pope∏niania. Sprawcy dzia∏ajà z coraz to wi´kszà determinacjà, wykazujà si´ coraz to wi´kszà pomys∏owoÊcià w ukrywaniu przemycanych towarów. U˝ywajà lepiej wyposa˝onych Êrodków transportu. Ich dzia∏ania
sà skrupulatnie zaplanowane, a ryzyko „wpadki” oszacowane i sprowadzane do
minimum. Wspó∏praca mi´dzynarodowa przejawia si´ równie˝ we wspó∏pracy
przest´pczej. Stàd coraz cz´Êciej s∏u˝by graniczne muszà rozpracowywaç mi´dzynarodowe siatki przemytników. Szeroko poj´te modus operandi 9 sprawców
przemytu ulega ewolucji. Do niedawna popularna metoda „drobnego” przemytu
przez tzw. mrówki, czyli pojedyncze osoby, które przekraczajà granic´ kilka
razy na dob´ i przenoszà g∏ównie papierosy i alkohol, a nast´pnie odsprzedajà
towar do sklepów czy na pobliskich bazarach, zastàpiona zosta∏a w du˝ej mierze
bardzo dobrze zorganizowanym procederem kontrabandy na szerokà skal´,
dokonywanym przez wi´ksze grupy osób.
Z rozpoznania posiadanego przez Biuro do Walki z Przest´pczoÊcià
Zorganizowanà KGP oraz wydzia∏ów terenowych wynika, ˝e przest´pczoÊç
przemytniczà prowadzà wyspecjalizowane i wysoce zorganizowane polskie
grupy przemytnicze, nierzadko wspó∏dzia∏ajàce ze strukturami przest´pczymi
innych paƒstw. Stosowane przez nie metody kontrabandy to g∏ównie: fikcyjny
tranzyt przez polski obszar celny towarów przewo˝onych na podstawie karnetów TIR (roz∏adunek towaru na terenie Polski przy sfa∏szowaniu potwierdzenia
wyjazdu z kraju w dokumentach celnych), fikcyjny eksport towarów krajowych
(na podstawie sfa∏szowanych dokumentów wy∏udzenie zwrotu podatku VAT
oraz sprzeda˝ poza ewidencjà pozostawionych w kraju towarów), fikcyjny reeksport importowanych towarów sk∏adowanych w polskich sk∏adach celnych
i wolnych obszarach celnych (wprowadzenie ich z pomini´ciem nale˝noÊci
celnych i podatkowych do dystrybucji w kraju), zani˝enie wartoÊci celnych przy
imporcie towarów (podwójna dokumentacja, przedk∏adanie do odprawy celnej
faktur o zani˝onej cenie transakcyjnej), import towarów przez fikcyjnego odbiorc´ bez dokonania odprawy celnej lub sfa∏szowanie odprawy celnej rzekomego
odbioru towarów importowanych przez grup´ przest´pczà na konto istniejàcej
firmy, bez wiedzy jej w∏aÊciciela, przewóz towarów na podstawie sfa∏szowanych
8 Ibidem, s. 93.
9 Modus operandi - jako szczególny, cz´sto powtarzalny sposób dzia∏ania sprawcy. Por.
T. Hanausek, Kryminalistyka, Kraków 2002, s. 45; J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa
2002, s. 227; J. Wnorowski, Sposób dzia∏ania jako Êrodek identyfikacji sprawcy przest´pstwa,
Warszawa 1978, s. 16.
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lub wy∏udzonych kart mienia przesiedlenia.10 Do celów przemytniczych wykorzystywany jest równie˝ mi´dzynarodowy osobowy ruch turystyczny.
Najcz´Êciej przedmiotem przemytu sà towary ob∏o˝one najwy˝szymi stawkami
celnymi oraz te obj´te ograniczeniami lub ca∏kowitymi zakazami wwozu lub
wywozu, a wi´c wyroby tytoniowe, spirytusowe, samochody, dzie∏a sztuki,
broƒ, paliwa, artyku∏y spo˝ywcze. Tendencje iloÊciowe w przemycanym
towarach zmieniajà si´ na przestrzeni lat. Najlepiej zobrazujà to dane:
2003 r.

narkotyki
broƒ
i amunicja

- broƒ
- amunicja

dobra
kultury
pojazdy
mechaniczne

- samochody
- motocykle

towary
handlowe

- papierosy
- alkohol
- waluta obca
- inne towary

2008 r.

iloÊç

wartoÊç

iloÊç

wartoÊç

47,4079 kg
+ 1 257 tabl.

4 017 837 z∏

135,2003 kg
+ 5 969 tabl.

4 164 569 z∏

45 szt.
3 034 szt.

16 143 z∏

101 szt.
899 szt.

1 630 z∏

169 szt.

103 500 z∏

374 szt.

623 000 z∏

1 102 szt.
38 szt.

38 924 280 z∏

551 szt.
2 szt.

23 960 440 z∏

34 226 314 z∏
5 186 373 z∏
1 820 140 z∏
13 489 678 z∏

66 097 837 z∏
9 088 265 z∏
701 348 z∏
47 194 288 z∏

Tab. 1. Ujawnione przez SG towary pochodzàce z przemytu - zestawienie.11
Dane dotyczàce sytuacji na granicy polsko-ukraiƒskiej w latach 2002-2006
wskazujà, ˝e funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
ujawnili przemyt ró˝nego rodzaju towarów o ∏àcznej wartoÊci 44 851 870 z∏.
WÊród ujawnionych i zatrzymanych towarów a˝ 48,3% stanowià pojazdy
pochodzàce z przest´pstw, których SG zatrzyma∏a w omawianym okresie 307
sztuk. Warto podkreÊliç, ˝e w poczàtkowym okresie przewa˝a∏y samochody
starszych roczników, ale dzi´ki wykorzystaniu coraz co nowszych metod identyfikacji numerów nadwozia VIN funkcjonariusze BiOSG majà mo˝liwoÊç
ujawniania przemytu luksusowych pojazdów o znacznej wartoÊci. Na drugim
miejscu w liczbie przemycanych towarów na tej granicy plasujà si´ wyroby tytoniowe. W omawianym okresie funkcjonariusze BiOSG ujawnili 2 967 641
paczek papierosów o ∏àcznej wartoÊci 13 724 315 z∏, co stanowi 30,6% ogólnej
10 B. Ho∏yst, op. cit., s. 306.
11 Opracowanie w∏asne na podstawie danych KGSG, www.strazgraniczna.pl. Stan na dzieƒ
10.04.2009 r.
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wartoÊci zatrzymanego przemytu. W dalszej kolejnoÊci przemycany jest alkohol.
Po 2003 r. nastàpi∏ zdecydowany spadek kontrabandy tego towaru.12 W ostatnich latach zauwa˝alne sà tendencje rosnàcej liczby przemycanych samochodów
i papierosów. W 2007 r. wartoÊç przemycanych towarów na granicy polskoukraiƒskiej ujawnionych przez BiOSG wynios∏a 12 098 268 z∏. Zatrzymane
zosta∏y g∏ównie samochody - 73 szt., alkohol 2 651 l., papierosy – 991 980
paczek, narkotyki - ok. 5 kg.13 W ubieg∏ym roku udaremniono przemyt 89
samochodów o ∏àcznej wartoÊci 5 576 000 z∏. W porównaniu do lat poprzednich
nastàpi∏ zdecydowany wzrost tego procederu, zw∏aszcza poza przejÊciami
granicznymi.
Sam sposób dzia∏ania przemytników jest zró˝nicowany w zale˝noÊci od
rodzaju towaru, który ma byç przewieziony przez granic´, okolicznoÊci,
w jakich ma dojÊç do takiego przewozu, i Êrodków, jakie majà byç u˝yte w tym
celu. Przemyt samochodów, najcz´Êciej kradzionych, jest kontrolowany przez
dobrze zorganizowane gangi przest´pcze. Kradzie˝ i przemyt nast´puje najcz´Êciej na „zamówienie” konkretnego odbiorcy. Towarem „po˝àdanym” sà cz´sto
drogie, luksusowe auta - mercedesy, BMW i audi. Metody, jakie sà stosowane
przy tego rodzaju przemycie to g∏ównie: si∏owe przekroczenie granicy, przemyt
w oplombowanych kontenerach, naczepach, cz´sto pod przykrywkà dokumentów
gwarancyjnych, przywóz przez obywateli polskich nabytych za granicà aut
zaopatrzonych wczeÊniej w tablice rejestracyjne z polskimi numerami i dowodami
rejestracyjnymi, przywóz w miejsce starych, nowych aut z zachowaniem tej
samej marki, barwy, numerów rejestracyjnych itd., przywóz tego samego auta,
ale z zamontowanymi nowymi cz´Êciami.14 Siatki przemytnicze majà cz´sto
mi´dzynarodowy charakter. Polska jest krajem tranzytowym, przez który kradzione auta trafiajà z Zachodu do krajów azjatyckich.
Drugie miejsce pod wzgl´dem iloÊciowym w klasyfikacji przemycanych
towarów zajmujà wyroby tytoniowe, g∏ównie papierosy. Obecnie celnicy wraz
z funkcjonariuszami SG udaremniajà próby nielegalnego przewozu du˝ych
transportów wyrobów tytoniowych. Zjawisko to nasili∏o si´ zw∏aszcza po ograniczeniu limitów dot. przewozu papierosów na w∏asny u˝ytek, co ograniczy∏o
dzia∏alnoÊç wczeÊniej wspomnianych „mrówek”.15 Przemytem papierosów
zajmujà si´ g∏ównie dobrze zorganizowane grupy, wykorzystujàc w celu
12 P. Koz∏owski, op. cit., s. 101-102.
13 Dane statystyczne Komendy Stra˝y Granicznej w PrzemyÊlu,
www.bieszczadzka.strazgraniczna.pl.
14 B. Ho∏yst, op. cit., s. 308.
15 Zmiana limitów przywozowych dla podró˝nych stosowanych od dnia 1 grudnia 2008 r. na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniajàcego rozporzàdzenie
(EWG) nr 918/83 ustanawiajàce wspólnotowy system zwolnieƒ celnych (Dz.Urz. UE Nr L 85
z 2008 r.).
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nierzadko kierowców i samochody nale˝àce do legalnie dzia∏ajàcych firm transportowych. Ze wzgl´du na ciàg∏y wzrost cen wyrobów tytoniowych w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej przemyt tego towaru jest bardzo op∏acalny. Stàd te˝
przemytnicy nie szcz´dzà Êrodków, wykazujàc si´ przy tym niebywa∏à pomys∏owoÊcià w konstruowaniu skrytek do przechowania towarów przeznaczonych do
przewozu przez granic´. Najcz´Êciej sà one zamontowywane w tirach przewo˝àcych inne legalne towary, np. materia∏y budowlane czy drewno opa∏owe
(udaremniony przez SG i SC w Dorohusku w kwietniu 2008 r. przemyt 400 tys.
paczek papierosów o wartoÊci 2 mln 300 tys. z∏16). Cz´ste sà równie˝ przypadki
przewozu papierosów bez polskich znaków akcyzy ukrytych np. w cysternach
(przypadek udaremnionego przemytu 100 tys. paczek papierosów na przejÊciu
granicznym w Korczowej w czerwcu 2008 r.) czy ch∏odniach - przypadek
z 10 wrzeÊnia 2008 r. na przejÊciu granicznym w KroÊcienku, kiedy to w jadàcym
od strony Ukrainy mercedesie ze skrzynià ch∏odniczà celnicy zabezpieczyli
ok. 40 kartonów papierosów. Ukryte by∏y w specjalnie do tego przygotowanej
skrytce w Êcianie bocznej ch∏odni, gdzie kartony by∏y posklejane taÊmami klejàcymi, tworzàc szczelne pakiety, przykryte listwami i nitami.17

Fot. 1 i 2. Podobny przypadek ujawnionego przemytu papierosów w skrytce
zamontowanej w Êcianie pojazdu marki mercedes - PrzemyÊl 2004 r.18
16 www.se.pl/kronika-kryminalna stan na dzieƒ 20.03.2009 r.
17 www.gb.media.pl stan na dzieƒ 7.03.2009 r.
18 Materia∏y Komendy Stra˝y Granicznej w PrzemyÊlu.
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Dla celów przemytniczych budowane sà skrytki przede wszystkim w baga˝nikach samochodów, w drzwiach, w pod∏odze, w progach, w desce rozdzielczej.
Cz´sto konstruowane sà podwójne dachy lub dna naczep, jak w przypadku
wskazanym na fotografii poni˝ej:

Fot. 3. Rzeszów-Jasionka, styczeƒ 2009 r.19
Zdarzajà si´ równie˝ przypadki ukrywania paczek papierosów w oponach,
w nadkolach, ko∏ach zapasowych czy toaletach.
Przemycane papierosy ukrywane sà nie tylko w samych Êrodkach transportu,
ale tak˝e w skrytkach montowanych w przewo˝onych towarach. Poni˝ej
przyk∏ad zabezpieczonego pieca do pizzy przewo˝onego legalnie, w którym
ujawniono 3 tys. kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Fot. 4 i 5. PrzemyÊl 2007 r.20
19 Materia∏y Komendy Stra˝y Granicznej w PrzemyÊlu.
20 Materia∏y Komendy Stra˝y Granicznej w PrzemyÊlu.
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Ukraiƒscy przemytnicy coraz cz´Êciej wykorzystujà do swojego nielegalnego
procederu wagony towarowe. Przewo˝à oni do Unii Europejskiej przede wszystkim alkohol i papierosy, ukrywajàc je g∏ównie w wagonach z w´glem i stalà.
Równie˝ w ruchu osobowym funkcjonariusze Stra˝y Granicznej udaremniajà
liczne próby kontrabandy. Dla przyk∏adu - funkcjonariusze Nadbu˝aƒskiej SG
w dniu 11.03.2009 r. w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ, ujawnili i zabezpieczyli
towar bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci papierosów o wartoÊci
ponad 160 000 z∏. W przejÊciu kolejowym w Dorohusku, w trakcie kontroli
granicznej pociàgu osobowego relacji Kijów-Warszawa, ujawniono towar bez
polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci 126 260 szt. papierosów
ró˝nych marek. Papierosy ukryte by∏y w skrytkach konstrukcyjnych wagonów.
Prawie takà samà iloÊç papierosów -120 000 szt. o wartoÊci 48 000 z∏, ujawniono
przy torowisku, po przejeêdzie tego w∏aÊnie pociàgu. Tego samego dnia równie˝
w Dorohusku, z tym ˝e w przejÊciu drogowym, funkcjonariusze SG w trakcie
przeszukania dwóch autobusów kursowych relacji Kowel-Pu∏awy, ujawnili
prób´ przemytu papierosów ró˝nych marek o wartoÊci ponad 60 000 z∏. Towar
ukryty by∏ skrytkach konstrukcyjnych pojazdów. Papierosy poupychane by∏y
w kana∏ach wentylacyjnych, pod∏odze oraz w cz´Êci baga˝owej. W dniu
21.04.2009 r. funkcjonariusze NOSG w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ ujawnili
i zabezpieczyli towar bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci papierosów o wartoÊci 1 440 000 z∏. W ciàgu ostatnich kilku lat jest to najwi´ksza
jednorazowa próba przemytu tego towaru na odcinku granicy ochranianym
przez oddzia∏. Mo˝na nawet mówiç o swoistym rekordzie w tym temacie. Towar
z Ukrainy do Polski trafi∏ kolejà, przez przejÊcie graniczne w Hrubieszowie.
W pociàgu towarowym relacji W∏odzimierz Wo∏yƒski-Hrubieszów mia∏ byç
przewo˝ony ∏adunek sprasowanego torfu. Jak si´ okaza∏o, zawartoÊç transportu
by∏a nieco inna. Papierosy ukryte by∏y w jutowych workach pod brykietem
torfu. Paczki z papierosami zapakowane by∏y w tekturowe pud∏a po 50 kartonów
w ka˝dym i owini´te czarnà folià. Po przybyciu pociàgu do Polski – na stacji
prze∏adunkowej linii kolejowej LHS, zawartoÊç transportu prze∏adowano na
cztery samochody ci´˝arowe, którymi zamierzano wywieêç towar w g∏àb kraju.
Trzy samochody zosta∏y ju˝ zatrzymane na szlakach komunikacyjnych wiodàcych od granicy paƒstwa w g∏àb kraju. Cz´Êç towaru zosta∏a równie˝ ujawniona
w nielegalnym magazynie, który s∏u˝y∏ za tymczasowà kryjówk´.21
Wbrew pozorom, przemyt dokonywany przy u˝yciu samochodów osobowych
wcale nie jest zjawiskiem rzadziej spotykanym ni˝ w przypadku samochodów
ci´˝arowych. Ró˝nica polega na liczbie wykrytych przest´pstw, gdy˝ w przypadku aut osobowych istnieje wi´ksza ich ciemna liczba. Skrytki konstrukcyjne
montowane sà g∏ównie mi´dzy kabinà a baga˝nikiem, w progach, w Êcianach
21 Materia∏y Komendy Stra˝y Granicznej w Che∏mie. www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl stan
na dzieƒ 22.04.2009 r.
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bocznych, przegrodach silnika. Ostatnio coraz cz´Êciej kierowcy mniejszych
i wi´kszych pojazdów, które przekraczajà granic´, ukrywajà papierosy w ko∏ach
jezdnych i zapasowych. W dniu 17.04 b.r. funkcjonariusze Granicznego
Referatu Zwalczania Przest´pczoÊci w Korczowej wytypowali oraz przeprowadzili kontrol´ dwóch samochodów ci´˝arowych marki DAF. W obydwu
przypadkach towarem zg∏oszonym do odprawy celnej by∏y opony przeznaczone
na rynek niemiecki. Szczegó∏owa rewizja towaru pozwoli∏a na ujawnienie
∏àcznie niemal 36,5 tysiàca paczek papierosów marki LM i WEST. Ca∏oÊç
ujawnionego towaru ukryta by∏a wewnàtrz opon.22 Osoby dokonujàce takiego
„ma∏ego” przemytu cz´sto sà tylko kurierami pracujàcymi na zlecenie wi´kszych grup przest´pczych. Ich zadaniem jest odwiezienie towaru jak najdalej od
granicy i wprowadzenie go do sprzeda˝y po konkurencyjnych cenach.
Zmiany, jakie nastàpi∏y w Polsce po roku 1989, spowodowa∏y, ˝e mi´dzynarodowe grupy przest´pcze zacz´∏y traktowaç nasz kraj jako dogodny obszar
tranzytowy dla przemytu narkotyków. Stàd te˝, mimo ˝e w porównaniu z innymi
towarami, takimi jak papierosy czy alkohol, narkotyki sà rzadziej przemycane,
zjawisko to wyst´puje równie˝ na granicy polsko-ukraiƒskiej. Wprawdzie
mi´dzynarodowa wspó∏praca ró˝nych s∏u˝b skutkuje coraz skuteczniejszymi
metodami walki z tym procederem, ale nadal pozostaje on powa˝nym zagro˝eniem. Metody stosowane przez przemytników w celu ukrycia narkotyków sà identyczne jak te stosowane w przypadku przewozu papierosów. Specjalnie budowane
skrytki najcz´Êciej znajdujà si´ w Êrodkach transportu. Zdarza∏y si´ przypadki
ujawnienia torebek z amfetaminà ukrytych w zderzakach czy w dodatkowych
zbiornikach na paliwo. I choç nie mamy do czynienia z a˝ tak spektakularnymi
przypadkami jak w innych krajach, gdzie ujawniano przemycane porcje narkotyków w owocach, pod perukami, w bi˝uterii czy w gipsie za∏o˝onym na nog´,
a zrobionym z kokainy23, to i tak przemytnicy wykazujà si´ pomys∏owoÊcià.
Na kolejnych miejscach w rankingu przemycanych towarów przez granic´
polsko-ukraiƒskà plasujà si´ dzie∏a sztuki, podróbki odzie˝y, butów, kosmetyków
oraz waluty. Najwi´kszym „powodzeniem” wÊród przewo˝onych nielegalnie
towarów o charakterze zabytkowym cieszà si´ tu ikony. W 2008 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej udaremnili kilka prób
takiego przemytu, w tym m.in. prób´ wywozu na Ukrain´ trzech ikon z 1847
i 1919 r. udaremnionà w punkcie odpraw w PrzemyÊlu 6.10.2008 r., wczeÊniej
ujawnionà prób´ wywozu z Polski ponad 100 zabytkowych monet na lotnisku
w Jasionce, na przejÊciu w KroÊcienku - prób´ przemytu historycznej broni oraz
35 zabytkowych obrazów.24
22 www.przemysl.ic.gov.pl stan na dzieƒ 20.04.2009 r.
23 www.se.pl/archiwum/tag/przemyt stan na dzieƒ 20.04.2009 r.
24 www.wiadomosci24.pl/artykul/udaremniono przemyt zabytkowych ikon stan na dzieƒ
16.03.2009 r.

Ewolucja modus operandi sprawców przemytu ...

121

Jak widaç z przytoczonych wy˝ej danych, proceder przemytu na granicy
polsko-ukraiƒskiej kwitnie. Z roku na rok sprawcy pope∏niajà wi´cej czynów
zabronionych. Sà lepiej przygotowani strategicznie, stosujà coraz dok∏adniejsze
metody kamufla˝u, pos∏ugujà si´ podrobionymi i przerobionymi dokumentami.
Nierzadko próbujà skorumpowaç pograniczników. Na szcz´Êcie rozwój technologiczny sprzyja te˝ organom Êcigania. S∏u˝by graniczne dysponujà coraz
to nowszym sprz´tem umo˝liwiajàcym przeÊwietlanie pojazdów i ujawnianie
przemycanych towarów. W tym celu wykorzystywane sà g∏ównie urzàdzenia
rentgenowskie np. Rapiscan. Niezastàpiona jest równie˝ praca psów na granicy,
specjalnie szkolonych w celu wykrywania narkotyków czy papierosów.
Najcz´Êciej stosowane przez przemytników t∏umaczenia, jakoby nic nie
wiedzieli o przemycanych towarach ukrytych w asortymencie, który przewo˝à,
ju˝ nie wystarczajà. Starannie zabezpieczony podczas kontroli granicznej i celnej
materia∏ dowodowy pozwala na przedstawienie zarzutów tym˝e sprawcom
zarówno na podstawie przepisów ustawy karnej, jak i karnej-skarbowej.
Z chwilà wejÊcia Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen (21.12.2007 r.)
zacz´∏y obowiàzywaç w pe∏nym zakresie przepisy Konwencji Wykonawczej.
Na jej mocy zosta∏y zniesione kontrole graniczne w przejÊciach granicznych
usytuowanych na granicach wewn´trznych wszystkich paƒstw strefy
Schengen.25 Nie znaczy to jednak, ˝e granice zosta∏y zniesione. Granica paƒstwowa RP istnieje nadal, a jej przebieg jest okreÊlony stosownymi umowami
mi´dzynarodowymi, które nadal pozostajà w mocy. Równie˝ zadania Stra˝y
Granicznej nie ulegajà zmianie, jedynie stosowane metody kontroli ruchu
granicznego ulegajà modyfikacji i to tylko w obr´bie granic nale˝àcych do tej
strefy. Podstawowà formà pe∏nienia s∏u˝by przez placówki SG na odcinkach
granicy wewn´trznej Unii sà odpowiednio wyposa˝one mobilne patrole,
a w strefie Schengen tzw. Schengen-busy, pe∏niàce rol´ „przewoênych przejÊç
granicznych”. Z dniem wejÊcia w ˝ycie wspomnianych przepisów, Stra˝
Graniczna pe∏niàca s∏u˝b´ na granicy polsko-ukraiƒskiej, przyj´∏a obowiàzek
ochrony pogranicza jako granicy Schengen. Zwi´kszy∏a si´ liczba pracujàcych
tam stra˝ników. W najbli˝szym czasie planowane sà otwarcia nowych przejÊç
granicznych. Bez wzgl´du jednak na zmiany, jakie zachodzà w organizacji
przejÊç granicznych, problem przemytu jest i b´dzie nadal aktualny. Zw∏aszcza
teraz, w dobie kryzysu finansowego, kiedy kusi ∏atwy, choç ryzykowny zarobek.
25 Podstaw´ prawnà do zniesienia, z dniem 21 grudnia 2007 r., kontroli osób na granicach
wewn´trznych làdowych i morskich, a z dniem 30 marca 2008 r. tak˝e na granicach powietrznych, stanowi Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pe∏nego stosowania przepisów
dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estoƒskiej, Republice ¸otewskiej,
Republice Litewskiej, Republice W´gierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republice S∏owenii i Republice S∏owackiej (2007/801/WE).
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Zmieniaç si´ b´dà jedynie formy jego pope∏niania. Stàd tak wa˝ne jest, aby
funkcjonariusze Stra˝y Granicznej oraz S∏u˝by Celnej byli dobrze przygotowani
zarówno pod wzgl´dem wyposa˝enia w specjalistyczny sprz´t, jak i przeszkoleƒ
w tym zakresie.

Pawe∏ ¸abuz

BADANIE ZJAWISKA ZORGANIZOWANEJ
PRZEST¢PCZOÂCI NARKOTYKOWEJ W POLSCE
W Polsce, podobnie jak w ca∏ym Êwiecie, narkomania staje si´ podstawà
narkobiznesu. Produkcja narkotyków oraz obrót nimi to zaj´cie coraz bardziej
dochodowe. Analiza zjawiska w ostatnich latach potwierdza fakt, i˝ powstaje
coraz wi´cej zorganizowanych grup handlarzy dà˝àcych do zmonopolizowania
rynku.
Jednoznacznie mo˝na stwierdziç, ˝e handel narkotykami zosta∏ opanowany
przez zorganizowane grupy przest´pcze wspó∏pracujàce z innymi grupami
z ca∏ej Europy, a nawet Êwiata. Ujawnione przypadki przemytu narkotyków,
dokonywane przez mi´dzynarodowe grupy przest´pcze, Êwiadczà, i˝ Polska
bywa cz´stym krajem tranzytowym na tej drodze, a udzia∏ Polaków w przemycie
narkotyków poza granicami kraju jest coraz wi´kszy.
Ujawniane zagro˝enia ze strony zorganizowanych struktur przest´pczych
w znacznym stopniu dotyczà – tak jak i w innych krajach – przest´pczoÊci
zwiàzanej z nielegalnà produkcjà, przemytem i dystrybucjà narkotyków. Polskie
uregulowania prawne w istotny sposób zak∏ócajà przejrzystoÊç sytuacji na rynku
narkotykowym przez spenalizowanie posiadania nawet niewielkich iloÊci
Êrodków odurzajàcych. Stàd widoczny w statystykach w ostatnim okresie lekki
spadek wzrostowego trendu liczby przest´pstw przy zwi´kszeniu iloÊci zabezpieczonych narkotyków. Mo˝e to Êwiadczyç o skutecznoÊci przedsi´wzi´ç
podejmowanych przede wszystkim w stosunku do zorganizowanych grup
przest´pczych, dysponujàcych wi´kszymi iloÊciami zabronionych przez prawo
Êrodków. Struktura polskiego rynku narkotykowego staje si´ coraz bardziej zbli˝ona do rynku Europy Zachodniej. Dominujà narkotyki syntetyczne, g∏ownie
amfetamina1, haszysz i marihuana oraz heroina i kokaina. Istotnà zmianà jest
rozszerzenie rynkowej oferty i zwi´kszenie dost´pnoÊci ró˝nego rodzaju Êrodków (np. dopalaczy), co mo˝e Êwiadczyç o ustabilizowaniu si´ rynku i du˝ych
1 Wed∏ug danych z Raportu Biura ONZ ds. Narkotyków za 2008 r. w Polsce wytwarza si´ oko∏o
17% Êwiatowej produkcji amfetaminy.
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mo˝liwoÊciach zorganizowanych grup przest´pczych. W zwiàzku z otwarciem
granic, znacznà emigracjà szczególnie wÊród m∏odzie˝y, mo˝liwoÊciami wynikajàcymi kontaktów internetowych – znikn´∏y wi´ksze przeszkody w dost´pie
do wszelkich rodzajów Êrodków odurzajàcych. Cechà charakterystycznà jest
zwi´kszenie si´ iloÊci ujawnianych niewielkich „piwnicznych” plantacji marihuany, powszechnie dost´pnych i przywo˝onych z Holandii. Wszystko wskazuje
na to, ˝e mimo najwi´kszych wysi∏ków i sukcesów odnoszonych w walce
z narkotykowà przest´pczoÊcià zorganizowanà problemu narkomanii nigdy nie
uda si´ rozwiàzaç Êrodkami policyjnymi. Wydaje si´, i˝ wzorem niektórych
krajów warto rozwa˝yç mo˝liwoÊç zalegalizowania posiadania niewielkich
iloÊci narkotyków, odcià˝yç policj´ od Êcigania takich zachowaƒ, a ca∏oÊç
si∏ skierowaç na zwalczanie zorganizowanych form produkcji Êrodków odurzajàcych2 i substancji psychotropowych oraz ich obrotu i nielegalnej dystrybucji.
Majàc na uwadze tak du˝à eskalacj´ tego rodzaju przest´pczoÊci, przeprowadzono badania ankietowe wÊród m∏odzie˝y studenckiej czterech uczelni
wy˝szych w Polsce, tj. studentów Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydzia∏u Prawa i Administracji Wy˝szej Szko∏y Prawa
i Administracji w Rzeszowie, Wy˝szej Szko∏y Ekonomii, Turystyki i Nauk
Spo∏ecznych w Kielcach oraz Politechniki Rzeszowskiej. Badania dotyczy∏y
ogólnej wiedzy na temat narkotyków oraz zjawiska przest´pczoÊci narkotykowej,
a co za tym idzie skutecznoÊci jej zwalczania oraz narz´dzi s∏u˝àcych s∏u˝bom
policyjnym do ich zwalczania.
Pytanie dotyczàce skutecznoÊci zwalczania przez policj´ przest´pczoÊci
narkotykowej w Polsce w przeprowadzonych badaniach pozwoli∏o na wyra˝enie
zró˝nicowanych opinii na ten temat i jak mo˝na zauwa˝yç w opracowanych
wynikach, wi´kszoÊç studentów stwierdza, ˝e mog∏aby ona byç lepsza. Spora
grupa ankietowanych nie mia∏a swojego zdania dotyczàcego tej oceny. Trudno
jest okreÊliç powód takiego stanowiska m∏odzie˝y, ale na pewno wynika
to z coraz wi´kszej poda˝y narkotyków w spo∏eczeƒstwie podyktowanej jeszcze
wi´kszym popytem.

2 A. Misiuk, Centralne Biuro Âledcze. Dziesi´ç lat doÊwiadczeƒ (2000-2010), Wy˝sza Szko∏a
Policji w Szczytnie, 2010, s. 28.
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Kolejnym pytaniem ankietowym by∏o: Czy handlarz narkotyków jest
cz∏onkiem zorganizowanych grup przest´pczych. Bezwzgl´dna wi´kszoÊç
studentów stwierdza, ˝e TAK i to jest bardzo pocieszajàce spostrze˝enie o którym
niejednokrotnie organy Êcigania (prokuratura, sàd) nie zauwa˝ajà. Mówimy
tu o „handlarzu” (dilerze), trudno sobie wyobraziç, ˝eby taka osoba sama wyprodukowa∏a (wyhodowa∏a) lub przemyci∏a narkotyki, a nast´pnie sprzedawa∏a
je bez zgody innych handlarzy i opanowywa∏a lokalny rynek narkotykowy.
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Zawsze jest powiàzanie, zale˝noÊç, podzia∏ ról, hierarchia i struktura. Mo˝e byç
ma∏a w zale˝noÊci od rozmiaru grupy przest´pczej i skali jej dzia∏alnoÊci, ale w
przewa˝ajàcej wi´kszoÊci dzia∏alnoÊç osób zajmujàcych si´ handlem narkotykami wyczerpuje znamiona przest´pczoÊci zorganizowanej. Jak pokazuje praktyka, osoby, które w przesz∏oÊci samodzielnie zacz´∏y handlowaç narkotykami, w
celu „szybkiego wzbogacenia” wczeÊniej lub póêniej zacz´∏y rozwijaç swojà
sieç dilerskà lub zosta∏y wch∏oni´te do innej ju˝ istniejàcej.

* Uniwersytet Warszawski

* Wy˝sza Szko∏a Prawa
i Administracji w Rzeszowie

* Wy˝sza Szko∏a Ekonomi, Turystyki
i Nauk Spo∏ecznych w Kielcach

* Politechnika Rzeszowska
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Reasumujàc wyniki przeprowadzonych badaƒ na wymienionych grupach
m∏odzie˝y studenckiej odniesiono si´ w kolejnym pytaniu o wskazanie przez
nich jakie narz´dzia w zwalczaniu przest´pczoÊci narkotykowej powinny zastosowaç organy Êcigania. W udzielonych odpowiedziach wystàpi∏a du˝a ró˝norodnoÊç propozycji, ale przewa˝a∏y postulaty dotyczàce zwi´kszenia kar dla
handlarzy narkotyków oraz wi´kszy nacisk na kontrole w szko∏ach i na imprezach. Zdarza∏y si´ doÊç nietypowe wskazanie narz´dzi, jak np. prowokacja,
wnikanie do grup przest´pczych czy nawet upublicznianie wizerunku posiadaczy i handlarzy narkotyków. Z punktu widzenia nauki kryminalistyki, która
s∏u˝y tak˝e do wydajnoÊci i skutecznoÊci zwalczania przest´pczoÊci, badanie
to pokazuje, jakie narz´dzie mo˝e byç najskuteczniejsze. Warto zauwa˝yç,
˝e monitoring jest doÊç cz´stà odpowiedzià, jak wiadomo, stosowanie monitoringu niejednokrotnie potwierdzi∏o swojà skutecznoÊç w walce z przest´pczoÊcià
i nie tylko. Ocen´ tych narz´dzi zostawiam wszystkim zainteresowanym
zwalczaniem przest´pczoÊci narkotykowej.

* Uniwersytet Warszawski

* Wy˝sza Szko∏a Prawa
i Administracji w Rzeszowie
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* Wy˝sza Szko∏a Ekonomi, Turystyki
i Nauk Spo∏ecznych w Kielcach
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* Politechnika Rzeszowska

W najbli˝szych latach nale˝y spodziewaç si´ dalszego wzrostu zagro˝eƒ
ze strony grup zajmujàcych si´ produkcjà i obrotem narkotykami. Struktura
polskiego rynku narkotykowego b´dzie zbli˝aç si´ do standardów zachodnioeuropejskich. Dochody stàd czerpane sà coraz cz´Êciej podstawà finansowania
grup przest´pczych, co pozwala im na rozwini´cie innych form dzia∏alnoÊci.
Szeroki obrót narkotykami, „dilerka”, wymaga wciàgni´cia do dzia∏alnoÊci
przest´pczej du˝ej grupy najcz´Êciej m∏odych osób. Jest to cz´sto ich pierwszy
kontakt z grupà przest´pczà spowodowany najcz´Êciej ch´cià zdobycia Êrodków
na narkotyki na w∏asne potrzeby. Przeciwdzia∏anie temu niebezpiecznemu
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zjawisku jest tak˝e odci´ciem grup przest´pczych od mo˝liwoÊci pozyskiwania nowych cz∏onków. Wymaga wspó∏pracy nie tylko ze strony s∏u˝b
policyjnych, lecz tak˝e wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wychowanie
m∏odzie˝y3.

3 W. Màdrzejowski, Przest´pczoÊç zorganizowana system zwalczania, Warszawa 2008, s. 77-78.
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SYSTEM JAKOÂCI W LABORATORIUM FONOSKOPIJNYM.
WALIDACJA METOD BADAWCZYCH (cz´Êç I)
WST¢P
Zleceniodawcy kryminalistycznych badaƒ nagraƒ dêwi´ku – prokuratorzy
i s´dziowie - zwracajà si´ do bieg∏ych fonoskopii – pomocników procesowych –
w sytuacji, gdy ocena zabezpieczonego dowodu wymaga stosownej wiedzy
specjalnej1. Zleceniodawca okreÊla cel badaƒ stawiany przed bieg∏ym,
natomiast bieg∏y, jako dysponent wiedzy specjalnej, niezale˝nie stwierdza, czy
jest w stanie spe∏niç oczekiwania zleceniodawcy (czy dysponuje odpowiednim
oprzyrzàdowaniem i niezb´dnà fachowoÊcià), a tak˝e okreÊla, jakimi metodami
b´dzie dochodzi∏ do ustalenia prawdy2.
Mimo ˝e ka˝da opinia bieg∏ych podlega ocenie sàdu3, to faktycznie zleceniodawca badaƒ nie dysponuje narz´dziami merytorycznej oceny wyborów dokonanych przez bieg∏ego. W polskim orzecznictwie brakuje jednolitych kryteriów
oceny naukowoÊci dowodu. Ogólne wymagania mówià, ˝e ekspertyza powinna
opieraç si´ na jednolitej i powszechnie przyj´tej metodzie badawczej4 oraz ˝e do
jej wydania nale˝y wykorzystywaç wyniki najnowszych badaƒ naukowych5.
Niezb´dne jest zatem precyzyjne udzielenie zleceniodawcy informacji na temat
zastosowanych metod badawczych. Wprowadzajàcy do procesu karnego dowód
z opinii bieg∏ego powinien byç bowiem pewien, ˝e badania zosta∏y wykonane
najlepiej jak to tylko mo˝liwe, z wykorzystaniem odpowiednich metod.
1 Art. 193 kpk.
2 Postanowienie SN z 8.01.2007 r. w sprawie o sygn. akt II KK 194/06. OSNwSK 2007/1/86.
3 Wyrok SN z 12.10.2006 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 236/06. OSNwSK 2006/1/1958.
4 Orzeczenie SN z 12.12.1974 r., III CRN 305/74, LEX nr 7630.
5 Orzeczenie SN z 25.02.1975 r., II CR 898/74, LEX nr 7663; orzeczenie SN z 6.11.2000 r., IV
KKN 477/99, Prokuratura i Prawo 2001/4/9.
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Wymagania w stosunku do laboratoriów badawczych, które chcà wykazaç, ˝e
uzyskiwane przez nie wyniki sà miarodajne, okreÊla norma mi´dzynarodowa PNEN ISO/IEC 17025:2005. Zgodnie z normà wynik miarodajny to wynik, który jest:
- wiarygodny – uzyskany za pomocà metody o w∏aÊciwej wartoÊci diagnostycznej. W przypadku analizy iloÊciowej po˝àdane jest, oprócz oszacowania wartoÊci mierzonej, podanie wartoÊci niepewnoÊci. W przypadku
niektórych badaƒ fonoskopijnych lub szerzej kryminalistycznych podanie
niepewnoÊci nie zawsze daje czytelny wynik lub wr´cz jest niemo˝liwe;
kluczowe jest zidentyfikowanie i kontrolowanie êróde∏ niepewnoÊci;
- u˝yteczny – wynik zosta∏ poprawnie zinterpretowany, a wnioski sà zrozumia∏e nie tylko dla specjalistów z danej dziedziny, ale przede wszystkim dla
organów zlecajàcych wykonanie badaƒ. W tym poj´ciu zamyka si´ równie˝
dà˝enie do dostarczania wyników w rozsàdnym czasie, takim, aby otrzymanie opinii nie wp∏ywa∏o na nieuzasadnione przed∏u˝anie post´powania6;
- rzetelny – laboratorium w trakcie badaƒ postàpi∏o zgodnie z dobrà praktykà
laboratoryjnà7, a wszystkie czynnoÊci zosta∏y przeprowadzone z wszelkà
starannoÊcià.
Biegli fonoskopii stajà wi´c przed wyzwaniem - podobnie jak eksperci innych dziedzin kryminalistyki – sprostania wymaganiom stawianym przez norm´ ISO 17025.
Niniejszy artyku∏ stanowi swojego rodzaju studium prac naukowych, norm
mi´dzynarodowych, poradników organizacji mi´dzynarodowych (EA, ILAC,
AES) oraz publikowanych sprawozdaƒ grup roboczych (ENFSI, SWGDE-IT)
zwiàzanych z systemowym podejÊciem do zarzàdzania jakoÊcià w laboratorium
fonoskopijnym, ujednoliceniem metod badawczych i walidacjà metod. Nast´pnie
w oparciu o tà dokumentacj´ zaproponowano ogólny schemat walidacji metod stosowanych przez bieg∏ych fonoskopii.
WALIDACJA METOD WG POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025
Zgodnie z normà ISO 17025, laboratoria powinny wykorzystywaç metody
badawcze opublikowane w normach mi´dzynarodowych, regionalnych lub
krajowych. Ze wzgl´du na charakter badaƒ, które w du˝ej mierze nale˝à do grupy
badaƒ jakoÊciowych, nie istniejà spójne metody szacowania niepewnoÊci pomiaru.
Szacowanie niepewnoÊci metod jakoÊciowych w ogólnoÊci jest problemem dotàd
nierozwiàzanym. W poradniku EA (ang. European co-operation for Accreditation)
znaleêç mo˝na nast´pujàcà informacj´: Obecnie bierze si´ pod uwag´ tylko niepewnoÊç pomiaru w badaniach iloÊciowych. Strategia dotyczàca post´powania
z wynikami badaƒ jakoÊciowych powinna zostaç opracowana przez spo∏ecznoÊç
6 M. P´ka∏a, E. Marciniak, Poj´cie jakoÊci we wspó∏czesnej technice kryminalistycznej,
Problemy Kryminalistyki nr 260/2008, s. 45-54.
7 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujàcych.
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naukowà8. Podobne stanowisko reprezentuje ILAC (ang. International Laboratory
Accreditation Cooperation): Niektóre badania sà czysto jakoÊciowe i nadal jeszcze
rozwa˝a si´ jak w takich przypadkach stosowaç niepewnoÊç pomiaru… Uwa˝a
si´, ˝e kwestia szacowania niepewnoÊci pomiaru w odniesieniu do wyników jakoÊciowych jest obszarem, gdzie potrzebne sà dalsze wytyczne9.
Norma dopuszcza wykorzystanie metod nieznormalizowanych, opublikowanych przez renomowane organizacje techniczne lub w odpowiednich czasopismach naukowych, jednak˝e metody nieznormalizowane, przed zastosowaniem,
powinny byç w∏aÊciwie zwalidowane.10 Walidacja (inaczej uwierzytelnienie)
jest potwierdzeniem, przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu,
˝e zosta∏y spe∏nione wymagania dotyczàce konkretnego zamierzonego zastosowania11 danej metody analitycznej. To okreÊlenie stawia proces walidacji jako
jeden z najwa˝niejszych czynników systemu jakoÊci opartego o norm´ ISO
17025. Wyró˝nia si´ dwa zasadnicze cele walidacji:
- ustalenie sprawnoÊci dzia∏ania i ograniczeƒ metody i dzi´ki temu dokonanie identyfikacji czynników, które mogà wp∏ynàç na otrzymany wynik
i w jakim zakresie, oraz jaki poziom precyzji i dok∏adnoÊci mo˝na osiàgnàç,
- sprawdzenie, czy metoda jest przydatna do okreÊlonych celów.
Polska Norma ISO 17025 przewiduje pi´ç podstawowych technik okreÊlania
mo˝liwoÊci metody:
1. wzorcowanie z wykorzystaniem wzorców odniesienia,
2. porównanie wyników z wynikami uzyskanymi innymi metodami,
3. porównania mi´dzylaboratoryjne,
4. ocena czynników wp∏ywajàcych na wynik,
5. ocena niepewnoÊci wyników oparta na naukowym rozumieniu podstaw
teoretycznych metody i doÊwiadczeniu praktycznym.
Proces walidacji ma obejmowaç wszystkie etapy badaƒ, w∏àczajàc
w to – zgodnie z definicjà metody analitycznej – czynnoÊci wst´pne oraz
zabiegi nast´pujàce po oznaczeniu cech nagrania a˝ do opracowania wyników
i sformu∏owania wniosków z przeprowadzonych badaƒ. Walidacja zatem
powinna obejmowaç procedury przechowywania materia∏ów badaƒ, post´powanie z nimi oraz w∏aÊciwy proces badawczy. Zaleca si´, aby ka˝de laboratorium okreÊli∏o konkretne wymagania dotyczàce mo˝liwoÊci realizacyjnych
poszczególnych celów badawczych i zachowa∏o dane z walidacji w celu
8 Wytyczne EA dotyczàce wyra˝ania niepewnoÊci w badaniach iloÊciowych, EA-04/16
Grudzieƒ 2003.
9 Wprowadzenie problematyki niepewnoÊci pomiaru w badaniach w zwiàzku z wejÊciem do stoso-

wania normy ISO/IEC 17025, ILAC-G17:2002, Australia 2002.
10 PN-EN ISO/IEC 17025 op. cit.
11 PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarzàdzania jakoÊcià. Podstawy i terminologia.
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udowodnienia, ˝e metoda spe∏nia wymagania. W zale˝noÊci od stosowanej
metody, nast´pujàce czynniki majà szczególne znaczenie:
- odtwarzalnoÊç lub powtarzalnoÊç,
- próg wykrywalnoÊci,
- porównanie z innymi metodami,
- badania mi´dzylaboratoryjne.12
Niektóre metody badawcze stosowane w fonoskopii nale˝à do grupy badaƒ
sensorycznych (spisanie treÊci, identyfikacja w obr´bie materia∏u dowodowego),
inne wykorzystujà do wyznaczenia cech Êrodki techniczne (przydêwi´k sieciowy,
spektrograf), jednak˝e ich wynik jest równie˝ typowo jakoÊciowy (np. wniosek
o autentycznoÊci nagrania). Uniemo˝liwia to Êcis∏e, metrologiczne i statystyczne
okreÊlenie niepewnoÊci wyniku. W takich przypadkach jej oszacowanie mo˝e byç
oparte np. o odtwarzalnoÊç. Wydaje si´, ˝e najprostszym sposobem walidacji tych
metod jest wykorzystanie porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych. Odpowiednia organizacja i przeprowadzenie takich badaƒ umo˝liwi wyznaczenie parametrów analitycznych metod oraz pomo˝e zidentyfikowaç sk∏adowe niepewnoÊci wp∏ywajàce
na wynik badaƒ. Ogólny algorytm okreÊlania mo˝liwoÊci analitycznych metod za
pomocà porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych przedstawiono na schemacie poni˝ej.

Rys. 1. Etapy post´powania walidacyjnego w oparciu o wyniki testów mi´dzylaboratoryjnych.
12 Akredytacja laboratoriów badaƒ sensorycznych, EA-4/09 2003.
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Ka˝da z metod wykorzystywanych przez ekspertów fonoskopii wymaga
odr´bnego podejÊcia w trakcie organizacji, realizacji oraz podsumowania badaƒ
mi´dzylaboratoryjnych. Z punktu widzenia walidacji niewàtpliwie najistotniejszym jest etap ostatni, tzw. statystyka programu testów. Wynikiem tej cz´Êci
powinna byç próba okreÊlenia niepewnoÊci otrzymywanych wyników.
TESTY BIEG¸OÂCI JAKO NARZ¢DZIE WYZNACZENIA PARAMETRÓW
ANALITYCZNYCH METOD BADAWCZYCH
Porównania mi´dzylaboratoryjne stosowane w odniesieniu do badaƒ fonoskopijnych, w zale˝noÊci od celu badaƒ, mo˝na podzieliç na dwa podstawowe
typy przedstawione poni˝ej.

Rys. 2. Podstawowa klasyfikacja badaƒ mi´dzylaboratoryjnych.13
Badania mi´dzylaboratoryjne wykonywane w celu sprawdzenia metod
badawczych charakteryzujà si´ tym, ˝e wszyscy uczestnicy przy u˝yciu tych
samych metod prowadzà badania z wykorzystaniem identycznego materia∏u
badaƒ.
Badanie kompetencji laboratorium ma na celu skontrolowanie jakoÊci wyników oraz okreÊlenie kompetencji pracowników w zakresie stosowania konkretnej metody, wskazanej przez organizatora porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych
jako w∏aÊciwej dla uzyskania miarodajnego wyniku.
13 L. Cortez, Use of LRM in quality control: interlaboratory testing – EC Growth Projects, TRAPLRM/TRAP-NAS, 2001.
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Wymagania ogólne dla materia∏ów badawczych wykorzystywanych w mi´dzylaboratoryjnych testach bieg∏oÊci laboratoriów kryminalistycznych nast´pujàco
okreÊli∏o ENFSI:
- treÊç i jakoÊç nagraƒ powinna byç maksymalnie zbli˝one do rzeczywistych,
- szczegó∏y badania sà przedstawione w protokole przygotowanym przez
organizatora,
- materia∏ badawczy powinien byç jednolity, odpowiednio scharakteryzowany i udokumentowany14.
Zespó∏ dokonujàcy badania powinien zostaç ÊciÊle okreÊlony wraz z rolà
i zakresem odpowiedzialnoÊci. W przypadku badaƒ jakoÊciowych to w∏aÊnie
zespó∏ laboratorium stanowi rzeczywiste narz´dzie pomiarowe, a wyniki zale˝à
od jego cz∏onków. Oznacza to, ˝e niew∏aÊciwy dobór cz∏onków zespo∏u mo˝e
obcià˝yç wyniki - odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwy dobór kompetentnego zespo∏u
spoczywa na kierownictwie laboratorium.
ORGANIZATOR BADA¡ BIEG¸OÂCI
Organizatorem badaƒ bieg∏oÊci mo˝e byç jednostka, która spe∏nia wymagania
stawiane tego typu podmiotom przez organizacje krajowe i mi´dzynarodowe.
ILAC opracowa∏ „Wymagania dotyczàce kompetencji organizatorów programów
badaƒ bieg∏oÊci”15. Z kolei w∏aÊciwym dokumentem PCA w tym zakresie sà
wymagania szczegó∏owe w zakresie akredytacji organizatorów badaƒ bieg∏oÊci16.
Podstawowe wymagania stawiane organizatorowi badaƒ bieg∏oÊci zostanà
przedstawione poni˝ej.
Organizator badaƒ bieg∏oÊci jest zobowiàzany do uzyskania akredytacji. Ma
on prawo prowadziç tylko takie programy, co do których wyka˝e kompetencj´.
Oczekiwanym sposobem wykazania kompetencji jest zrealizowanie programu
badania bieg∏oÊci co najmniej raz w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wniosku
o akredytacj´17. Spe∏nienie tego wymogu w przypadku badaƒ fonoskopijnych
jest obecnie w Polsce niemo˝liwe – porównania mi´dzylaboratoryjne jak
dotychczas nie by∏y prowadzone. Wydaje si´ zatem, ˝e akredytacja organizatora
badaƒ bieg∏oÊci b´dzie mo˝liwa dopiero po przeprowadzeniu pierwszych badaƒ
bieg∏oÊci i wykazaniu, ˝e organizator programu spe∏ni∏ oczekiwania i wywiàza∏
si´ z roli jednostki dostarczajàcej w∏aÊciwe próbki, okreÊlajàcej adekwatnà
metodyk´ badawczà, czuwajàcej nad poprawnoÊcià przebiegu programu i wiarygodnie analizujàcej uzyskane wyniki.
14 Standing Committee for Quality and Competence Guidance on the Conduct of Proficiency
Tests and Collaborative Exercises within ENFSI, 18-02-2005 ENFSI.
15 Wytyczne ILAC - Wymagania dotyczàce kompetencji organizatorów programów badaƒ

bieg∏oÊci, ILAC-G13:08/2007.
16 Akredytacja organizatorów badaƒ bieg∏oÊci. Wymagania szczegó∏owe, DAPT-01.
17 DAPT-01, s. 4.
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ILAC zwraca uwag´ na warunki, jakie powinien spe∏niaç organizator badaƒ
bieg∏oÊci18. Najwa˝niejsze z nich to:
- niezale˝noÊç od innych podmiotów, którà trzeba rozumieç jako brak
powiàzaƒ z jakimkolwiek laboratorium uczestniczàcym w programach
oraz brak anga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç, która mog∏aby byç interpretowana jako mogàca skutkowaç stronniczoÊcià,
- zdolnoÊç prowadzenia procedur w sposób zapewniajàcy poufnoÊç. B∏´dy
powinny byç opisywane w sposób zapewniajàcy anonimowoÊç wszystkich uczestników porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych,
- dysponowanie wykwalifikowanym (tak˝e w zakresie mo˝liwoÊci badawczych fonoskopii) i Êwiadomym rangi realizowanych zadaƒ personelem
na ka˝dym szczeblu, od kierownictwa po personel techniczny,
- wdro˝enie i utrzymywanie w∏aÊciwego systemu zarzàdzania jakoÊcià, co
gwarantuje, ˝e podmiot ten zapewnia najwy˝szà z mo˝liwych jakoÊç
us∏ug w deklarowanym zakresie dzia∏alnoÊci19.
Nie jest celem niniejszej publikacji wskazywanie jednostki, która mog∏aby pe∏niç
funkcj´ organizatora badaƒ bieg∏oÊci. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e podobne próby
by∏y ju˝ czynione w XX wieku, jednak wówczas osiàgni´cie kompromisu pomi´dzy
poszczególnymi laboratoriami badaƒ kryminalistycznych nie by∏o mo˝liwe20.
Na organizatorze badaƒ bieg∏oÊci spoczywa obowiàzek okreÊlenia celu
programu, który b´dzie determinowa∏ dalsze procedury, od przygotowania
próbek a˝ do oceny jego wyników. Cel musi byç odpowiedni dla specyfiki badawczej fonoskopii. Najlepiej, gdyby wskazywa∏ ekspertom sposób prowadzenia
badaƒ w przypadku, który nie zosta∏ jeszcze jednoznacznie zaakceptowany przez
Êrodowisko ekspertów – na organizatorze spoczywa wi´c rola kreatora, wyznaczajàcego nowe kierunki badaƒ w niespotykanych dotychczas w praktyce opiniodawczej przypadkach. Organizator powinien tak˝e pe∏niç rol´ doradczà, zw∏aszcza dla
oÊrodków o mniejszej praktyce w zakresie wydawania opinii fonoskopijnych.
Na organizatorze spoczywa obowiàzek dostarczenia uczestnikom wszelkich
danych niezb´dnych do w∏aÊciwego post´powania z próbkà testowà. W szczególnoÊci ma zakreÊliç realny termin zakoƒczenia badaƒ (uwzgl´dniajàcy czasoch∏onnoÊç poszczególnych analiz), okreÊliç metod´ w∏aÊciwà do rozwiàzania
postawionego problemu (gdy jest to niezb´dne, organizator powinien dostarczyç
próbki referencyjne, np. wahaƒ pràdu sieciowego w przypadku badaƒ autentycznoÊci nagraƒ cyfrowych).
18 ILAC-G13:08/2007, s. 9-10.
19 Opis poszczególnych elementów systemu nie stanowi przedmiotu niniejszego artyku∏u.
20 T. Tomaszewski, J. Rzeszotarski, Weryfikacja kwalifikacji bieg∏ych wydajàcych opinie krymi-

nalistyczne (na przyk∏adzie opinii fonoskopijnych), Kryminalistyka i Nauki Penalne Wobec
Przest´pczoÊci. Ksi´ga Pamiàtkowa dedykowana Profesorowi Miros∏awowi Owocowi, Poznaƒ
2008, s. 255-265.
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Po odpowiednim przeprowadzeniu badaƒ bieg∏oÊci (zgodnym z zaleceniami
ILAC) organizator musi przeprowadziç w∏aÊciwà i poprawnà analiz´ statystycznà
otrzymanych wyników. Ma on uwzgl´dniaç m.in. oczekiwanà niepewnoÊç
wyników oraz liczb´ uczestników programu.
Szczegó∏owe wymagania techniczne, które powinien spe∏niaç organizator
programów, zosta∏y zawarte w cytowanych dokumentach21.
WALIDACJA METOD IDENTYFIKACJI MÓWCÓW
Z∏o˝onoÊç przedmiotu badaƒ identyfikacji mówców sprawia, ˝e w badaniach
zalecane jest podejÊcie holistyczne, uwzgl´dniajàce analizy audytywne oraz
parametryczne22. W Polsce podejÊcie takie stosuje metoda j´zykowo-pomiarowa,
której jeden z wariantów jest opisany w polskiej literaturze23. Celem tych badaƒ
jest:
1. identyfikacja mówców w obr´bie materia∏u dowodowego (przypisanie
poszczególnym mówcom konkretnych wypowiedzi),
2. ustalenie, czy wypowiedzi mówcy, od którego uzyskano materia∏ porównawczy, zosta∏y utrwalone w materiale dowodowym.
Na wynik analiz j´zykowo-pomiarowych sk∏ada si´ szereg czynnoÊci:

Rys. 3. Etapy wykorzystania metody j´zykowo-pomiarowej. Pierwsza czynnoÊç
- ocena materia∏u, to analiza opisowa nagraƒ, w której dokonywana jest ocena
ich przydatnoÊç pod kàtem dalszej analizy porównawczej, wskazuje si´ równie˝
wymagania co do materia∏u porównawczego (czas trwania, rodzaj wypowiedzi,
kana∏ transmisji).

21 DAPT-01, ILAC-G13:08/2007.
22 T. Tomaszewski, J. Rzeszotarski, Holistyczne uj´cie analizy jakoÊciowej i iloÊciowej w opinio-

waniu bieg∏ych na przyk∏adzie badaƒ pismoznawczych i fonoskopijnych, Problemy
Kryminalistykinr 264/2009, s. 5-10.
23 J. Dolecki, J. Rzeszotarski, Zastosowanie metody j´zykowo-pomiarowej do identyfikacji osób

w badaniach fonoskopijnych, Z Zagadnieƒ Nauk Sàdowych”, t. LII, 2002, s. 108-123.
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Analiza j´zykowa
Metoda j´zykowa opiera si´ na audytywnym porównywaniu cech mowy
i g∏osu. Analizie podlegajà m.in.: sposób artykulacji, b∏´dy j´zykowe, barwa
g∏osu itp24. Zbiór cech osobniczych, ze wzgl´du na natur´ j´zyka, jest nieograniczony. Dlatego okreÊlenie cz´stoÊci wyst´powania danej cechy w populacji, tym
samym si∏´ dyskryminacyjnà tej cechy (niepewnoÊç wyniku), poprzez badanie
populacyjne nie jest mo˝liwe. OkreÊlenie stopnia podobieƒstwa mo˝e si´ opieraç
na wykorzystaniu tzw. metody skalowania i kategorii. Polega ona na ocenie
podobieƒstwa danej cechy i przypisaniu jej do skali. Praktyczny przyk∏ad jej
wykorzystania dla przypadku kryminalistycznej identyfikacji mówców opisany
jest mi´dzy innymi w publikacji H. Hollina, Acoustics of crime. H. Hollien
zaproponowa∏ wykorzystanie nast´pujàcego formularza.

Rys. 4. Formularz audytywnej oceny podobieƒstwa mówców.
Je˝eli laboratorium dysponuje odpowiednimi próbkami wypowiedzi testowych, mo˝liwe jest - w oparciu o nie - okreÊlenie niepewnoÊci wyników poprzez
oszacowanie powtarzalnoÊci.
24 H. Kuenzel, Sprechererkennung, Heidelberg 1987.
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Analiza pomiarowa
Analiza parametryczna (czyli oparta na pomiarach parametrów g∏osu)
dodatkowo dzieli si´ na metod´ technicznà25 oraz automatycznà26. W badaniu
technicznym to ekspert wskazuje segment, z którego zostanie przeprowadzona
ekstrakcja cech g∏osu (w praktyce analizie poddawane sà m.in. cz´stotliwoÊci
formantowe i cz´stotliwoÊç podstawowa tonu krtaniowego). Najd∏u˝ej w aplikacjach kryminalistycznych wykorzystuje si´ najlepiej udokumentowane cz´stotliwoÊci formantowe27.
Obecnie coraz cz´Êciej wykorzystuje si´ bardziej skomplikowane cechy
g∏osu, jak np. cepstralne wspó∏czynniki cz´stotliwoÊciowe skali melowej
(MFCC)28, wspó∏czynniki liniowego kodowania perceptualnego (PLP)29.
Wykorzystanie tych czynników wymaga jednak dysponowania odpowiednim
oprogramowaniem, które prowadzi m.in. normalizacj´ cech oraz ze wzgl´du na
iloÊç danych automatyzuje kolejne etapy porównania.
Walidacja pomiarowych metod identyfikacji mówców polega na sprawdzeniu,
jakie wartoÊci charakteryzujàce stopieƒ podobieƒstwa (wspó∏czynnik korelacji,
iloraz wiarygodnoÊci, punkty (ang. scores) itp.) zostanie otrzymany, gdy
w warunkach danego laboratorium zastosowano danà metod´. W celu takiego
sprawdzenia konieczne jest dysponowaniem bazà g∏osów testowych. Do takich
celów wykonuje si´ specjalne bazy, przyk∏adowe przedstawia poni˝sza tabela.

25 P. Rose, Technical forensic speaker recognition: Evaluation, types and testing of evidence,
Computer Speech and Language 20 (2006), 159-191.
26 D.A. Reynolds, T.F. Quatieri, R.B. Dunn, Speaker verification using adapted gaussian mixture

models, MIT Lincoln Labs, Digital Signal Processing 10, 19-41 (2000).
27 P. Rose, Forensic Speaker Identification, New York 2002.
28 D.A. Reynolds, T.F. Quatieri, R.B. Dunn, Speaker veriﬁcation using adapted gaussian mixture

models, Digital Signal Processing 10, 19–41 (2000).
29 H. Hermansky, B.A. Hanson, H. Wakita, Perceptually based linear predictive analysis of
speech, Speech Technology Laboratory, Santa Barbara 1985.
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Corpus

Rozmiar

Rodzaj wypowiedzi

1990/1991

Switchboard
I

543 mówców, 2400 rozmów

Wypowiedzi w j´zyku amerykaƒskim
angielskim na okreÊlony temat

1996

Switchboard
II phase 1

657 mówców, 3638 rozmów

Dialekt amerykaƒskiego angielskiego,
rozmowy przez telefon

1997

Switchboard
II phase 2

679 mówców, 4472 rozmowy

Dialekt amerykaƒskiego angielskiego,
rozmowy przez telefon

1997/1998

Switchboard
II phase 3

640 mówców, 2728 rozmów

Dialekt amerykaƒskiego angielskiego,
rozmowy przez telefon

1999/2000

Switchboard
cellular p1

254 mówców, 1309 rozmów

Rozmowy przez telefon komórkowy GSM,
rozmowy w amerykaƒskim angielskim

2000

Switchboard
cellular p2

419 mówców, 2020 rozmów

Rozmowy przez telefon komórkowy
w amerykaƒskim angielskim

2003

MIXER p1
oraz p2

600 mówców po 10 rozmów telefonicznych, Rozmowy w j´zyku ró˝nym
200 rozmów ze zmiennym kanałem transmisji od angielskiego

2005

MIXER p3

1867 mówców z minimalnie 15 rozmowami
przez telefon

Rozmowy zawierajà wypowiedzi
w 19 j´zykach

2007

MIXER p4

200 mówców po 10 rozmów telefonicznych
ze zmiennym kanałem transmisji

Rozmowy w j´zyku angielskim

2007

MIXER p5

300 mówców przeprowadza 6 wywiadów
oraz 10 rozmów przez telefon

Rozmowy oraz wypowiedzi czytane

Tab. 1. Najpopularniejsze korpusy wykorzystywane do oceny systemów identyfikacji mówców.30
Obecnie na rynku nie ma korpusów, które by uwzgl´dnia∏y specyfik´ kryminalistycznà. Przedstawione powy˝ej bazy by∏y wykorzystywane w ró˝nych
okresach przez Amerykaƒski Instytut Normalizacyjny (NIST) w badaniach mi´dzylaboratoryjnych.
Za pomocà tych g∏osów tworzy si´ scenariusze porównaƒ. Je˝eli ich licznoÊç
b´dzie odpowiednio du˝a, mo˝liwe jest obliczenie rozk∏adów otrzymanych
wyników dla poszczególnych scenariuszy. Poni˝ej przedstawiono abstrakcyjne
rozk∏ady g´stoÊci dla przypadku, gdy do okreÊlania stopnia ró˝nicy g∏osów
wykorzystany jest bayesowski iloraz wiarygodnoÊci. Charakterystyki te tworzy
si´ poprzez porównywanie g∏osów w dwóch seriach: porównanie tego samego
mówcy (przyjmijmy, ˝e jest to hipoteza H0) oraz porównanie ró˝nych mówców
(hipoteza H1). Na podstawie otrzymanych wyników obliczana sà rozk∏ady
g´stoÊci oraz dystrybuanty.
30 Na podstawie danych Linguistic Data Consortium Corpus Catalog www.ldc.upenn.edu
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Wykres 1. Funkcja rozk∏adu g´stoÊci prawdopodobieƒstwa poszczególnych
wartoÊci LR dla dwóch serii porównaƒ H0 – porównania tych samych mówców,
H1 – porównania ró˝nych mówców.

Wykres 2. Przyk∏adowa dystrybuanta rozk∏adu g´stoÊci prawdopodobieƒstwa
poszczególnych wartoÊci LR dla dwóch serii porównaƒ H0 – porównania tych
samych mówców, H1 – porównania ró˝nych mówców.
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Za pomocà powy˝szych krzywych wyznacza si´ prawdopodobieƒstwo
pope∏nienia jednego z dwóch b∏´dów:
- tego, ˝e iloraz wiarygodnoÊci osiàgnie wartoÊç wi´kszà od 1, gdy prawdziwa jest hipoteza H1,
- tego, ˝e LR osiàgnie wartoÊç mniejszà od 1, gdy prawdziwa jest hipoteza H0.
Podstawowe êród∏a majàce wp∏yw na niepewnoÊç dla metody j´zykowej
i pomiarowej sà w zasadzie te same. Sà to:
- j´zyk, którym mówcy si´ pos∏ugujà,
- czas trwania i obszernoÊç wypowiedzi,
- jakoÊç nagrania i jakoÊç wypowiedzi,
- kana∏ transmisji (szczególnie istotne w przypadku metod pomiarowych),
- stan emocjonalny mówcy,
- intoksykacja mówcy.
Badanie mi´dzylaboratoryjne sà podstawowà metodà walidacji identyfikacji
mówców metodà audytywnà. Za pomocà takich testów mo˝liwe jest oszacowanie
odtwarzalnoÊci wyników oraz innych parametrów metody, takich jak wymagany
czas trwania wypowiedzi, wp∏yw zak∏óceƒ i inne. Statystyka badaƒ mo˝e zostaç
opracowana w oparciu o formularz (rys. 1). Odpowiedni scenariusz testów
pozwoli okreÊliç konkretne wymagania dotyczàce mo˝liwoÊci realizacyjnych
danego problemu dla podstawowych êróde∏ niepewnoÊci.
Metoda pomiarowa – techniczna – podczas badaƒ mi´dzylaboratoryjnych
mo˝e zostaç w∏àczona jako element analizy audytywnej. W takim przypadku
w ca∏oÊci metoda j´zykowo-pomiarowa zostanie poddana uwierzytelnieniu.
Je˝eli badania sà prowadzone zgodnie z formularzem (rys. 4), dopuszcza on
ocen´ takich parametrów, jak wysokoÊç g∏osu (reprezentowany przez cz´stotliwoÊç tonu krtaniowego) oraz barwa g∏osu (reprezentowana przez cz´stotliwoÊci
formantowe), które mogà zostaç okreÊlone pomiarowo. Warunkiem w∏àczenia
metody technicznej do testów mi´dzylaboratoryjnych jest uzgodnienie tego
ze wszystkimi laboratoriami.
Badania mi´dzylaboratoryjne majà szczególny wymiar w przypadku systemów
automatycznej identyfikacji mówcy. Jest to dziedzina, której rozwój od kilku lat
ulega istotnemu przyspieszeniu. Najpopularniejsze testy porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych (w rzeczywistoÊci sà to porównania efektywnoÊci dzia∏ania systemów, którymi te laboratoria si´ pos∏ugujà) sà organizowane przez Narodowy
Instytut Standaryzacji (NIST-SRE – ang. National Institute of Standards and
Technology Speaker Recognition Evaluations). Udzia∏ w nich biorà przede
wszystkim jednostki badawczo–rozwojowe. Pierwsze badania przeprowadzono
w roku 1997.
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Do prezentacji wyników porównaƒ NIST wykorzystuje tzw. charakterystyki
DET (ang. Detection Error Tradeoff)31, które pokazujà zale˝noÊç pomi´dzy
prawdopodobieƒstwami wystàpienia jednego z dwóch rodzajów b∏´dów (b∏´dnej
akceptacji – FA, oraz b∏´dnego odrzucenia - FR). Przyk∏ad charakterystyki DET
przedstawiono poni˝ej.

Wykres 3. Przyk∏adowa charakterystyka DET czterech systemów. System reprezentowany przez kolor zielony jest najbardziej efektywny. Czarnym okr´giem
zaznaczono wartoÊç DCF.
Interpretacja charakterystyki jest nast´pujàca: ka˝da krzywa reprezentuje
dzia∏anie jednego systemu. Im krzywa jest po∏o˝ona bli˝ej lewego dolnego rogu,
tym wyniki zwracane przez system sà obarczone mniejszym prawdopodobieƒstwem b∏´dnej decyzji i tym samym ten system uwa˝any jest za lepszy w danych
warunkach pomiarowych. Oprócz charakterystyk DET wykorzystywany jest
równie˝ wspó∏czynnik DCF (ang. Decision Cost Function), który stanowi liniowà kombinacj´ prawdopodobieƒstwa wystàpienia dwóch rodzajów b∏´dów oraz
uwzgl´dnia tzw. koszty poszczególnych b∏´dów32.
31 Por. A.J. Mansfield, J.L. Wayman, Best Practices in Testing and Reporting Performance
of Biometric Devices, Teddington 2002; A. Martin, G.R. Doddington, T.Kamm, M. Ordowski,
M.A. Przybocki, The DET curve in assessment of detection task performance, Proceedings
of Eurospeech, Rhodes, Greece, 1997, 1895-1898.
32 A. Martin, M. Przybocki, The NIST 1999 Speaker Recognition Evaluation – An Overview,
Digital Signal Processing 10, 1–18 (2000).
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WALIDACJA METOD BADAWCZYCH Z ZAKRESU SPISANIA TREÂCI
ROZMOWY33
Celami badawczymi spisania treÊci sà:
- odtworzenie i spisanie treÊci,
- identyfikacja mówców w obr´bie materia∏u badawczego.
Ârodkiem s∏u˝àcym do osiàgni´cia tych celów jest niekiedy poprawa jakoÊci
nagraƒ poprzez usuni´cie dêwi´ków maskujàcych (tzw. filtracja lub te˝ korekcja
nagraƒ). Nierzadko korekcja stanowi odr´bny zakres badaƒ wymieniony
w postanowieniu.
Identyfikacja w obr´bie materia∏u badawczego jest elementem wià˝àcym
spisanie treÊci rozmowy z identyfikacjà mówców z wykorzystaniem materia∏u
porównawczego. Dlatego do tego elementu odnoszà si´ równie˝ uwagi zawarte
w cz´Êci dotyczàcej walidacji metod identyfikacji mówców.
Ograniczeniami dla metody spisania treÊci to:
- czas trwania i obszernoÊç wypowiedzi,
- jakoÊç nagrania i jakoÊç wypowiedzi,
- kana∏ transmisji,
- stan emocjonalny mówcy,
- intoksykacja mówcy.
W warunkach polskich test bieg∏oÊci badajàcy poprawnoÊç spisywania treÊci
rozmów powinien byç opracowany z wykorzystaniem wypowiedzi polskoj´zycznych, zarejestrowanych w sposób mo˝liwie najbli˝szy realiom pracy
ekspertów fonoskopii.
Nagranie testowe powinno zostaç przygotowane z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych wymogów:
1. rejestracji bezpoÊredniej,
2. cyfrowego utrwalenia i przetwarzania zapisu testowego,
3. dokonania nagrania testowego – niskiej jakoÊci i jednoczeÊnie nagrania
referencyjnego – mo˝liwie wysokiej jakoÊci,
4. utrwalenia rozmowy kilku osób, które niekiedy mówià równoczeÊnie,
5. zastosowanie zmiennego tempa wypowiedzi i wykorzystanie - w cz´Êci
rozmowy testowej – zjawisk utrudniajàcych ods∏uch, np. równoczesnego
mówienia, przekrzykiwania si´ czy mówienia szeptem.
Ad. 1. W praktyce fonoskopijnej nagrania utrwalane bezpoÊrednio charakteryzujà si´ zwykle najgorszà jakoÊcià. Czynnikami spowalniajàcymi
ich ods∏uch sà m.in. zak∏ócenia zwiàzane z kamufla˝em, niski odst´p
sygna∏-zak∏ócenia, ograniczone pasmo sygna∏u mowy. Spisanie treÊci
33 Ta cz´Êç artyku∏u zosta∏a oparta na informacjach opublikowanych wczeÊniej w t. XII
Problemów Wspó∏czesnej Kryminalistyki, s. 297-302: J. Rzeszotarski, W. Witkowska-Pawlak,
O. Komosa, Test bieg∏oÊci ekspertów fonoskopii spisujàcych treÊç rozmów.
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takich nagraƒ jest najbardziej czasoch∏onne, wymaga stosowania odpowiednich technik34 i prowadzi do powstawania b∏´dnych skojarzeƒ35.
Ad. 2. Miniaturowe rejestratory cyfrowe coraz powszechniej sà wykorzystywane do utrwalania rozmów dowodowych, czynnikiem, który cz´sto
komplikuje prowadzenie badaƒ nad takimi nagraniami, jest silna
kompresja lub niskie parametry rejestracji (ma∏a cz´stotliwoÊç próbkowania, niska rozdzielczoÊç)
Ad.3.
Nagranie powinno zostaç dokonane z jednoczesnym wykorzystaniem
dwóch mikrofonów: jednego umieszczonego blisko êród∏a mowy
i drugiego, który powinien byç zakamuflowany36. Nagranie drugie,
ni˝szej jakoÊci, pos∏u˝y jako materia∏ testowy, podczas gdy to lepsze –
do bezspornego ustalenia wzorca spisania treÊci rozmowy.
Ad. 4. Nagranie rozmowy kilku osób (zamiast zainscenizowanego monologu)
dodatkowo skomplikuje test, gdy˝ wprowadzi element identyfikacji
mówców w obr´bie materia∏u dowodowego. Ten etap badaƒ fonoskopijnych jest powszechnie marginalizowany. Tymczasem b∏´dy pope∏nione w trakcie przypisania poszczególnym osobom konkretnych
wypowiedzi mogà zostaç powielone w badaniach identyfikacyjnych
z wykorzystaniem materia∏u porównawczego37, co ma znaczenie
w przypadku opinii kompleksowych.
Ad. 5. Test powinien zawieraç zarówno wypowiedzi wyraêne i dobrze
zrozumia∏e (przy rejestracji bezpoÊredniej te walory posiadajà wypowiedzi mówcy, który kamufluje mikrofon pod swojà odzie˝à), jak
i treÊci o niepe∏nej s∏yszalnoÊci (wypowiedzi mówców oddalonych od
mikrofonu).
Test spe∏ni zadanie weryfikacyjne, je˝eli eksperci b´dà spisywaç nagranie
oko∏o 5-minutowe. Organizator testu powinien okreÊliç limitu czasu na jego
rozwiàzanie.
Praktyka w zakresie badaƒ fonoskopijnych pozwala przypuszczaç, ˝e w ka˝dej
z nades∏anych do organizatora testu wersji spisanej treÊci pojawià si´ rozbie˝noÊci
34 Por. S. B∏asikiewicz, Metoda ods∏uchu szeptu i mowy intensywnie zak∏óconej, Problemy
Kryminalistyki nr 90/1971, s. 159-183.
35 Zjawisko zosta∏o opisane w tekÊcie: J. Rzeszotarski, B∏´dne skojarzenia jako element spisania

treÊci rozmów dowodowych, Problemy Kryminalistyki nr 250/2005, s. 22-26.
36 Tak dokonane nagranie nabiera waloru praktycznego poprzez wierne odtworzenie warunków
dokonywania nagraƒ zakamuflowanym dyktafonem. Laboratoryjne „pogarszanie” jakoÊci
dobrego nagrania zawsze niesie ryzyko niepe∏nego odzwierciedlenia specyfiki bezpoÊrednich
nagraƒ dowodowych.
37 Odpowiednià rang´ identyfikacji w obr´bie materia∏u dowodowego nadano w tekÊcie:
J. Rzeszotarski, W. Witkowska-Pawlak Identyfikacja mówców w obr´bie materia∏u dowodowego, Problemy Kryminalistyki nr 246/2004, s. 15-18.
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w stosunku do treÊci spisanego nagrania referencyjnego. Tak bowiem dzieje si´
w przypadku nagraƒ dowodowych - powstawanie rozbie˝noÊci ods∏uchanego
tekstu to nieuchronne zjawisko, towarzyszàce spisywaniu treÊci nagraƒ niskiej
jakoÊci. Te realia nak∏adajà na organizatora programu obowiàzek opracowania
adekwatnego sposobu analizy wyników badaƒ jakoÊciowych. W praktyce
kryminalistycznej i sàdowej jak dotychczas nie jest znany skuteczny sposób
ustalania jedynej wersji tekstu w sytuacji, gdy eksperci przedstawiajà wersje
rozbie˝ne. Obecnie sàd powo∏uje kolejnego bieg∏ego (który przedstawia swojà
wersj´ tekstu) albo nagranie jest ods∏uchiwane w trakcie rozprawy (co przy
sprz´cie niskiej jakoÊci i warunkach akustycznych sal sàdowych zazwyczaj nie
przynosi spodziewanego rozstrzygni´cia).
Jednym z rozwiàzaƒ, które umo˝liwi∏oby reprezentatywnà analiz´ wyników
testów, mo˝e byç pytanie o udzielenie odpowiedzi, ile razy w treÊci przedmiotowego nagrania wyst´pujà konkretne sylaby. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e samo
podanie wyniku badaƒ, dopuszczalne w testach mi´dzylaboratoryjnych, jest niezgodne z intencjà wyra˝onà w orzecznictwie. Sàd Najwy˝szy podkreÊla
bowiem, ˝e biegli oprócz ostatecznej konkluzji obowiàzani sà wskazaç drog´,
jakà doszli do wniosków, oraz opisaç metody i sposób przeprowadzonych
badaƒ38.
WALIDACJA METOD BADANIA AUTENTYCZNOÂCI NAGRA¡
Badanie autentycznoÊci to proces sk∏adajàcy si´ z kilku uzupe∏niajàcych si´
metod badawczych. W przypadku nagraƒ analogowych mogà byç to:
- analiza audytywna,
- analiza czasowej prezentacji sygna∏u w poszukiwaniu Êladów ruchu
g∏owic,
- analiza spektralna w celu okreÊlenia charakterystyki przenoszenia toru
elektroakustycznego rejestratora,
- analiza spektrograficzna pozwala na analiz´ spektrogramów pod kàtem
obecnoÊci nieciàg∏oÊci nagrania,
- analiza wizualizacyjna z wykorzystaniem specjalnej aparatury optycznej,
pozwalajàcej na oglàdanie z du˝à rozdzielczoÊcià struktury taÊmy ferromagnetycznej39.
W przypadku nagraƒ cyfrowych wachlarz dost´pnych metod jest w´˝szy.
Analiza audytywna oraz spektrograficzna i spektralna nie mogà byç traktowane
jako izolowane (nale˝y ∏àczyç te rodzaje analizy, choç i wyniki takiego po∏àczenia w realiach cyfrowych nie zawsze sà wiarygodne). Inne metody wymienione
38 Por. wyrok SN z 13.10.1998 roku w sprawie o sygn. akt II KKN 225/96, Prokuratura i Prawo,
1999/3/13.
39 A.J. Cooper, Detection of copies of digital audio recordings for forensic purposes, The Open
University.
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wy˝ej nie majà zastosowania. Obecnie wydaje si´, ˝e najskuteczniejszym narz´dziem badania autentycznoÊci nagraƒ cyfrowych jest analiza przydêwi´ku sieciowego.
Analiza z wykorzystaniem powy˝szych metod pozwala na sformu∏owanie
problemów badawczych w odniesieniu do nagraƒ cyfrowych i analogowych.
Wspólnym celem podstawowym jest ustalenie, czy nagranie jest autentyczne.
Ró˝nice dotyczà celów poÊrednich. Dla nagraƒ analogowych tymi celami
poÊrednimi sà:
- ustalenie, czy jest oryginalne,
- ustalenie, czy nagranie zosta∏o zarejestrowane przy u˝yciu jednego
urzàdzenia.
W przypadku nagraƒ cyfrowych cele poÊrednie to dodatkowo:
- ustalenie daty i czasu rejestracji,
- ustalenie, czy nagranie mog∏o zostaç zarejestrowane za pomocà tego typu
urzàdzenia, jak to przekazane do badaƒ.
Ka˝da z metod badania autentycznoÊci nagraƒ powinna zostaç poddana
procesowi walidacji. Grupa robocza Kryminalistycznej Analizy Mowy i Nagraƒ
(FSAAWG) dzia∏ajàca w ramach ENFSI40, jak dotychczas stworzy∏a wytyczne
tylko dla najlepszej praktyki laboratoryjnej badania autentycznoÊci metodà
analizy przydêwi´ku sieciowego. Dokument ten jest zbie˝ny z innymi poradnikami41 dotyczàcymi m.in. walidacji i mo˝e zostaç przyj´ty jako wià˝àcy dla
innych metod badania autentycznoÊci. G∏ówne punkty to:
- identyfikacja czynników majàcych wp∏yw na proces badawczy,
- sprawdzenie, czy metody obliczeƒ, urzàdzenia oraz oprogramowanie
wykorzystywane w badaniach jest odpowiednie,
- metoda badawcza jest ca∏kowicie udokumentowana przez laboratorium,
- otrzymywane rezultaty przez laboratorium sà wiarygodne oraz odtwarzalne, wszystkie czynniki majàce wp∏yw na wynik ka˝dorazowo nale˝y
zidentyfikowaç i udokumentowaç,
- technika ekstrakcji oraz procedura stosowana przez laboratorium zosta∏y
ocenione przez niezale˝nych specjalistów,
- ka˝dy cz∏onek zespo∏u laboratoryjnego prowadzàcy badania tà metodà
powinien potwierdziç swoje kompetencje.
èród∏ami majàcymi wp∏yw na niepewnoÊç badaƒ autentycznoÊci zapisu sà:
- czas trwania i obszernoÊç wypowiedzi (istotna dla audytywnych badaƒ
sensu logicznego utrwalonych wàtków rozmowy),
40 Forensic Speech and Audio Analysis Working Group ENFSI Best practice guidelines for ENF

analysis in forensic authentication of digital evidence, wyd. 2.06.2009.
41 Np. Best practices for forensic audio (Vresja 1.0), Scientific Working Group on Digital
Evidence (SWGDE), styczeƒ 2008 lub Guidelines for forensic science laboratories, ILACG19:2002, Australia.
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- jakoÊç nagrania (zbyt niska jakoÊç zapisu mo˝e utrudniaç interpretacj´
wyst´pujàcych efektów dêwi´kowych i ustalenie przyczyn ich wgrania),
- konwersja analogowo-cyfrowa.
Wed∏ug FSAAWG ENFSI, je˝eli istnieje laboratorium, które przeprowadzi∏o
ju˝ walidacj´ tej metody, laboratorium starajàce si´ o wykonanie walidacji
powinno wykazaç, ˝e otrzymuje zbie˝ne wyniki.
Testy mi´dzylaboratoryjne, o których mowa równie˝ w tekÊcie Najlepszej
Praktyki Laboratoryjnej wg FSAAWG, ze wzgl´du na jakoÊciowy charakter
badaƒ autentycznoÊci, wydajà si´ jedynà technikà uwierzytelnienia tych metod.
Pierwszym i zasadniczym problemem planowania i realizacji testów mi´dzylaboratoryjnych z zakresu badania autentycznoÊci nagraƒ jest przygotowanie
materia∏u testowego. Nagrania powinny zostaç tak opracowane, aby z jednej
strony uprawnione by∏o sformu∏owanie mo˝liwie wszystkich problemów
badawczych zdarzajàcych si´ w praktyce (patrz powy˝ej), z drugiej natomiast
mo˝liwa by∏a analiza statystyczna otrzymywanych wyników. Materia∏ powinien
zatem sk∏adaç si´ z kilkudziesi´ciu odr´bnych plików dêwi´kowych. WÊród
nich oprócz nagraƒ autentycznych powinny znaleêç si´ nagrania, w których
autentycznoÊç dokonano ingerencji.
W praktyce zdarzajà si´ nast´pujàce techniki naruszenia autentycznoÊci
nagrania:
a) dla nagraƒ cyfrowych:
- chwilowe zatrzymanie rejestracji,
- dokonanie monta˝u z wykorzystaniem komputerowego edytora dêwi´ku,
b) dla nagraƒ analogowych:
- wstrzymanie rejestracji,
- cyfryzacja nagrania, a nast´pnie dokonanie monta˝u z wykorzystaniem komputerowego edytora dêwi´ku i powtórne przegranie na ten
sam lub inny noÊnik.
Mo˝liwoÊci monta˝u z wykorzystaniem komputerowego edytora dêwi´ku
jest wiele, np. wykasowanie, zamiana kolejnoÊci zdarzeƒ, zaszumienie nagrania
w taki sposób, aby zamaskowaç jego fragmenty itp.
W przypadku badania autentycznoÊci nagraƒ proces badawczy rozpoczyna
si´ w momencie kopiowania nagraƒ na twardy dysk (z wyjàtkiem badaƒ z wykorzystaniem wizualizatora stanu namagnesowania warstwy aktywnej taÊm
magnetofonowych oraz nagraƒ cyfrowych w postaci plików dêwi´kowych).
W przypadku nagraƒ analogowych etap ten mo˝e okazaç si´ kluczowy. Dlatego
konieczne jest wykonanie odpowiedniej iloÊci identycznych kopii nagraƒ na
rzeczywistych noÊnikach. Ich dostateczna jednorodnoÊç pozwoli∏aby uniknàç
podejrzenia, ˝e wyniki uznane za ekstremalne42 wynikajà z niejednorodnoÊci
materia∏u badawczego.
42 Wynik ekstremalny to wartoÊç znacznie odstajàca od pozosta∏ych wartoÊci zbioru danych.
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Odr´bnym zagadnieniem od formy materia∏u testowego jest opracowanie
statystyczne wyników. W typowych testach mi´dzylaboratoryjnych analizy
iloÊciowej za wartoÊç referencyjnà, do której odnosi si´ wyniki pomiarów
uczestników, przyjmuje si´ tzw. wartoÊç przypisanà43, która zwykle stanowi
Êrednià ze wszystkich wyników poszczególnych laboratoriów. W przypadku
badaƒ autentycznoÊci nagraƒ, pomimo ˝e wykorzystywane sà oprócz metody
audytywnej równie˝ metody instrumentalne (z wykorzystaniem urzàdzeƒ np:
spektrografia, przydêwi´k, zjawisko Faradaya), prowadzà one zwykle do wniosków jakoÊciowych (autentyczne, nieautentyczne, nie mo˝na stwierdziç).
W ka˝dym razie autorom nie sà znane metody szacowania niepewnoÊci otrzymywanych wyników badaƒ autentycznoÊci nagraƒ (wyjàtkiem mo˝e okazaç si´
np. wspó∏czynnik korelacji lub inna miara podobieƒstw przebiegów przydêwi´ku
sieciowego nagraƒ dowodowego i referencyjnego, jednak˝e obecnie brak jest
naukowych publikacji w tym zakresie). Wobec tego analiza porównawcza
mog∏aby si´ oprzeç na trafnoÊci i odtwarzalnoÊci wskazywanych miejsc ingerencji
przez ró˝ne laboratoria.
ZAKO¡CZENIE
Walidacja metod badawczych w fonoskopii nie jest celem samym w sobie.
Rada Unii Europejskiej – dostrzegajàc potrzeb´ ochrony danych osobowych
obywateli krajów Unii oraz w trosce o wysokà jakoÊç us∏ug kryminalistycznych
na potrzeby procesu karnego - przyj´∏a Decyzj´ w sprawie akredytacji dostawców us∏ug kryminalistycznych wykonujàcych czynnoÊci laboratoryjne44, na
mocy której standaryzacji podlegaç b´dà badania profili DNA i daktyloskopijne.
Zapewne podobne wytyczne zostanà niebawem przekazane krajom cz∏onkowskim w odniesieniu do kolejnych dziedzin kryminalistyki, w tym do fonoskopii.
Celem powy˝szych rozwa˝aƒ jest pokazanie, ˝e eksperci fonoskopii starajà si´
przygotowaç na ten moment, tak aby p∏ynnie wejÊç w etap standaryzacji badaƒ
w ka˝dym z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z zalecanà normà
ISO 1702545.

43 WartoÊç przypisana – wartoÊç przypisana wielkoÊci okreÊlonej i uznana, niekiedy umownie,
jako wartoÊç wyznaczona z niepewnoÊcià akceptowalnà w danym zastosowaniu.
44 Decyzja Ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.
45 Ibidem. Termin wprowadzenia zaleceƒ jest stosunkowo odleg∏y: dla badaƒ profili DNA – do
30.11.2013, dla badaƒ daktyloskopijnych – do 30.11.2015.

Daniel Maƒkowski

RESTRYKCYJNY DOST¢P DO BRONI PALNEJ W POLSCE
A „URZÑDZENIA PNEUMATYCZNE” – NIESZKODLIWE
ZABAWKI CZY PE¸NOPRAWNA BRO¡ PALNA?
1. Wst´p
Broƒ palna jest wynalazkiem niewàtpliwie niezwykle wa˝nym dla rozwoju
ludzkiej cywilizacji. Zrewolucjonizowa∏a ona nie tylko pole zmagaƒ militarnych,
ale tak˝e codzienne ˝ycie ludzi. Z jednej strony pozwala zapewniç bezpieczeƒstwo, a w razie niebezpieczeƒstwa skutecznie odeprzeç atak, z drugiej strony sta∏a
si´ narz´dziem znacznie u∏atwiajàcym dokonywanie czynów przest´pczych,
gdy˝ to g∏ównie przest´pcom, mimo ÊwiadomoÊci, jak groêne w skutkach jest jej
u˝ycie, naj∏atwiej przychodzi pociàganie za spust.
Poj´cie broni palnej wyst´puje w wielu normach prawa karnego oraz w licznych przepisach administracyjnych. Definiujàc „broƒ palnà” na potrzeby nauk
penalnych, nale˝y uwzgl´dniç etymologi´ i semantyk´ tej nazwy oraz mieç na
uwadze cel, jakiemu definicja ta ma s∏u˝yç. Jest to istotne, gdy˝ rzutuje na dobór
cech konstytutywnych, inne bowiem cechy b´dà interesowaç kolekcjonera
antyków, ˝o∏nierza, myÊliwego, a inne s´dziego karnist´1. Czym wi´c tak
naprawd´ jest broƒ palna? Definicji jest wiele.
Ustawa o broni i amunicji jest podstawowym êród∏em okreÊlajàcym poj´cie
broni palnej. Artyku∏ 7 ust. 1 definiuje broƒ palnà jako ka˝dà przenoÊnà broƒ
lufowà, która miota, jest przeznaczona do miotania lub mo˝e byç przystosowana
do miotania jednego lub wi´kszej liczby pocisków lub substancji w wyniku
dzia∏ania materia∏u miotajàcego. Przepis ten uzupe∏nia art. 4 ust. 1, który dokonuje klasyfikacji broni. OkreÊlono cztery zasadnicze jej rodzaje podlegajàce
przepisom ustawy, tj.: broƒ palnà, miotacze gazu obezw∏adniajàcego, broƒ pneumatycznà oraz inne narz´dzia i urzàdzenia uznane za przedmioty wymagajàce
(ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia) uzyskania pozwolenia.
1 M. Kulicki, Dowodowa problematyka wspó∏czesnej broni strzeleckiej, Kraków 2001, s. 16.
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Nale˝y jednak wskazaç, ˝e jest to definicja nie wyczerpujàca w pe∏ni zakresu
materii, którà reguluje. W zwiàzku z tym przytoczyç nale˝y definicje wypracowane
przez doktryn´, zajmujàcà si´ nie tylko kryminalistykà czy jej wyspecjalizowanà
ga∏´zià, jakà jest balistyka, ale tak˝e szeroko rozumianym prawem karnym.
Najkrótszà z nich jest przytaczana przez Sebastiana Maja w komentarzu do ustawy
o broni i amunicji2 definicja, w której broƒ to potocznie narz´dzie walki s∏u˝àce
do obrony lub ataku.
M. Kulicki definiuje natomiast broƒ palnà jako niebezpieczne narz´dzie,
które ze wzgl´du na budow´ oraz przewidziany przez wytwórc´ lub u˝ytkownika
sposób wykorzystania gazów powstajàcych ze spalania materia∏u motajàcego,
ma zdolnoÊç wystrzelenia pocisku z energià mogàcà spowodowaç Êmierç lub
ci´˝kie obra˝enia cia∏a cz∏owieka3. Moim zdaniem, definicja ta najlepiej oddaje
istot´ broni palnej i tà definicjà pos∏ugiwaç si´ b´d´ w dalszej cz´Êci opracowania.
Mo˝na Êmia∏o stwierdziç, ˝e Polska jest jednym z krajów o najbardziej
restrykcyjnych regulacjach dotyczàcych dost´pu do broni palnej. W obecnym
stanie prawnym kwestie te regulowane sà przez ustaw´ o broni i amunicji4.
Zgodnie z art. 9 tej ustawy broƒ palnà i amunicj´ do tej broni mo˝na posiadaç na
podstawie pozwolenia na broƒ wydanego przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub siedziby podmiotu komendanta
wojewódzkiego policji, a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych - na podstawie
pozwolenia wydanego przez w∏aÊciwego komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej. W przypadku broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych, miotaczy
gazu obezw∏adniajàcego oraz broni pneumatycznej przewidziano natomiast
mo˝liwoÊç ich posiadania na podstawie karty rejestracyjnej.
Sam proces uzyskiwania zezwolenia na broƒ palnà zosta∏ równie˝ szczegó∏owo
uregulowany w ustawie, a osoba zainteresowana takim zezwoleniem musi
spe∏niç szereg wymagaƒ. Nale˝à do nich m.in. uzyskanie odpowiednich
zaÊwiadczeƒ o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego (co ustawodawca obrazowo okreÊla w art. 10 § 1 ww. ustawy: „je˝eli wnioskodawca nie stanowi
zagro˝enia dla samego siebie, porzàdku lub bezpieczeƒstwa publicznego”) oraz
przedstawienie wa˝nych przyczyn posiadania broni. Do przyczyn tych zalicza
si´ w szczególnoÊci:
 sta∏e, realne i ponadprzeci´tne zagro˝enie ˝ycia, zdrowia lub mienia,
 posiadanie uprawnieƒ do wykonywania polowania,
 udokumentowane cz∏onkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji w∏aÊciwego polskiego
zwiàzku sportowego - dla pozwolenia na broƒ do celów sportowych,
2 S. Maj, Komentarz do ustawy o broni i amunicji, Warszawa 2009, Lex Polonica, stan prawny:
6.04.2011 r.
3 M. Kulicki, Dowodowa problematyka wspó∏czesnej broni strzeleckiej, Kraków 2001, s. 19.
4 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. - o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549).
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 udokumentowane cz∏onkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym
celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaÊwiadczenie
potwierdzajàce czynny udzia∏ w dzia∏alnoÊci statutowej,
 inne wymienione w art. 10 § 3 ustawy o broni i amunicji.
Patrzàc na statystyki policji na koniec roku 2010, obecnie wydano 318 704
pozwolenia na broƒ palnà, a w r´kach osób posiadajàcych te zezwolenia znajduje
si´ 475 355 jednostek broni palnej, w tym:
 Na broƒ palnà bojowà – 19 618 zezwoleƒ i 24 371 jednostek.
 Na broƒ palnà myÊliwskà –13 422 zezwolenia i 1 269 914 jednostek.
 Na broƒ palnà sportowà – 14 586 zezwoleƒ i 29 134 jednostek.
 Na broƒ palnà sygna∏owà i alarmowà – 432 zezwolenia i 602 jednostki.
 Na broƒ gazowà – 14 9437 zezwoleƒ i 151 015 jednostek5.
W posiadaniu osób prywatnych znajdujà si´ równie˝ Êladowe iloÊci przedmiotów do obezw∏adniania za pomocà energii elektrycznej popularnie zwanych
paralizatorami i kusz. Co ciekawe, policja nie odnotowa∏a ani jednej zarejestrowanej sztuki broni bia∏ej.
W odniesieniu do poprzedniego wykazu trzeba równie˝ przytoczyç statystyki
dotyczàce nielegalnego u˝ycia broni. W roku 2010 zanotowano w sumie 631
przest´pstw z u˝yciem broni palnej, w tym 85 przypadków broni gazowej,
234 - z u˝yciem broni pneumatycznej i 108 - z wykorzystaniem innych. WÊród
przest´pstw dominowa∏y przest´pstwa rozbójnicze – 282 zanotowanych przypadków, zabójstwa i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu po 30 przypadków6.
Czy to du˝o, czy ma∏o w stosunku do liczby wydanych pozwoleƒ, trudno oceniç.
Warto moim zdaniem jednak zauwa˝yç doÊç powszechny poglàd w doktrynie,
˝e osoba chcàca si´ dopuÊciç przest´pstwa z u˝yciem broni palnej, w sposób
legalny lub nie i tak wejdzie w jej posiadanie.
Wszelkie próby liberalizacji przepisów dotyczàcych broni palnej i zwi´kszenia
do niej dost´pu spotykajà si´ z ostrym sprzeciwem cz´Êci spo∏eczeƒstwa i reprezentujàcych i polityków oraz kreÊlonà przez niektóre media wizjà Polski jako kraju bezprawia, w którym przest´pstwa z u˝yciem broni palnej b´dà na porzàdku
dziennym. Przyk∏adem mo˝e byç chocia˝by ostatnia próba nowelizacji ustawy
o zmianie ustawy o broni i amunicji z 24 marca 2010 r.7 zg∏oszona przez sejmowà
komisj´ „Przyjazne Paƒstwo”. W zamyÊle jej twórców mia∏a ona „racjonalizowaç”
dost´p do broni palnej poprzez likwidacj´ nies∏usznej wed∏ug nich arbitralnoÊci
5 http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/930/50841/Bron__pozwolenia.html, 25.03.2011.
6 http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/952/50844/Przestepstwa_przy_uzyciu_broni.html,
25.03.2011.
7 http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/npp_101128_p/$file/npp_101128_p.pdf,
02.04.2011.
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policji w podejmowaniu decyzji o wydaniu pozwolenia, kierujàcej si´ w∏asnymi
interpretacjami przepisów ustawowych. Projekt nowelizacji zak∏ada∏ wprowadzenie ró˝nych kategorii pozwolenia na broƒ - tzw. obywatelskiej karty broni
oraz pozwoleƒ podstawowych i rozszerzonych. Rozszerza∏ on równie˝ kategorie
„wa˝nych powodów”, które trzeba wykazaç przy próbie uzyskania pozwolenia,
na takie jak: zamiar uprawiania ∏owiectwa, sportów o charakterze strzeleckim
(tak˝e rekreacyjnie), kolekcjonowania broni, posiadania broni do ochrony miru
domowego, brania udzia∏u w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsi´wzi´ciach o charakterze artystycznym8. Projekt ten spotka∏ si´ z nieprzychylnoÊcià nie tylko cz´Êci spo∏eczeƒstwa w tym Êrodowisk mundurowych ale nawet
Êrodowiska politycznego z którego wywodzi∏ si´ ówczesny przewodniczàcy
komisji „Przyjazne Paƒstwo” - Janusz Palikot.
Analizujàc definicj´ broni palnej, nale˝y zauwa˝yç, ˝e broƒ pneumatyczna
jest jednym z czterech g∏ównych typów broni wymienionych w ustawie.
Zgodnie z definicjà ustawowà zawartà w art. 8 broƒ pneumatyczna jest to
niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia urzàdzenie, które w wyniku dzia∏ania
spr´˝onego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu jà
zast´pujàcego i przez to zdolne do ra˝enia celu na odleg∏oÊç, a energia kinetyczna pocisku opuszczajàcego luf´ lub element jà zast´pujàcy przekracza 17 d˝uli.
Broƒ pneumatyczna najcz´Êciej spotykana jest z lufami o Êrednicy 4,5 mm,
5 mm oraz ju˝ coraz rzadziej 6 mm i 6,35 mm. Podlega ona obowiàzkowi
rejestracji przez komendanta powiatowego policji lub w∏aÊciwego komendanta
oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej (w przypadku posiadania przez ˝o∏nierza
zawodowego). Obecna definicja jest wynikiem nowelizacji ustawy z dnia
14 lutego 2003 r.9 W pierwotnym brzmieniu ustawy bronià pneumatycznà by∏y
wszystkie niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia urzàdzenia, które w wyniku
dzia∏ania spr´˝onego gazu by∏y zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy gwintowanej albo z elementu jà zast´pujàcego, a przez to do ra˝enia celów na odleg∏oÊç.
Jak widaç, wskutek zmian dla zaliczenia do broni pneumatycznej znaczenie utraci∏
fakt wyst´powania gwintu w lufie, a z drugiej strony zaw´˝ono kràg urzàdzeƒ
postrzeganych jako broƒ pneumatyczna poprzez doÊç wysokie okreÊlenie limitu
energii kinetycznej, jakà musi osiàgaç wystrzeliwana Êrucina. Po dog∏´bnej
analizie wydaje si´, ˝e ustawodawca bardzo po „macoszemu” potraktowa∏
wszystko to, co wed∏ug niego bronià pneumatycznà nie jest. Chodzi tutaj
o najpopularniejszy na rynku typ wiatrówki (czy to w postaci krótkiej, czy
d∏ugiej), której to ustawodawca odebra∏ nawet przydomek broni, nazywajàc
jà urzàdzeniem pneumatycznym. Na mocy poprzednich przepisów by∏y to
8 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/384097,komisja_przyjazne_panstwo_chce_by_pozwolenia_na_bron_wydawala_policja.html, 02.04.2011.
9 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy
o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz.U. Nr 52, poz. 451).
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wiatrówki z lufà g∏adkà. Regulacja taka doprowadzi∏a w krótkim czasie do zalania
polskiego rynku wszelkà maÊcià wiatrówek g∏adkolufowych, z których wystrzelone Êruciny, jak udowodni∏ w swoich badaniach M. Kulicki, po wielekroç
osiàga∏y wi´kszà pr´dkoÊç poczàtkowà, a przez to i wi´kszà energi´ kinetycznà
ni˝ ich odpowiedniki z lufà gwintowanà10. Obecnie sà to wiatrówki, których
moc kinetyczna nie przekracza 17 d˝uli. Obrót tymi urzàdzeniami nie podlega
praktycznie ˝adnemu nadzorowi, po za tym, który normalnie wynika z przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej, a zgodnie z prawem mo˝e nabyç jà ka˝da osoba,
która skoƒczy∏a 18 lat. Równie˝ miejsce obrotu takimi urzàdzeniami nie jest
restrykcyjnie regulowane. Nabyç je mo˝na praktycznie wsz´dzie. Od wyspecjalizowanych sklepów, poprzez sklepy sportowe, na bazarach i jarmarkach koƒczàc. Przedzia∏ cenowy tak˝e jest ogromny. Od konstrukcji, których cena nie
przekracza stu z∏otych, po takie, których cena oscyluje w granicach kilkunastu
tysi´cy z∏otych. Sà wiec one dost´pne dla wszystkich.
Czy wobec tego ustawodawca uwa˝a, ˝e sà to urzàdzenia bezpieczne w u˝yciu
i nie mogàce wyrzàdziç zbytnich szkód, skoro zdecydowa∏ si´ na ca∏kowite
wy∏àczenie ich z kontroli paƒstwa, w zakresie dost´pu obywateli do broni? Ju˝
na wst´pie mo˝na pokazaç, jak wysoka jest granica 17J, na którà nie wiadomo
dlaczego zdecydowa∏ si´ ustawodawca. Przeprowadzane przez M. Kulickiego
badania wykaza∏y, ˝e do przestrzelenia ludzkiej czaszki wystarczajàca jest
energia ok. 7,5J, natomiast przy energii ok. 20J mo˝liwe jest przebicie 2 koÊci
odpowiadajàcych gruboÊcià pokrywie czaszki cz∏owieka, co mo˝e doprowadziç
do konstatacji, ˝e przy odrobinie szcz´Êcia (lub nieszcz´Êcia) mo˝liwe jest
przestrzelenie ludzkiej czaszki na wylot11.
Asumptem do podj´cia badaƒ dotyczàcych urzàdzeƒ pneumatycznych,
faktycznej si∏y ra˝enia, jakà dysponujà, oraz regulacji ich dotyczàcych by∏a ch´ç
zrewidowania poglàdu, ˝e sà to urzàdzenia w pe∏ni bezpieczne, a dost´p do nich
oraz obrót nimi nie wymaga ˝adnej kontroli. Zainteresowanie si´ tym problemem zwiàzane by∏o tak˝e z faktem, ˝e sam zajmuj´ si´ uprawianiem strzelectwa
pneumatycznego, a rozwój dyscypliny tej jest znacznie utrudniony przez pojawiajàce si´ w mediach doniesienia o chuligaƒskich wyst´pkach dokonywanych
przy u˝yciu najcz´Êciej najtaƒszych karabinków pneumatycznych. Podjà∏em je,
aby pokazaç, ˝e nawet taƒsze konstrukcje wiatrówek dost´pne dla wi´kszoÊci
osób mogà w wypadku nieumiej´tnego lub nieodpowiedzialnego u˝ycia byç
wyjàtkowo niebezpieczne, a w skrajnych sytuacjach doprowadziç do ci´˝kich
uszczerbków na zdrowiu, a nawet Êmierci.
10 M. Kulicki, Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej, Kraków 2003, s. 45.
11 W. K´dzierski, M. Kulicki, Kryminalistyczne, wybrane aspekty u˝ycia karabinków pneumatycznych, Problemy Kryminalistyki 1997, nr 218, s. 39-44.
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2. Broƒ
Do badaƒ wykorzystano jedno z popularniejszych, powszechnie dost´pnych
na rynku urzàdzeƒ pneumatycznych amerykaƒskiego producenta firmy Crosman
– wiatrówk´ Crosman model 2260, kaliber 5,5 mm (0,22 cala). Jest to wiatrówka
w typie broni d∏ugiej (karabinka) zasilana 12-gramowymi nabojami (kartuszami)
ze spr´˝onym dwutlenkiem w´gla. Umo˝liwia on oddawanie strza∏ów praktycznie
wszystkimi typami Êrucin o kalibrze 5,5 mm. Celowo zdecydowa∏em si´ wykorzystaç broƒ w kalibrze 5,5 mm, mimo ˝e najpopularniejszymi na rynku
sà wiatrówki w kalibrze 4,5 mm (0,177 cala). Âruciny wystrzelone z broni w tym
kalibrze charakteryzujà si´ wi´kszà mocà obalajàcà i powodujà znacznie wi´ksze obra˝enia ni˝ ich mniejsze odpowiedniki. Nie bez przyczyny w wi´kszoÊci
krajów, które dopuszczajà polowania z wykorzystaniem broni pneumatycznej,
na mniejsze zwierz´ta poluje si´ w∏aÊnie pneumatycznymi karabinkami kaliber
05,5 mm. Warto zauwa˝yç równie˝, ˝e tylko 0,06 mm (szeÊç setnych milimetra)
dzieli te Êruciny od standardowych, wspó∏czesnych kalibrów wykorzystywanych w broni o przeznaczeniu wojskowym (chocia˝by kaliber 5,56 Nato).

Dane techniczne wiatrówki wykorzystanej w badaniach (wg producenta)12:
- Kaliber: 5,5 mm (0,22)
- Pr´dkoÊç poczàtkowa: 183 m/s
- Energia poczàtkowa pocisku: poni˝ej 17J
- Lufa gwintowana
- D∏ugoÊç ca∏kowita: 1010 mm
- D∏ugoÊç lufy: 600 mm
- WysokoÊç: 165 mm
- Waga: 2,15 kg
- Producent: Crosman, USA
W trakcie badaƒ wst´pnych zbadano pr´dkoÊç poczàtkowà wystrzeliwanych
Êrucin. Wyniki badaƒ pokazuje tabelka poni˝ej (1m/s = 3,3 fps). Z wykresu
wynika, ˝e wskazania producenta sà nieco zawy˝one, a faktyczne pr´dkoÊci
poczàtkowe osiàgane przez wystrzelone Êruciny wachajà si´ w przedziale
160-150 metrów na sekunde
12 http://www.militaria.pl/crosman/wiatrowka_crosman_2260_5,5_mm_p2753.xml, 28.03.2011.
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Wykres 1. Pr´dkoÊci Êrucin wystrzelonych z karabinka Crosman 2260.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie pomiarów.
Zbadano równie˝ poczàtkowà energi´ kinetycznà Êrucin osiàganà po
wystrzeleniu z tej wiatrówki. Dla przypomnienia dodam, ˝e energi´ kinetycznà
podawanà w d˝ulach [J] oblicza si´, mno˝àc kwadrat pr´dkoÊci przez mas´
pocisku wyra˝onà w kilogramach i dzielàc iloczyn przez 2.

Wykres 2. Energia kinetyczna Êrucin (zaznaczono ustawowy pu∏ap 17 d˝uli).
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie obliczeƒ na podstawie pomiarów.
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Dla wybranego modelu wiatrówki poczàtkowa energia kinetyczna przeci´tnego
Êrutu kalibru 5,5 mm (0,22 cala) o wadze ok. 1 grama wynosiç b´dzie ok.
12,5 d˝ula. Widaç wyraênie, ˝e parametry tej wiatrówki nawet nie zbli˝ajà
si´ do zastrze˝onego ustawowego limitu poczàtkowej energii kinetycznej, który
czyni∏by z tej wiatrówki broƒ pneumatycznà wraz z wszystkimi tego konsekwencjami.
3. Amunicja Êrutowa
W broni pneumatycznej jako amunicj´ wykorzystuje si´ naboje Êrutowe.
Sà to najcz´Êciej jednocz´Êciowe odlewy z o∏owiu, czasami w wersji platerowanej
tombakiem, obecnie tak˝e miedziane oraz z innych stopów. Spotyka si´ równie˝
konstrukcje bardziej skomplikowane, np. sk∏adajàce si´ z rdzenia oraz
zewn´trznego pierÊcienia wykonane z równych stopów. Najcz´Êciej Êruciny
typu grzybkowego, zwanego równie˝ „diabolo”, majàce ci´˝szà cz´Êç przednià
i wydrà˝onà cz´Êç tylnà spe∏niajàcà rol´ uszczelniajàcà w trakcie przechodzenia
przez luf´ oraz stabilizujàcà wzd∏u˝nie w locie poza lufà.13 Wyst´pujà tak˝e
Êruty kuliste czy z p∏askà lub wkl´Êni´tà cz´Êcià przednià.
Na potrzeby badaƒ wykorzystano 5 typów Êrutowej amunicji 5,5 mm
(0,22 cala) o ró˝nej budowie i masie, a przez co ró˝nych w∏aÊciwoÊciach
balistycznych.
Ârut Crossman Pointed 5,5mm
Dane techniczne: (wg producenta)
- Kaliber: 5,5 mm; (0,22 cala)
- Waga: 14,3 gr (grain); 0,93 g (grama)
- Producent: Crosman, USA
Jest to Êrut z ostrym czubkiem, zwany pointed, s∏u˝àcy g∏ównie do strzelaƒ
field target14 na krótkich i Êrednich dystansach, gdzie celem sà przedmioty
twarde, a zadaniem strzelca jest ich przebicie lub rozbicie.

13 M. Kulicki, Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej, Kraków 2003, s. 64.
14 Field target (ang. strzelectwo terenowe) to ogólna nazwa dla kilku konkurencji strzeleckich
z karabinów pneumatycznych (wiatrówek).
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Ârut Crosman Premier Ultra Magnum
5,5mm
Dane techniczne: (wg producenta)
- Kaliber: 5,5 mm (0,22 cala)
- Typ: Diabolo Hollow Point
- Waga: 14,3 gr (grain); 0,93g (grama)
- Producent: Crosman, USA
Ârut do dalekich strzelaƒ. Znajduje zastosowanie w mocnych wiatrówkach
PCP, PCA i spr´˝ynowych, tak˝e w karabinach pneumatycznych o energii
wylotowej pocisku do ok. 50 d˝uli.
Ârut Tomitex Szpic G∏adki 5,5 mm
Dane techniczne: (wg producenta)
- Kaliber: 5,5 mm (0,22 cala)
- Waga: 16,4 gr (grain); 1,05g (grama)
- Producent: Tomitex, Polska
Ârut przeznaczony do strzelaƒ na dalekie dystanse. Ârut typu szpic posiada
bardzo dobre w∏aÊciwoÊci przebijajàce.
Ârut Air Master Boxer 5,5 mm
Dane techniczne: (wg. Producenta)
- Kaliber: 5,5 mm (0,22 cala)
- Waga: 15,4 gr (grain); 1,00g (grama)
- Producent: Air Master
Ârut wykonany z o∏owiu, moletowany o du˝ej przebijalnoÊci.
Ârut Crosman Premiere Hollow Point
5,5 mm
Dane techniczne: (wg producenta)
- Kaliber: 5,5 mm (0,22 cala)
- Waga: 14,8 gr (grain); 0,96g (grama)
- Producent: Crosman, USA
Âruty typu Hollow Point s∏u˝à do strzelania na du˝ych i Êrednich odleg∏oÊciach.
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4. Metodologia badaƒ
W toku przeprowadzonych badaƒ wykorzystano 3 obiekty badawcze.
- Blok surowego wieprzowego boczku z ˝ebrami i skórà, o gruboÊci
ok. 9 cm.
- Blok surowej s∏oniny wieprzowej o gruboÊci ok. 5-8 cm.
- Wypreparowane czaszki wieprzowe.
Obiekty, które pos∏u˝y∏y do badaƒ

Blok boczku
wieprzowego

Wypreparowane wieprzowe czaszki

Blok wieprzowej
s∏oniny

Czaszki na potrzeby badaƒ wypreparowano poprzez gotowanie ich w wodzie
przez ok. 4 godziny, a nast´pnie dalsze 30 min. w wodzie z dodatkiem wodorow´glanu sodu (NaHCO3), który jest g∏ównym sk∏adnikiem np. proszku do
pieczenia. Resztki tkanek mi´kkich, które pozosta∏y po
wczeÊniejszych fazach, usuni´to przy pomocy myjki
ciÊnieniowej o ciÊnieniu roboczym rz´du do 250 bar.15
W celu osiàgni´cia miarodajnych i reprezentatywnych
wyników badaƒ, przed rozpocz´ciem oddawania strza∏ów
do obiektów badawczych ustalono przy pomocy chronografu firmy Master Chronograph model Shooting Chrony
M1, ˝e porównywalne pr´dkoÊci wylotowe wiatrówka
uzyskuje przez 20 pierwszych strza∏ów, a nast´pnie pr´dkoÊci poczàtkowe Êrucin oraz ich energia kinetyczna
wyraênie spadajà, w zwiàzku z czym co 20 strza∏ów
zasilajàca kapsu∏a Co2 by∏a wymieniana na nowà.
15 Dane producenta,
http://www.karcher.pl/pl/Produkty/Dla_domu_i_ogrodu/Urzdzenia_wysokociSnieniowe/
Klasa_premium/13988000.htm, 02.04.2011
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4.1. Badanie
Do ka˝dego obiektu badawczego oddano ∏àcznie po 15 strza∏ów. Po jednym
strzale z ka˝dego z ww. typów Êrutów na jednej z trzech odleg∏oÊci pozwalajàcych
na efektywne ra˝enie celu. Strza∏y oddawano z przy∏o˝enia, 10 i 20 metrów.
Strza∏y oddawane by∏y z „r´ki” z ró˝nych pozycji strzeleckich, np. stojàcej,
kl´czàcej podpartej i innych.
5. Rezultaty
Obiekt badawczy nr 1.
W pierwszej kolejnoÊci badaniom poddano blok boczku wieprzowego (tablice
poglàdowe I, II, III).
W przypadku badanego urzàdzenia pneumatycznego mamy do czynienia
z bezproblemowym, co do zasady, przebijaniem si´ Êruciny przez tkank´ mi´kkà
obiektu. Przy strza∏ach z przy∏o˝enia skutecznoÊç ta wynosi 80%. Odstrzeliwany
jako czwarty Êrut firmy Tomitex utknà∏ w twardej chrz´stnej cz´Êci ˝eber znajdujàcych si´ w obiekcie badawczym. By∏ to wyraênie czynnik losowy, gdy˝
w przypadku drugiej cz´Êci badania, przy strzelaniu z odleg∏oÊci 10 metrów
skutecznoÊç przebijania badanego obiektu wynios∏a 100%. W wypadku ostatniej, najwi´kszej odleg∏oÊci w kilku przypadkach dosz∏o do penetracji celu
i utkni´cia Êrucin we wn´trzu obiektu. Najprawdopodobniej, moim zdaniem,
spowodowane to by∏o gwa∏townym spadkiem ciÊnienia CO2 w kartuszu wiatrówki. Zauwa˝alny jest fakt, ˝e kana∏ wlotowy ran we wszystkich przypadkach
ma mniejszà Êrednic´ ni˝ kaliber Êrutu, co prawdopodobnie spowodowane jest
rozciàgliwoÊcià tkanki skórnej. Kana∏ wylotowy w tkance mi´kkiej w wi´kszoÊci
przypadków ma natomiast szerokoÊç odpowiadajàcà kalibru Êrutu.

Zdj´cie obiektu badawczego
po zakoƒczonych badaniach

Ârut tkwiàcy w obiekcie badawczym
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Analizujàc wyniki badaƒ, mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e Êrut wystrzelony
z urzàdzenia o podobnych parametrach na badanych dystansach (tj. od 0 do 20 m)
ma znacznà szans´ przebiç si´ przez tkank´ klatki piersiowej przeci´tnie zbudowanego cz∏owieka (zak∏adajàc, ˝e Êrut nie utkwi w tkance kostnej, którà mo˝e
napotkaç na swojej drodze). Ju˝ samo trafienie w klatk´ piersiowà mo˝e spowodowaç znaczne obra˝enia, a w przypadku gdy Êrut po przebiciu si´ przez klatk´
piersiowà uszkodzi∏by któryÊ z witalnych punktów organizmu, mo˝na by nawet
domniemywaç o potencjalnej mo˝liwoÊci spowodowania Êmierci.
Obiekt badawczy nr 2.
W dalszej kolejnoÊci przeprowadzono badania na bloku s∏oniny. W trakcie
badaƒ dowiedziono (tablice poglàdowe IV, V, VI), ˝e dla wiatrówki o energii
poczàtkowej Êruciny rz´du ok. 12J (co nale˝y przypomnieç, jest wynikiem sporo
poni˝ej dopuszczalnego ustawowego limitu), przestrzelenie na wylot bloku
s∏oniny o takiej gruboÊci z odleg∏oÊci do 20 metrów nie sprawia najmniejszego
problemu, podobnie jak w przypadku poprzedniego obiektu badawczego.
W przypadku tkanki t∏uszczowej ujawniajà si´ widoczne efekty dzia∏ania fali
uderzeniowej w postaci wyraênie szerszego kana∏u rany w stosunku do kalibru
pocisku oraz, co do zasady, ok. 1,5-krotnie wi´ksza rana wylotowa w stosunku
do rany wlotowej. Reasumujàc, nale˝y zauwa˝yç, ˝e równie˝ u cz∏owieka tkanka
t∏uszczowa (o gruboÊci w rozsàdnych granicach) nie stanowi bariery dla postrza∏u
z urzàdzenia pneumatycznego kaliber 5,5 mm (0,22 cala) i co wi´cej, istnieje
znaczne ryzyko uszkodzeniem narzàdów wewn´trznych znajdujàcych si´ pod
pow∏okà t∏uszczowà.

Obiekt badawczy przed
rozpocz´tym odstrza∏em

Obiekt badawczy po zakoƒczonej serii
strza∏ów
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Obiekt badawczy nr 3.
Trzecim obiektem badawczym by∏y wypreparowane czaszki wieprzowe.
W przypadku odstrza∏u czaszek wyniki by∏y bardzo niejednolite. Ró˝nice
w wynikach spowodowane by∏y niejednolità budowà czaszki Êwiƒskiej, powodujàcà, ˝e kàt strza∏u wzgl´dem powierzchni czaszki stanowi∏ w praktyce
zmiennà losowà (najpowa˝niejsze uszkodzenia – kàt bliski prostego, praktyczny
brak obra˝eƒ - tory Êrucin styczne do czaszki), a tak˝e znacznymi ró˝nicami
w gruboÊci i g´stoÊci koÊçca. Tak˝e w zale˝noÊci od miejsca, w który uderzy∏
Êrut, rezultaty by∏y ró˝ne: od zeÊlizgni´cia si´ Êrutu po koÊci z jedynie
nieznacznym jej odpryskiem i uszkodzeniem, przez wbicie si´ Êrutu w koÊç,
nast´pnie pe∏nà penetracj´, a w skrajnych
przypadkach koÊci o najcieƒszej gruboÊci, jak np. koÊci ˝uchwy, dochodzi∏o do
przebicia ∏àcznie ze znacznym odpryskiem tkanki kostnej dooko∏a rany.
W przypadku czaszek widaç równie˝ znaczny spadek efektywnoÊci postrza∏ów
wraz ze wzrostem odleg∏oÊci. Efektywne mo˝liwoÊci penetracji koÊci czaszki
Êrucinà kaliber 5,5 mm mo˝liwe by∏y jedynie do odleg∏oÊci 10 m. W skrajnych
przypadkach uda∏o si´ przestrzeliç nawet czaszk´ na wylot (patrz tabele poni˝sze).
I przypadek przestrzelenia badanego obiektu (czaszki wieprzowej) na wylot

Widok z przodu

Widok z ty∏u
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II przypadek przestrzelenia badanego obiektu (czaszki wieprzowej) na wylot

Rana wlotowa

Rana wylotowa

Widok z przodu

W jednej z prób dosz∏o do odstrzelenia znacznej cz´Êci koÊci pokrywy czaszki,
co ilustruje zdj´cie poni˝ej.

Najlepsze rezultaty przeprowadzonych odstrza∏ów odnotowano w przypadku
postrza∏ów koÊci ˝uchwy. Badane urzàdzenie pneumatyczne osiàgn´∏o prawie
100% przebijalnoÊci tych obiektów na ka˝dej z badanych odleg∏oÊci. W wyniku
przestrza∏u dochodzi równie˝ do uwolnienia znacznej iloÊci ostrych odprysków
kostnych. Na przyk∏adzie koÊci ˝uchwy najbardziej widoczne sà ró˝nice w ranie
wlotowej i wylotowej. Spowodowane jest to przenoszeniem przez Êrucin´
znacznej energii oraz powodowanych przez to napr´˝eƒ w tkance kostnej.
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Rana wlotowa. Rana wylotowa. Przyk∏adowy przestrza∏ koÊci ˝uchwy
(w przypadku rany wylotowej widaç znaczny odprysk koÊçca)

Rana wlotowa

Rana wylotowa

Uzyskane wyniki pozwalajà postawiç hipotez´, ˝e w przypadku postrza∏u
cz∏owieka dosz∏oby do penetracji czaszki, a nast´pnie mózgu przez Êrucin´ oraz
liczne poruszajàce si´ po przypadkowych trajektoriach od∏amki kostne.
Stwarza∏oby to bezpoÊrednie i znaczne zagro˝enie ˝ycia. Weryfikacja tej hipotezy
wymaga∏aby jednak dalszych szczegó∏owych badaƒ z uwzgl´dnieniem materia∏u
pochodzenia ludzkiego.

6. Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badaƒ upowa˝niajà do postawienia nast´pujàcych wniosków:
1. Zarówno mechanizm dzia∏ania (wprawianie w ruch pocisku przez rozpr´˝ajàcy si´ gaz, abstrahujàc od jego êród∏a – zbiornik spr´˝onego gazu
bàdê proces spalania materia∏u miotajàcego), jak i pobie˝na analiza
skutków ra˝enia celu przez „urzàdzenie pneumatyczne” mo˝e doprowadziç
do konstatacji, ˝e spe∏nia ona wi´kszoÊç z przes∏anek funkcjonujàcej
w doktrynalnej definicji broni palnej16.
2. W zwiàzku z tym mamy do czynienia z sytuacjà, w której urzàdzenie
spe∏niajàce doktrynalnà definicj´ broni palnej nie mieÊci si´ w jej definicji
legalnej.
3. Prowadzi do sytuacji, gdy paƒstwo wskutek swoich mniej lub bardziej
Êwiadomych decyzji rezygnuje z uprawnieƒ kontrolnych w tym zakresie.
16 Opierajàc si´ na wczeÊniej przytoczonej w publikacji definicji broni palnej autorstwa
M. Kulickiego, który w polskim piÊmiennictwie najbardziej kompleksowo przedstawi∏ to
zagadnienie.
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4. Nasuwajà si´ pytania zarówno o przyczyny dychotomicznego podzia∏u
broni pneumatycznej na „broƒ pneumatycznà” i „urzàdzenia pneumatyczne”,
o kryterium podzia∏u (jakim w obecnej regulacji jest energia kinetyczna
pocisku opuszczajàcego luf´), jak i ustanowionà arbitralne granic´ 17 d˝uli.
Odpowiedê na to pytanie wykracza jednak poza zakres tej publikacji.
5. Urzàdzenie pneumatyczne wykorzystane w toku badaƒ jest w stanie
z prawdopodobieƒstwem graniczàcym z pewnoÊcià spowodowaç u cz∏owieka ci´˝kie obra˝enia cia∏a, a w pewnych sytuacjach nawet zgon.
6. W zwiàzku z tym zarówno celowe jego u˝ycie podczas pope∏nienia czynu
przest´pczego, jak i nieszcz´Êliwy wypadek spowodowany nieumiej´tnà
obs∏ugà bàdê usterkà technicznà mo˝e doprowadziç do tragicznych
skutków.
Zgromadzony materia∏ badawczy po poddaniu wszechstronnej krytycznej
analizie wskazuje na celowoÊç dalszej eksploracji pola badawczego, jakim jest
problematyka broni i „urzàdzeƒ” pneumatycznych. Zas∏ugujàcymi na pog∏´bienie
kierunkami badaƒ wydajà si´ próby odtwarzania sytuacji bardziej zbli˝onych
do realiów potencjalnego zajÊcia w ˝yciu codziennym, np. poprzez ostrza∏
obiektów cz´Êciowo os∏oni´tych. Zwi´kszyç nale˝y równie˝ zarówno liczb´
obiektów badawczych, jak i wzbogaciç arsena∏ wykorzystanych urzàdzeƒ
pneumatycznych.
Rozszerzone badania pozwoli∏yby na udzielenie bardziej kategorycznych
i wiarygodnych odpowiedzi na pytanie, czy urzàdzenia pneumatyczne to nieszkodliwe zabawki czy pe∏noprawna broƒ palna, a restrykcyjny dost´p do broni
palnej w Polsce jest mitem.

Anita Mastalerz-Glibowska

PODSTAWOWE ZA¸O˚ENIA GEOPROFILOWANIA
W szerokim uj´ciu geoprofilowanie (w literaturze przedmiotu okreÊlane
najcz´Êciej jako geographic profiling albo geographical profiling) jest dziedzinà
obejmujàcà techniki profilowania kryminalistycznego, stosowane w szczególnoÊci
w celu zaw´˝enia obszaru poszukiwaƒ sprawcy, które polegajà na analizie
zachowania si´ sprawcy w przestrzeni, dokonywanej w odniesieniu do przestrzennej lokalizacji miejsc pope∏nianych przez niego czynów.1
Metody te zak∏adajà, ˝e na podstawie analizy relacji przestrzennych pomi´dzy
miejscami pope∏nienia czynu (po∏o˝enie topograficzne, odleg∏oÊci) mo˝liwe jest
dokonanie wskazania obszaru obejmujàcego miejsce, z którym sprawca jest
silnie lub stale zwiàzany i z którego podejmuje dzia∏ania.2 Miejscem takim,
okreÊlanym cz´sto jako „baza”, najcz´Êciej jest dom lub mieszkanie sprawcy,3
miejsce pracy4 albo inne miejsce znane sprawcy, np. miejsce rekreacji.5
Za∏o˝enia
Podstawowym za∏o˝eniem geoprofilowania jest to, ˝e zachowanie przest´pcy
(sprawcy czynu) nie ma charakteru przypadkowego. Czyny sà zazwyczaj pope∏niane pod wp∏ywem dajàcych si´ ustaliç motywów. Zatem tak˝e i wybór miejsca
pope∏nienia przest´pstwa nie ma charakteru ca∏kowicie losowego, poniewa˝
istnieje silny zwiàzek pomi´dzy Êrodowiskiem geograficznym z zachowaniem
cz∏owieka.6 Wybór miejsca pope∏nienia czynu najcz´Êciej nie jest dzie∏em
1 D.K. Rossmo, Geographic profiling, [w:] J. Jackson, D. Bekerian (red.), Offender profiling:
Theory, Research and practice, Chichester 1997, s. 161.
2 B.E. Turvey, Criminal profiling, Oxford 2008, s. 96.
3 D.K. Rossmo, Geographic profiling, Boca Raton 2000, s. 150.
4 J.H. Ratclife, Crime Mapping and the Training Needs of Law Enforcement, European Journal
on Criminal Policy and Research, Nr 10, 2004, s. 427-445.
5 D. Canter, T. Coffery, M. Huntley, C. Missen, „Predicting serial killers” home base using
a decision support system, Journal of Quantitative Criminology, Nr 16, 2000, s. 458.
6 B.E. Turvey, Criminal profiling, Oxford 2008, s. 96.
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przypadku, poniewa˝ wi´kszoÊç sprawców wybiera miejsce, które mo˝e kontrolowaç. Mo˝liwoÊç zaÊ sprawowania kontroli zapewnia znajomoÊç miejsca
(np. sprawca bywa∏ wczeÊniej w tym miejscu). Mo˝liwoÊç ta dodatkowo wià˝e
si´ z poczuciem bezpieczeƒstwa psychologicznego.7 Podstawowe za∏o˝enia
geoprofilowania wywodzà si´ z psychologii Êrodowiskowej i sà uzupe∏niane
o elementy jakoÊciowe i iloÊciowe, w szczególnoÊci o rozbudowane elementy
analizy statystycznej.8
Za∏o˝eniem fundamentalnym jest to, ˝e ka˝da osoba majàc do wyboru dwa
alternatywne sposoby dzia∏ania, wybierze ten, który wymaga najmniejszego
wysi∏ku (least effort principle). Dlatego równie˝ w przypadku przest´pstw
powinna przewa˝aç tendencja do wyboru przez sprawc´ najbli˝szego (najmniej
odleg∏ego) miejsca do pope∏nienia przest´pstwa. Jednak nale˝y zastrzec,
˝e poj´cia najbli˝szego miejsca nie mo˝na interpretowaç w sposób uproszczony,
jako najmniej odleg∏ego w linii prostej, ze wzgl´du na szereg uwarunkowaƒ,
w szczególnoÊci takich, jak: ukszta∏towanie terenu, rozk∏ad terenów zurbanizowanych, uk∏ad ulic, charakter poszczególnych dzielnic etc.9
Nast´pnym za∏o˝eniem jest to, ˝e ze wzrostem odleg∏oÊci od miejsca,
z którym sprawca jest zwiàzany (bazy), b´dzie mala∏a cz´stotliwoÊç pope∏niania
czynów. Jest to nast´pstwem przyj´cia poprzedniego za∏o˝enia o sk∏onnoÊci
do ponoszenia najmniejszego mo˝liwego wysi∏ku koniecznego do pope∏nienia
czynu (least effort principle); dlatego zak∏ada si´, ˝e przest´pca wyraênie preferuje mniej odleg∏e miejsca do pope∏nienia przest´pstwa w stosunku do bardziej
oddalonych,10 z zastrze˝eniem jednak, ˝e przest´pca nie b´dzie dà˝y∏ równie˝
do pope∏nienia przest´pstwa zbyt blisko swojej bazy.
Zgodnie z tà koncepcjà, sprawca z regu∏y nie b´dzie dà˝y∏ do pope∏nienia
przest´pstwa blisko domu (lub innego miejsca, z którym jest trwale zwiàzany).11
Wynika stàd istnienie tzw. strefy buforowej, w której prawdopodobieƒstwo
pope∏nienia czynu jest znikome. BezpoÊrednio poza granicami strefy buforowej
prawdopodobieƒstwo pope∏nienia czynu zaczyna gwa∏towanie wzrastaç,
a nast´pnie – po osiàgni´ciu wartoÊci maksymalnej – wraz z dalszym wzrostem
odleg∏oÊci (dystansu) – prawdopodobieƒstwo pope∏nienia czynu zaczyna maleç.
Tempo zmniejszania si´ prawdopodobieƒstwa pope∏niania przest´pstwa wraz
7 J. Go∏´biowski, Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008, s. 28; B.E. Turvey, Criminal profiling, Oxford 2008, s. 96.
8 J. Go∏´biowski, Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008, s. 27.
9 D.K. Rossmo, Geographic profiling, Boca Raton, 2000, s. 87-88.
10 G. Rengert, A.R. Piquero, P. R. Jones, Distance decay re-examined, Criminology, Nr 37, 1999,
s. 427-445; P.J. van Koppen, J.W. Keijser, Desisting Distance Decay: On the Aggregation
of Individual Crime Trips, Criminology, 35(3) 1997, s. 505-515.
11 P.J. Brantingham, P.L. Brantingham, Notes on the geometry of crime [w:] Environmental
Criminology, Waveland Press 1981, s. 27 i nast.
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z dalszym wzrostem odleg∏oÊci od miejsca, z którego operuje przest´pca,
opisywane jest jako model lub funkcja malejàca (distance decay model; distance
decay function).12
Wskazuje si´, ˝e przebieg tej funkcji jest charakterystyczny dla danego typu
przest´pstwa, np. funkcja kroczàca, która szybko opada sugeruje, ˝e baza
(np. dom) ma du˝e znaczenie dla sprawcy i jednoczeÊnie nie jest on sk∏onny do
dalekiego przemieszczania si´ zwiàzanego z pope∏nianymi przest´pstwami.13
Zachodzi równie˝ odwrotna zale˝noÊç, ∏agodne opadanie tej funkcji wskazuje,
˝e baza ma mniejsze znaczenie dla aktywnoÊci sprawcy, który ch´tnie
przemieszcza si´.14
Przebieg tej funkcji uzale˝niony jest od wielu czynników (w szczególnoÊci
rodzaju przest´pstwa) i w przybli˝eniu w poszczególnych modelach przyjmuje
si´, ˝e jest oddawany za pomocà funkcji wyk∏adniczych lub logarytmicznej.15
W literaturze podkreÊla si´, ˝e istnienie strefy buforowej mo˝e w szczególnoÊci
uzasadniaç potencjalne obawy sprawcy zwiàzane z tym, ˝e po pierwsze, w przypadku pope∏nienia czynu w pobli˝u miejsca, z którym jest zwiàzany, móg∏by on
zostaç przypadkowo zidentyfikowany przez potencjalnych Êwiadków zdarzenia,
po drugie, w zwiàzku z ryzykiem, ˝e jego to˝samoÊç mog∏aby zostaç ustalona
(albo wr´cz móg∏by zostaç zidentyfikowany lub zauwa˝ony) w trakcie czynnoÊci
dochodzeniowo-Êledczych podj´tych bezpoÊrednio po wykryciu przest´pstwa.
Dlatego uzasadnione jest przyj´cie istnienia strefy buforowej rozciàgajàcej
si´ bezpoÊrednio wokó∏ miejsca, z którym przest´pca jest zwiàzany, w której to
strefie potencjalna atrakcyjnoÊç pope∏nienia przest´pstwa jest ni˝sza w zwiàzku
z potencjalnym ryzykiem, które sprawca dostrzega i uwzgl´dnia w swoich
dzia∏aniach.16
12 R.N. Kocsis, Criminal profiling: international theory, research and practice, Totowa New
Jersey, s. 350-358; G.M. Godwin, Criminal Psychology and Forensic Technology:
A Collaborative Approach to Effective Profiling, Boca Raton 2000, s. 252.
13 J.E. Eldridge, J.P. Jones, Warped space: a geography of distance decay, Professional
Geographer, Nr 43, 1991, s. 500-511.
14 D. Canter, T. Coffery, M. Huntley, C. Missen, „Predicting serial killers” home base using
a decision support system, Journal of Quantiiative Criminilogy, Nr 16, 2000, s. 457-478.
15 D. Canter, T. Coffery, M. Huntley, C. Missen, „Predicting serial killers” home base using
a decision support system, Journal of Quantiiative Criminilogy, Nr 16, 2000, s. 457-478; P.D.
Phillips, Characteristics and typology of the journey to the crime [w:] D.E. Georges-Abeyie
i K.D. Harries [red.], The spatial Dynamics of crime, New York 1980, s. 157-160; G. Rengert,
A.R. Piquero, P. R. Jones, Distance decay re-examined, Criminology, 37, 1999, s. 427-445;
M.W. Rhodes, C. Conly, Crime and mobility: an empirical study [w:] P.J. Brantingham, P.L.
Brantingham (red.), Environmental criminology, Prospect Heights 1991, s. 167; S. Turner,
Delinquency and distance [w:] T. Sellen & M. E. Wolfgang (red.), Delinquency: selected
studies, New York 1969, s. 11.
16 D.K. Rossmo, Geographic profiling, Boca Raton, FL, 2000, s. 120 i nast.
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Za∏o˝enie powy˝sze znajduje statystyczne potwierdzenie,17 jednak konieczne
jest uwzgl´dnienie, podobnie jak w przypadku least effort principle, ˝e niezale˝nie
od stopnia planowania przez sprawc´ wyboru miejsca czynu, nie ma on wp∏ywu
na okolicznoÊci od niego niezale˝ne, takie jak przypadkowy brak sposobnoÊci
do pope∏nienia przest´pstwa lub nieprzewidywalne zachowania innych osób.18
Wskazuje si´, ˝e odleg∏oÊç pomi´dzy miejscem pope∏nienia czynu a miejscem,
z którym zwiàzany jest sprawca, zale˝y od rodzaju przest´pstwa, np. wi´ksze
odleg∏oÊci sà pokonywane przez sprawców dopuszczajàcych si´ przest´pstw przeciwko mieniu (w∏amania, kradzie˝e) ni˝ przez sprawców przest´pstw przeciwko
osobom lub przest´pstw z u˝yciem przemocy,19 w przypadku tych pierwszych
ponadto sugeruje si´ istnienie zale˝noÊci pomi´dzy sposobem dzia∏ania, rodzajem
rabowanych przedmiotów i ich wartoÊcià. 20
Wykazano tak˝e, ˝e w przypadku przest´pstw zgwa∏cenia istnieje korelacja
pomi´dzy porà, w której dochodzi do pope∏nienia tego przest´pstwa, a odleg∏oÊcià od domu sprawcy – w przypadku zgwa∏ceƒ dokonywanych w porze nocnej
odleg∏oÊç ta jest mniejsza ni˝ w przypadku pozosta∏ych.21
Teoretycznie istotnym czynnikiem warunkujàcym oddalenie jest charakterystyka sprawcy: w zale˝noÊci, czy cechuje go relatywna instrumentalnoÊç, czy
charakteryzuje go ekspresyjnoÊç na miejscu pope∏nionej zbrodni.
W literaturze zaproponowano teoretyczne rozró˝nienie pomi´dzy instrumentalnà a ekspresyjnà agresjà.22 Agresja instrumentalna polega na tym, ˝e sprawca
usi∏uje za jej pomocà osiàgnàç, jaki inny nadrz´dny, cz´sto ukryty, cel w stosunku
do samej agresji. Agresja jest tu Êrodkiem do osiàgni´cia tego celu, np. zdobycia
Êrodków finansowych. Natomiast ekspresywna agresja polega na tym, ˝e jest
motywowana ch´cià wyrzàdzenia krzywdy lub zranienia upatrzonego obiektu
(w szczególnoÊci ofiary). JeÊli satysfakcja sprawcy wià˝e si´ z wyrzàdzeniem
17 P.J. van Koppen, J.W. Keijser, Desisting Distance Decay: On the Aggregation of Individual
Crime Trips, Criminology, Nr 35(3) 1997, s. 505.
18 G. Rengert, A.R. Piquero, P. R. Jones, Distance decay re-examined, Criminology, Nr 37, 1999,
s. 428-429.
19 J.L. LeBeau, The journey to rape: geographic distance and the rapist’s method of approaching
the victim. Journal of Police Science and Administration, Nr 15, 1987, s. 129–136; D.K.
Rossmo, Target patterns of serial murderers: a methodological model, American Journal
of Criminal Justice, Nr 17, 1993, 1–21; D. Canter, L. Hammond, A Comparison of the Efficacy
of Different Decay Functions in Geographical Profiling for a Sample of US Serial Killers,
Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, Nr 3, 2006, s. 102.
20 D.L. Capone, W.W. Nichols, Crime and distance: An analysis of offender behavior in space.
Proceedings, Association of American Geographers, Nr 7, 1975, s. 45–49.
21 Por. J. Warren., R. Reboussin, R. Hazelwood, The geographic and temporal sequencing

of serial rape. Final report submitted to U.S. Department of Justice, Washington D.C, 1995.
22 S. Fesbach, The function of aggression and the regulation of aggressive drive. Psychological
Review, Nr 71, 1965, 257–272.
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krzywdy, z∏a, wtedy ma charakter ekspresyjny, najcz´Êciej stanowi emocjonalnà
reakcj´ na frustracje oraz zagro˝enia dla ego, ma charakter impulsywny, niekontrolowany i nast´puje w wyniku silnego rozbudzenia emocjonalnego, które
najcz´Êciej powstaje w sytuacjach bliskich lub intymnych zwiàzków z ofiarà.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e niektóre przest´pstwa mo˝na ogólnie zaliczyç do majàcych mniejszy lub wi´kszy ∏adunek instrumentalnoÊci (np. gwa∏t jest bardziej
instrumentalny ni˝ zabójstwo, poniewa˝ co do zasady celem jest zaspokojenie
pop´du seksualnego sprawcy), jednak rozró˝nienia mogà dotyczyç równie˝
konkretnych przypadków (z dwóch zabójstw jedno mo˝e mieç bardziej instrumentalny charakter ni˝ drugie).
Opierajàc si´ na powy˝szych za∏o˝eniach teoretycznych mo˝na dokonywaç
badaƒ empirycznych na podstawie analizy statystycznej informacji o ujawnionych
przest´pstwach, których sprawcy zostali ju˝ ustaleni, a nast´pnie wyniki takie
wykorzystywaç przy budowaniu profili sprawców w sprawach niewyjaÊnionych
w celu przybli˝onego wskazania obszaru, na którym powinny koncentrowaç si´
poszukiwania sprawcy.
Powy˝sze za∏o˝enia teoretyczne prowadzà m.in. do stawiania hipotez, zgodnie
z którymi w przypadku przest´pstw zgwa∏cenia, sprawca b´dzie pokonywa∏
d∏u˝szy dystans, ni˝ w przypadku zabójstw, poniewa˝ co do zasady zabójstwa
majà zdecydowanie cz´Êciej charakter ekspresyjny ni˝ instrumentalny. Zak∏ada
si´, ˝e w przypadku zabójstw instrumentalnych dystans pokonywany przez
sprawc´ do miejsca czynu b´dzie d∏u˝szy ni˝ w przypadku zabójstw ekspresyjnych. W przypadku przest´pstw, na instrumentalny charakter czynu wskazuje
m.in. kradzie˝ przedmiotów z miejsca zdarzenia, Êlady plàdrowania miejsca
zdarzenia, podobnie jak duszenie ofiary. Ponadto w przypadku zabójstw,
istotnym czynnikiem równie˝ w zakresie geoprofilowania jest zachowanie
sprawcy wzgl´dem cia∏a ofiary. JeÊli cia∏o mo˝e byç w sposób ∏atwy po∏àczone,
skojarzone z osobà sprawcy, przyjmuje si´, ˝e istnieje wtedy wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e mo˝e sprawca b´dzie próbowa∏ ukryç albo przynajmniej
przenieÊç w inne miejsce cia∏o ofiary. W takich przypadkach jest bardziej
prawdopodobne, ˝e dystans, który przeby∏ sprawca do miejsca czynu, by∏ krótszy ni˝ w przypadkach, gdy sprawca nie by∏ znany ofierze. Rozumowanie to jest
oparte na za∏o˝eniu, ˝e ka˝da osoba najlepiej zna osoby mieszkajàce w jej
najbli˝szym otoczeniu, a zatem usuwanie czy ukrywanie cia∏a mo˝e byç kojarzone ze sprawcà znajàcym ofiar´, a wi´c pochodzàcym z jej najbli˝szego
otoczenia.23
Za∏o˝enia te zosta∏y zweryfikowane pozytywnie, a przeprowadzone badania
wydajà si´ wskazywaç nie tylko na potwierdzenie o za∏o˝eniu malejàcego prawdopodobieƒstwa pope∏nienia przest´pstwa wraz ze wzrostem odleg∏oÊci od bazy
23 P. Santtila, M. Laukkanen, A Zappalà, Crime Behaviours and Distance Travelled in Homicides

and rapes, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, Nr 4/2007, s. 3.
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sprawcy, ale równie˝ za∏o˝enia dotyczàce ró˝nic w zakresie przestrzennego
rozk∏adu miejsc czynów o charakterze instrumentalnym oraz czynów motywowanych agresjà ekspresyjnà; oznacza to, ˝e co do zasady sprawcy czynów
ekspresyjnych pope∏niajà czyny w bli˝szej odleg∏oÊci od miejsca, z którym
sà stale lub silnie zwiàzani.24
Ponadto w przypadku przest´pstw zgwa∏cenia, dla celów geoprofilowania,
wyró˝nia si´ hipotetycznie dwa typy sprawców:
1) dopuszczajàcych si´ tego czynu pod wp∏ywem nag∏ego impulsu, którzy
nie podejmujà specjalnych staraƒ lub wysi∏ków w celu znalezienia
potencjalnej ofiary i decydujà si´ na czyn pod wp∏ywem sprzyjajàcych
okolicznoÊci; sprawcy tacy z regu∏y pope∏niajà czyn niedaleko od miejsca, z którym sà silnie lub trwale zwiàzani,
2) sprawcy pokonujàcy stosunkowo znaczne odleg∏oÊci, którzy poszukujà
potencjalnej ofiary, cz´sto odpowiadajàcej preferencjom lub wyobra˝eniom, sprawcy ci cz´sto u˝ywajà samochodu lub innych Êrodków komunikacji w celu poszukiwania potencjalnych ofiar.25
Teoria ko∏a
Teoria ko∏a (circle theory) zosta∏a wywiedziona z badaƒ empirycznych26
i wyró˝nia dwa typy sprawców:
1) marudera (maruder), który pope∏nia czyny w miejscach po∏o˝onych
we wszystkich kierunkach wokó∏ swojej bazy (miejsca, z którymi jest
silnie lub stale zwiàzany), a zatem obszar, na którym pope∏niane sà przest´pstwa zawiera w sobie obszar bezpoÊredniego otoczenia miejsca
zamieszkania sprawcy,
2) podró˝nika (commuter), który pope∏nia czyny w pewnym obszarze
oddalonym od swojej bazy, a zatem musi on pokonaç zawsze pewien
dystans do obszaru obejmujàcego miejsca czynów, w jego przypadku
obszar, na którym pope∏nia przest´pstwa, nie pokrywa si´ z bezpoÊrednim
otoczeniem miejsca zamieszkania sprawcy.
Nale˝y jednak odnotowaç, ˝e w niektórych badaniach nie zosta∏a potwierdzona
koncepcja podró˝nika, np. D. Canter i P. Larkin w przypadku 45 napaÊci na tle
seksualnym nie znaleêli potwierdzenia dla teorii podró˝nika, a w 41 przypadkach
miejsce zamieszkania sprawcy znajdowa∏o si´ w okr´gu obejmujàcym miejsca
24 P. Santtila, M. Laukkanen, A Zappalà, Crime Behaviours and Distance Travelled in Homicides

and rapes, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, Nr 4/2007, s. 12-13.
25 M.L. Lalumiere, L.J. Chalmers, V.L. Quinsey, M.C. Seto, A test of the mate deprivation hypothesis of sexual coercion, Ethology and Sociobiology, Nr. 17, 1996, s. 299-318.
26 Por. D. Canter, P. Larkin, The Environmental Range of Serial Rapists, Journal of
Environmental Psychology, Nr 13, 1993, s. 63-69.
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pope∏nienia wszystkich czynów przez danego sprawc´.27 Wyniki te oznaczajà,
˝e hipoteza sprawcy typu maruder, jako sprawcy tego rodzaju przest´pstw znalaz∏a w przypadku tych badaƒ potwierdzenie.28
W zwiàzku z wyró˝nieniem obu typów przest´pstwa, w zakresie geoprofilowania pojawia si´ szereg problemów. Po pierwsze, trudne jest wskazanie kryteriów, czy w danym rozwa˝anym przypadku ma si´ do czynienia z maruderem,
czy z podró˝nikiem, jeÊli nie jest znana baza przest´pcy, a znane sà jedynie
miejsca pope∏nienia czynów, co jest zdecydowanie najcz´stszà sytuacjà spotykanà przy u˝ywaniu profilowania jako narz´dzia wspomagajàcego prowadzone
dochodzenie lub Êledztwo. Po drugie, nie mo˝na wykluczyç odst´pstw od dwóch
modelowych sytuacji, które zosta∏y wyró˝nione w teorii ko∏a, w szczególnoÊci
dany sprawca mo˝e wiele podró˝owaç np. w zwiàzku z wykonywanym
zawodem lub zainteresowaniami albo mo˝e przebywaç w niektórych rejonach
cz´Êciej ni˝ w innych. Po trzecie, miejsce bazowe nie le˝y zazwyczaj w centrum
ko∏a obejmujàcego swojà powierzchnià miejsca wszystkich pope∏nionych
przest´pstw, co w wielu przypadkach ma miejsce wtedy, gdy teren jest wysoce
zurbanizowany. Po czwarte, nie mo˝na wykluczyç, ˝e dany sprawca wraz ze
wzrostem zaufania do samego siebie lub pod wp∏ywem zebranych doÊwiadczeƒ
b´dzie zmienia∏ swoje zachowania i podejmowa∏ dalsze podró˝e do nowych
obszarów pope∏niania przest´pstw albo te˝ b´dzie bardziej oÊmielony do dokonywania przest´pstw w najbli˝szej okolicy od swojej bazy. Po piàte, model
okr´gu, w którym pope∏niane sà przest´pstwa, jest pewnym uproszczeniem,
w wielu przypadkach w profilowaniu lepsze rezultaty daje zastosowanie modeli
opartych na elipsach lub sektorach, co dotyczy w szczególnoÊci obszarów miejskich obejmujàcych przedmieÊcia oraz dzielnice o zró˝nicowanym charakterze.
Ograniczenia
Geoprofilowanie jest jednà z metod z zakresu profilowania kryminalistycznego, jednak z uwagi na to, ˝e opiera si´ jedynie na analizie przestrzennego
rozk∏adu miejsc pope∏niania przest´pstw, nie jest wystarczajàca dla stworzenia
pe∏nego profilu psychologicznego. Przy profilowaniu geograficznym nie mogà
byç pomijane inne czynniki, w szczególnoÊci takie jak analiza zachowaƒ sprawcy
na miejscu zdarzenia oraz pe∏en portret psychologiczny, z uwagi na koniecznoÊç
prawid∏owego rozró˝nienia pomi´dzy dwoma lub wi´cej przest´pcami dzia∏ajàcymi na tym samym terytorium.
Ograniczenia geoprofilowania wynikajà wprost z przyj´tych za∏o˝eƒ.29
27 D. Canter, P. Larkin, The Environmental Range of Serial Rapists, Journal of Environmental
Psychology, Nr 13, 1993, s. 67.
28 B.E. Turvey, Criminal profiling, Oxford 2008, s. 98-99.
29 Na ograniczenia geoprofilowania wskazuje w szczególnoÊci B.E. Turvey (por. B.E. Turvey,
Criminal profiling, Oxford 2008, s. 99).
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Geoprofilowanie pozwala na wskazanie, z pewnà dozà prawdopodobieƒstwa,
˝e sprawca okreÊlonych czynów powinien mieç swojà baz´ (czyli miejsce,
z którym jest zwiàzany) na danym obszarze, co pozwala na skoncentrowanie na
nim poszukiwaƒ. Jednak nie pozwala na wyeliminowanie pozosta∏ych obszarów, poniewa˝: po pierwsze - metody geoprofilowania bazujà na niepe∏nych
danych statystycznych, obejmujàcych jedynie niewielkà cz´Êç rozwiàzanych
wczeÊniej przypadków (poza tym liczba czynów przypadajàcych na jednego
sprawc´ jest relatywnie niewielka, a poza tym nie wszystkie z nich mog∏y zostaç
prawid∏owo przypisane sprawcom, przy tym tak˝e pewna liczba czynów
pozostaje w ogóle niewykryta), po drugie – samo doÊwiadczenie ˝yciowe jak te˝
intuicja nie pozwalajà na przyj´cie za∏o˝eƒ, ˝e ka˝dy sprawca b´dzie dzia∏a∏
jedynie na swoim terytorium, a jego dzia∏ania b´dà pozbawione odst´pstw od
standardowych i przewidywalnych zachowaƒ.
Mimo tych ograniczeƒ w profilowaniu do okreÊlenia przybli˝onej lokalizacji
miejsca, z którym zwiàzany jest sprawca, wykorzystuje si´ za∏o˝enie zmiennoÊci
prawdopodobieƒstwa pope∏nienia przest´pstwa w funkcji odleg∏oÊci od tego
miejsca. W tym celu konieczne jest oparcie si´ na dost´pnych danych statystycznych, które dotyczà rozwiàzanych wczeÊniej przypadków.
Jedna z metod polega – z wykorzystaniem programu Crimestat – na okreÊlaniu
statystycznego prawdopodobieƒstwa oddalenia potencjalnej bazy sprawcy
od miejsca ka˝dego ze zdarzeƒ w kierunku 360° wokó∏ ka˝dego z miejsc zdarzeƒ,
a nast´pnie na wykonywaniu przestrzennego modelowania (interpolacji uzyskanych wyników) w odniesieniu do mapy konkretnego obszaru. Mo˝liwe jest
wykorzystywanie takiej metody zarówno w przypadkach analizy serii
zdarzeƒ30, jak i do analizy pojedynczych przypadków – wtedy jednak mo˝liwe
jest jedynie oszacowanie dystansu oddalenia potencjalnej bazy bez wskazania
kierunku, w którym nale˝y jej poszukiwaç.31 Nale˝y równie˝ wspomnieç o programach wspomagajàcych analizy z zakresu geoprofilowania, opracowanych
w Centre for Investigative Psychology, kierowanym przez D. Cantera:
Dragnet32 i LiFA200.33

30 M. Laukkanen, P. Santtila, Predicting the home location of a serial commercial robber.
Forensic Science International Nr 157, 71-82.
31 P. Santtila, M. Laukkanen, A Zappalà, Crime Behaviours and Distance Travelled in Homicides

and Rapes, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling Nr 4/2007, s. 2.
32 http://www.i-psy.com/publications/publications_dragnet.php
33 http://www.i-psy.com/publications/publications_lifa2000.php
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Podsumowanie
Geoprofilowanie, podobnie jak i inne rodzaje profilowania kryminalistycznego,
jest jednym z narz´dzi Êledczych, które pozwala na wybraniu priorytetowych
obszarów poszukiwaƒ sprawcy. W praktyce nale˝y odró˝niç geoprofilowanie
rozumiane jako metod´ polegajàcà na opracowaniu ex post danych odnoszàcych
si´ do ju˝ wykrytych przest´pstw od samego procesu psychoprofilowania, gdzie
z rozlokowania miejsc pope∏nienia czynów wnioskuje si´ z pewnym prawdopodobieƒstwem o obszarze, na którym powinny koncentrowaç si´ poszukiwania
sprawcy. Konieczne jest w ka˝dym przypadku uwzgl´dnianie dodatkowych
cech, takich jak rodzaj i charakter czynu (np. czy sà to napady na tle seksualnym,
czy by∏y zaplanowane czy spontaniczne, jaki by∏ stopieƒ zacierania Êladów).
Dopiero uwzgl´dnienie danych tego rodzaju mo˝e uczyniç z geoprofilowania
narz´dzie skutecznie wskazujàce rejon najbardziej prawdopodobnej bazy sprawcy.
Bowiem mimo ograniczeƒ tych metod, badania wskazujà, ˝e dystans, koszty
i czas podro˝y, pieniàdze, wysi∏ek, znajomoÊç terenu, wp∏yw bezpoÊredniego
otoczenia domu oraz ryzyko wykrycia wp∏ywajà na decyzje przest´pcy o wyborze miejsca do pope∏nienia planowanego czynu. Wybór ten (o ile oczywiÊcie
czyn nie ma charakteru spontanicznego) jest determinowany przez:
1) proces kognitywny sprawcy,
2) nak∏ady ponoszone na przemieszczanie si´,
3) okolicznoÊci takie jak sposobnoÊç do pope∏nienia czynu, a tak˝e atrakcyjnoÊç celu.
Uwzgl´dnienie tych czynników uzasadnia stosowanie metod opartych na
geoprofilowaniu.34
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Michalski Mariusz
Dalecka Agnieszka

PRAWNE ASPEKTY ZATRZYMANIA OSOBY
Zatrzymanie obywatela jest jednym z uprawnieƒ przys∏ugujàcym organom
zajmujàcych si´ zwalczaniem przest´pczoÊci, które w bardzo wysokim stopniu
ingeruje w wolnoÊci obywatelskie.
CzynnoÊç zatrzymania osoby jest bardzo cz´sto niezb´dnà i jedynà mo˝liwoÊcià zabezpieczenia prawid∏owego toku post´powania karnego. Natomiast
z punktu widzenia spo∏eczeƒstwa jest to uprawnienie, które niewàtpliwie
ka˝dorazowo godzi w podstawowe prawa i wolnoÊci gwarantowane przez
konstytucj´1. Z tego powodu decyzja o zatrzymaniu osoby musi byç podj´ta
po szczegó∏owej analizie materia∏ów sprawy, ocenie, czy w danym przypadku
jest to konieczny Êrodek i czy jego zastosowanie jest wymagane w danej sytuacji. Pomimo praw, jakie przys∏ugujà osobie zatrzymanej, przeprowadzenie tej
czynnoÊci zawsze stanowi naruszenie praw gwarantowanych konstytucyjnie
ka˝demu obywatelowi i dlatego mo˝e byç dokonywane w ÊciÊle okreÊlonych
przez prawo przypadkach. Jak wskazuje si´ w literaturze zatrzymanie narusza
gwarantowane przez konstytucj´ prawo cz∏owieka do wolnoÊci, dlatego mo˝e
byç stosowane tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie i ze szczególnà
rozwagà. Jest Êrodkiem przymusu, który polega na krótkotrwa∏ym pozbawieniu
cz∏owieka wolnoÊci. Osoba zatrzymana nie mo˝e swobodnie dysponowaç swojà
wolà ani podejmowaç dzia∏ania zgodnie z w∏asnà wolà2.
Mo˝na spotkaç si´ ze stanowiskiem, ˝e zatrzymanie osoby nale˝y rozumieç
jako krótkotrwa∏e pozbawienie wolnoÊci celem zastosowania Êrodka zapobiegawczego sensu stricte lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej
albo oskar˝onej do organu procesowego3. Wskazuje si´ równie˝, ˝e jest to
samodzielny Êrodek przymusu procesowego4.
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
2 M. Goettel, Podr´cznik policjanta. Uprawnienia policjanta, cz´Êç 2A, Szczytno 1996, s. 16.
3 S. WaltoÊ, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1996, s. 377.
4 T. Grzegorczyk, J. Tylman (red.), Polskie post´powanie karne, Warszawa 2003, s. 526.

178

M. Michalski, A. Dalecka

Przes∏anki czynnoÊci zatrzymania zosta∏y sprecyzowane w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks post´powania karnego5. Zgodnie z art. 244 kpk policja
ma prawo zatrzymaç osob´ podejrzanà, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e pope∏ni∏a ona przest´pstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia si´ tej
osoby albo zatarcia Êladów przest´pstwa bàdê te˝ nie mo˝na ustaliç jej to˝samoÊci
albo istniejà przes∏anki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie post´powania
w trybie przyspieszonym.
JednoczeÊnie w przypadku funkcjonariuszy policji ustawodawca zawar∏
legitymacj´ do dokonywania czynnoÊci zatrzymania osoby w artykule 15 ustawy
o Policji6, zgodnie z którym zatrzymanie osoby przez funkcjonariusza policji
mo˝e nastàpiç …w trybie i przypadkach okreÊlonych w przepisach Kodeksu
post´powania karnego i innych ustaw7. W tym trybie osoba mo˝e zostaç zatrzymana tak˝e przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (art.
11 ust. 1 pkt 3 ustawy o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu) jak równie˝ funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (art. 11 ust. 1 pkt. 5
ustawy o Stra˝y Granicznej).
W literaturze wiele trudnoÊci nastr´cza interpretacja s∏owa „przypuszczenie”,
w kontekÊcie treÊci art. 244 kpk. Nale˝y zgodziç si´ z R.A. Stefaƒskim, i˝ s∏owo
„przypuszczenie” zawiera w sobie pewien margines b∏´du co do tego faktu.
Wystarczajàca jest informacja o mo˝liwoÊci pope∏nienia przest´pstwa przez
danà osobà; nie muszà istnieç pewne i sprawdzone dane o sprawcy przest´pstwa.
Przypuszczenie to jednak nie mo˝e byç dowolne, ale musi byç uzasadnione konkretnymi okolicznoÊciami8. Bez wàtpienia brak precyzyjnej definicji tego s∏owa
i traktowanie go jako wy∏àcznej przes∏anki zatrzymania osoby mo˝e prowadziç
do licznych nadu˝yç oraz wykorzystania tej instytucji w sposób sprzeczny
z intencjà ustawodawcy9.
Samo pope∏nienie przez obywatela przest´pstwa nie stanowi podstawy do
jego zatrzymania. Musi wystàpiç jedna z przes∏anek uzasadniajàca dokonanie
zatrzymania, zachodziç obawa ucieczki lub ukrycia si´ tej osoby albo zatarcia
Êladów przest´pstwa bàdê te˝ nie mo˝na ustaliç jej to˝samoÊci albo istniejà
przes∏anki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie post´powania w trybie
przyspieszonym.
5 Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555.
6 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 179, poz. 30 z póên.zm.).
7 Art. 15 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 179, poz. 30
z póên.zm.).
8 R.A. Stefaƒski (red.), Zatrzymanie wed∏ug nowego kodeksu post´powania karnego,
Prokuratura i Prawo nr 10/1997, s. 41.
9 J. Zagórski (red.), Zatrzymanie przez policj´ oraz umieszczenie w policyjnych izbach zatrzymaƒ, Paƒstwo i Prawo nr 9/2004, s. 90.
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Jak wskazuje ¸. Cora, w prawie polskim obok zatrzymania procesowego
przewidzianego w kpk wyst´pujà jeszcze inne rodzaje zatrzymaƒ. Nie realizujà
one zadaƒ procesowych, gdy˝ nie sà zwiàzane z toczàcym si´ procesem karnym.
Zatrzymania te w literaturze nazywane sà pozaprocesowymi. Mimo ˝e realizujà
one cele inne ni˝ ÊciÊle procesowe, dokonywane sà poza procesem karnym,
ingerujà równie˝ w sfer´ wolnoÊci osobistych. Istota tych zatrzymaƒ sprowadza
si´ bowiem do krótkotrwa∏ego pozbawienia wolnoÊci osoby zatrzymanej. Pod
tym wzgl´dem zatrzymania pozaprocesowe spe∏niajà kryteria Êrodków przymusu,
b´dàc szczególnà formà krótkotrwa∏ego pozbawienia wolnoÊci, stosowanego
bez zwiàzku z okreÊlonym post´powaniem karnym10.
W oparciu o ustaw´ o Policji zatrzymanie osoby zastosowane mo˝e zostaç
wobec osoby pozbawionej wolnoÊci, która opuÊci∏a zak∏ad karny na podstawie
zezwolenia w∏aÊciwego organu i nie powróci∏a w wyznaczonym terminie11.
W tym przypadku osob´ zatrzymanà umieszcza si´ w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych w∏aÊciwej jednostki policji tylko w sytuacji, gdy wystàpi∏a
przeszkoda uniemo˝liwiajàcej jej natychmiastowe doprowadzenie do zak∏adu
karnego lub aresztu Êledczego do czasu ustania tej przeszkody12.
Kolejnym przypadkiem, budzàcym wiele kontrowersji jest tzw. zatrzymanie
prewencyjne osoby. Ten rodzaj zatrzymania zosta∏ uregulowany w art. 15 ust. 1
pkt 3 ustawy o Policji. Przepis ten uprawnia policj´ do zatrzymania w celach
prewencyjnych osób w ka˝dej sytuacji, gdy stwarzajà one w sposób oczywisty
bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia bez
wzgl´du na to, czy ich zachowanie ma w tym momencie cechy czynu zabronionego czy nie. Przepis ten wymaga jednak, aby zatrzymanie stosowa∏a policja
w ostatecznoÊci, gdy inne Êrodki oka˝à si´ bezcelowe lub nieskuteczne13.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w powy˝szym trybie osoba mo˝e zostaç zatrzymana tak˝e
przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu (art. 13 ust. 1 pkt 36 ustawy
o Biurze Ochrony Rzàdu).
O pozaprocesowym zatrzymaniu osoby mo˝emy tak˝e mówiç, gdy policjant
dokonuje zatrzymania osoby na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci.
¸. Cora podkreÊla, ˝e z treÊci art. 40 ust. 1 ustawy wynika prewencyjno-porzàdkowy charakter zatrzymania administracyjnego. Przepis ten postanawia,
˝e doprowadzenie do izby wytrzeêwieƒ osoby znajdujàcej si´ w stanie nietrzeêwoÊci jest mo˝liwe wtedy, gdy swoim zachowaniem stwarza ona zagro˝enie
dla ˝ycia lub zdrowia innych osób. Tak uj´ta przes∏anka tego zatrzymania
10 ¸. Cora (red.), O poj´ciu pozaprocesowego zatrzymania osoby, Paƒstwo i Prawo nr 3/2008, s. 72.
11 Art. 15 ust.1 pkt 2a ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 179, poz. 30
z póên.zm.).
12 Art. 253 § 2 kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 90,
poz. 557 z póên.zm.).
13 M. Goettel, Podr´cznik policjanta. Uprawnienia policjanta, cz´Êç 2A, Szczytno 1996, s. 22.
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odpowiada, zatem wprost przes∏ance o zatrzymaniu prewencyjnym z art. 15 ust. 1
pkt 3 ustawy o Policji, który nadaje funkcjonariuszom Policji prawo zatrzymania
osób stwarzajàcych w sposób oczywisty bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia ludzkiego14.
Podczas czynnoÊci zatrzymania osoby funkcjonariusz policji zobowiàzany
jest do przedstawienia si´ i podania przyczyny zatrzymania. JednoczeÊnie ma
obowiàzek wylegitymowania osoby zatrzymanej w celu potwierdzenia jej to˝samoÊci, a tak˝e sprawdzenia, czy nie posiada ona przy sobie broni palnej lub
innych niebezpiecznych narz´dzi. Informujàc osob´ o przyczynach zatrzymania
funkcjonariusz zobowiàzany jest pouczyç zatrzymanego o przys∏ugujàcych
mu prawach. W wypadku gdy osoba zatrzymana posiada obra˝enia lub straci∏a
przytomnoÊç, policjant ma obowiàzek udzielenia pomocy medycznej w ramach
dost´pnych Êrodków jak równie˝ zapewnienia badania lekarskiego. Badanie
lekarskie przeprowadzane jest tak˝e na ˝àdanie osoby zatrzymanej oraz w sytuacji gdy zatrzymany cierpi na schorzenia podlegajàce sta∏ej lub okresowej
kontroli lekarskiej, a tak˝e gdy przyjmuje leki. Badania wykonuje si´ równie˝
w sytuacji, gdy z posiadanych informacji wynika, ˝e osoba zatrzymana cierpi na
chorob´ zakaênà, zatrzymana jest kobieta w cià˝y.
Zatrzymanie osoby dokumentowane jest poprzez sporzàdzenie protoko∏u
zatrzymania osoby. Jego kopi´ dor´cza si´ osobie zatrzymanej. Osoba zatrzymana
ma prawo w terminie siedmiu dni wniesienia za˝alenia do sàdu na zatrzymanie,
a tak˝e ˝àdania zawiadomienia przez policj´ wskazanej osoby najbli˝szej oraz
pracodawcy, uczelni lub szko∏y, nawiàzania w dost´pnej formie kontaktu
z adwokatem jak równie˝ bezpoÊredniej z nim rozmowy w obecnoÊci funkcjonariusza. W sytuacji gdy osoba zatrzymana jest cudzoziemcem, mo˝e ˝àdaç
kontaktu z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urz´dem konsularnym.
O niniejszych prawach nale˝y zatrzymanego poinformowaç przed przystàpieniem do formalnego sporzàdzenia protoko∏u, po czym wys∏uchaç go na temat
okolicznoÊci zatrzymania. W sporzàdzanym protokole zatrzymania wpisuje si´
oÊwiadczenie osoby dotyczàce zarówno ch´ci skorzystania z przys∏ugujàcych jej
praw, jak i samego zatrzymania. Po sporzàdzeniu protoko∏u policjant przyst´puje
do realizacji praw osoby zatrzymanej.
W sytuacji gdy osoba zatrzymana wnosi za˝alenia na zatrzymanie, policjant
zobowiàzany jest niezw∏ocznie przekazaç kopi´ protoko∏u zatrzymania wraz
z za˝aleniem jak równie˝ materia∏y, które uzasadnia∏y zatrzymanie osoby
w∏aÊciwemu miejscowo sàdowi rejonowemu.
JeÊli funkcjonariusz odmówi∏by realizacji uprawnionych ˝àdaƒ zatrzymanego,
narazi∏by si´ na odpowiedzialnoÊç karnà i dyscyplinarnà z uwagi na niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych i dzia∏anie na szkod´ osoby zatrzymanej.
14 ¸. Cora (red.), Z problematyki karno-administracyjnego zatrzymania osoby do wytrzeêwienia,
Samorzàd Terytorialny nr 7-8/2008, s. 137.
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O fakcie zatrzymania policjant zobowiàzany jest poinformowaç w∏aÊciwego
prokuratora, a w wypadku zatrzymania ˝o∏nierza - tak˝e dowódc´ jednostki
wojskowej.
Na podstawie zaprezentowanej analizy uprawnienia organów odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo, jakim jest zatrzymanie osoby, mo˝na stwierdziç,
˝e wszystkie rodzaje zatrzymaƒ majà jednà wspólnà cech´: pozbawiajà i ograniczajà wolnoÊci cz∏owieka. Ró˝nià si´ jedynie celami. Ponadto E. Skr´towicz
dodatkowo je rozró˝nia, wskazujàc, ˝e zatrzymania administracyjne lub penitencjarne nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z procesem karnym i dlatego sà nazywane
pozaprocesowymi15.
W naszej ocenie s∏uszne jest stwierdzenie, ˝e nie istnieje zatrzymanie, które
nie narusza wolnoÊci osoby zatrzymanej16. Dlatego przeprowadzajàc zatrzymanie
osoby, policjant zawsze musi pami´taç, ˝e jest to co prawda jego uprawnienie,
ale mo˝e byç ono stosowane tylko w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach ze wzgl´du
na wartoÊci, jakie narusza. Dlatego te˝ funkcjonariusz decydujàcy si´ na podj´cie
czynnoÊci zatrzymania osoby musi byç pewien, ˝e istniejà ku temu przes∏anki
faktyczne i prawne. Nale˝y pami´taç, ˝e w sytuacji gdy zatrzymanie osoby
oka˝e si´ bezpodstawne, funkcjonariusz mo˝e podlegaç nie tylko odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, ale równie˝ karnej.

15 E. Skr´towicz (red.), Proces karny. Cz´Êç ogólna, Kraków–Lublin 1996, s. 241.
16 ¸. Cora (red.), O poj´ciu pozaprocesowego zatrzymania osoby, Paƒstwo i Prawo nr 3/2008, s. 72.
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FAUNA ZW¸OK
– ENTOMOLOGIA I JEJ WYKORZYSTANIE
W OSZACOWANIU CZASU ZGONU
Wst´p
Jak co dzieƒ rano wysz∏am na spacer. Sz∏am swojà ulubionà Êcie˝kà przez
las. Z ka˝dym krokiem czu∏am si´ jakoÊ nieswojo. Po chwili poczu∏am jakiÊ
dziwny zapach, który z ka˝dà chwilà i ka˝dym krokiem wzmaga∏ si´. Mimo to
sz∏am dalej, chcia∏am zobaczyç, co spowodowa∏o ten stan. W koƒcu zapach sta∏
si´ ju˝ nie do wytrzymania i zobaczy∏am ... Ale to, co tam by∏o, nie przypomina∏o
niczego, co wczeÊniej widzia∏am. Po chwili jednak dotar∏o do mnie – to ludzkie
cia∏o, a raczej to, co z niego zosta∏o…
Co zrobiç w takiej sytuacji? Jak poznaç to˝samoÊç tego cz∏owieka i przyczyn´
jego Êmierci - jeÊli rozk∏ad cia∏a jest daleko posuni´ty i osoba ta nie posiada
˝adnych dokumentów. Tà sprawà zajmie si´ policja, prokuratura, ale tak˝e
zlecone zostanà badania bieg∏ym.1
W toku czynnoÊci zmierzajàcych do wyjaÊnienia sprawy sporzàdzane sà wersje
kryminalistyczne, które stanowià wyobra˝enie o wyjaÊnianym zdarzeniu – jego
okolicznoÊciach, przebiegu, zmierzajàce do wykrycia, kto by∏ sprawcà, czyli
odpowiedzi na 7 z∏otych pytaƒ. Stanowià one prób´ alternatywnego wyjaÊnienia
zdarzenia, dlatego jest zasadne sporzàdzenie kilku alternatywnych wersji.
„Rozwiàzanie sprawy” mo˝e znaleêç si´ gdzieÊ pomi´dzy.2
Pierwsze wersje sà tworzone w doÊç krótkim czasie od dokonanych czynnoÊci
na miejscu zdarzenia. Podstaw´ stanowià szczàtkowe informacje, które uzupe∏niane
sà w toku czynnoÊci Êledztwa, dochodzenia. „Tworzenie wersji to przechodzenie
od znanego do nieznanego, to dobieranie do znanego skutku – zjawisk poprzedzajàcych i warunkujàcych to zdarzenie”3.
1 Kodeks post´powania karnego stwierdza, ˝e w przypadku okolicznoÊci majàcych znaczenie dla
sprawy mo˝na powo∏aç bieg∏ych i specjalistów - art. 193 i art. 205 k.p.k.
2 Tadeusz Hanausek, Kryminalistyka zarys wyk∏adu, Zakamycze, Kraków, 2005, s.48-49.
3 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyƒski, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach Êledczych,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s. 81
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Oszacowanie czasu Êmierci – zadanie dla …
OkreÊlenie czasu, jaki up∏ynà∏ od Êmierci do ujawnienia zw∏ok, stanowi
jedno z najwa˝niejszych zadaƒ dla medycyny sàdowej. W tym zakresie stosuje
si´ ocen´ wszystkich znamion Êmierci – wczesnych i póênych znamion
poÊmiertnych, m.in. pojawienie i zachowanie si´ plam opadowych, spadek
temperatury cia∏a, gnicie.4 Pomocne okazujà si´ metody fizykochemiczne i biologiczne.5 Ocena czasu Êmieci jest tym ∏atwiejsza, im mniej czasu up∏yn´∏o od
Êmierci. Po pewnym czasie rozwój przemian poÊmiertnych staje si´ tak znaczny,
i˝ utrudnia mo˝liwoÊç okreÊlenia tego czasu.6 Jednak nauka nie jest bezsilna
w takich przypadkach, gdy˝ stanowi to spektrum dzia∏ania entomologii.
„Cia∏o ludzki zaczyna si´ rozk∏adaç cztery minuty po Êmierci. CoÊ, co by∏o
kiedyÊ siedliskiem ˝ycia, przechodzi teraz ostatnià metamorfoz´. Zaczyna
trawiç samo siebie. Komórki rozpuszczajà si´ od Êrodka. Tkanki zmieniajà si´
w ciecz, potem w gaz. Ju˝ martwe cia∏o staje si´ sto∏em biesiadnym dla innych
organizmów. Najpierw dla bakterii, potem dla owadów. Dla much. Muchy
sk∏adajà jaja, z jaj wyl´gajà si´ larwy. Larwy zjadajà bogatà w sk∏adniki pokarmowà po˝ywk´, nast´pnie migrujà. Opuszczajà cia∏o w sk∏adnym szyku,
w zwartym pochodzie, który podà˝a zawsze na po∏udnie. (…) zawarte w mi´Êniach bia∏ko zdà˝y∏o si´ ju˝ roz∏o˝yç, wytwarzajàc silnie st´˝ony chemiczny
roztwór. Zabójczy dla roÊlinnoÊci, niszczàcy traw´, w której pe∏znà larwy,
tworzàc swoistà p´powin´ Êmierci ciàgnàcà si´ a˝ do miejsca, skàd wysz∏y.”7
W ten malowniczy i uproszczony sposób Simon Beckett opisuje proces
rozk∏adu zw∏ok, nawiàzujàc do entomologii. Jednak nie jest to fikcja literacka.
Powo∏ujàc si´ na Arpad A. Vass, to rzeczywiÊcie ju˝ po kilku minutach
po Êmierci zaczyna proces rozk∏adu, na który niewàtpliwy wp∏yw majà m.in.
temperatura i wilgotnoÊç otoczenia, po∏o˝enie geograficzne, owady, ubiór oraz
iloÊç zadanych ran 8.

4 E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdaƒskiego, Gdaƒsk, 2009, s. 96-100.
5 A.A. Vass., Beyond the grave – understanding human decomposition, Microbiology Today, nr
28/01, s. 191.
6 E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej, op. cit., s. 101-104.
7 S. Beckett, Chemia Êmierci, Amber, Warszawa, 2008, s. 5.
8 A.A. Vass, Beyond the grave – understanding human decomposition, op. cit., s. 190 – twierdzi,
i˝ po 4 minutach od Êmierci rozpoczyna si´ dekompozycja.
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Entomologia – „owady si∏à nap´dowà Êwiata”9
S∏owo „entomologia” pochodzi z j´zyka greckiego od s∏ów entomon - owady
i logos – nauka, czyli jest to nauka o owadach.
Entomologi´ mo˝na podzieliç na trzy ga∏´zie, jak podajà El˝bieta
Kaczorowska i Agnieszka Daber-Moƒko: entomologi´ „miejskà” zajmujàcà si´
owadami zwiàzanymi z cz∏owiekiem jak równie˝ ze zwierz´tami i pomieszczeniami hodowlanymi. Drugà jest entomologia produktów przechowywanych,
zajmujàca si´ owadami kolonizujàcymi np. spichlerze, magazyny. Trzecià jest
w∏aÊnie entomologia medyczno-sàdowa, okreÊlana równie˝ medyczno-kryminalnà entomologià sàdowà.10
Swojà prac´ chcia∏abym poÊwi´ciç g∏ównie entomologii sàdowej i metodach
pozwalajàcych na oszacowanie czasu zgonu. A czym zajmuje si´ entomologia?
Otó˝ jest to nauka, dyscyplina prowadzàca badania i wykorzystujàca wiedz´
dotyczàcà wp∏ywu owadów i innych stawonogów na potrzeby dowodowe
wymiaru sprawiedliwoÊci, których celem jest m.in. oszacowanie czasu zgonu
rozk∏adajàcych si´ zw∏ok.
Zw∏oki stajà si´ swoistym, zmieniajàcym si´ w czasie ekosystemem, do którego
przybywa wiele gatunków stawonogów, a przede wszystkim owadów. Tu˝ po
zgonie przybywajà pierwsze muchówki, sk∏adajà jaja we wszystkich otworach
w ciele (m.in. w oczach, uszach, nosie, ranach). Dzi´ki temu zw∏oki zostajà
oznaczone „markerem biologicznym” umo˝liwiajàcym odtworzenie daty zgonu.
Ka˝dy etap rozk∏adu charakteryzuje si´ w∏asnà faunà owadów, którà przybli˝´
w dalszej cz´Êci pracy11.

Historia entomologii
Od kiedy znamy i pos∏ugujemy si´ wiedzà z zakresu entomologii? Mimo
˝e od oko∏o trzydziestu lat jest wykorzystywana jako êród∏o w rozwiàzywaniu
spraw, to jej poczàtki si´gajà znacznie g∏´biej. Pierwsze wzmianki dotyczàcej
wykorzystania jej pojawi∏y si´ w XIII wieku, w Chinach. Ówczesny prawnik
i prowadzàcy Êledztwo Sung Tz’u opisa∏ zabójstwo niedaleko pola ry˝owego.
Dzieƒ po zdarzeniu wszystkim zebranym pracownikom kaza∏ po∏o˝yç na ziemi´
sierpy – ich narz´dzia pracy. Niemo˝liwe do zobaczenia ludzkim okiem Êlady
9 T.W. Adair, Forensic Entomology: A Valuable Resource for Death Investigations, in: Grover
Maurice Godwin, Criminal psychology and forensic technology, CRS Press Boca Raton
London New York Washington, 2001, s. 51.
10 E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej, op. cit., s. 11
11 M.I. Marchenko, Medicolegal relevance of cadaver entomofauna for the determination of the
time of death, Forensic Science International, Volume 120, Issue 1, 15 August 2001, s. 93.
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krwi zwabi∏y muchy – wskaza∏y potencjalnego zabójc´. Robotnik przyzna∏ si´
i najprawdopodobniej zosta∏ zabity.
Temat Êmierci od zawsze by∏ interesujàcy, tote˝ nie dziwi zainteresowanie
nim przez artystów, ju˝ z okresu Êredniowiecza. Najstarszym i najbardziej
znanym przedstawieniem wp∏ywu owadów na rozk∏ad cia∏a jest drzeworyt z XV
wieku „Taniec Êmierci”. S∏ynne, a tak˝e odzwierciedlajàce wp∏yw owadów na
dekompozycj´ zw∏ok jest stwierdzenie Karola Linneusza, ˝e „trzy muchy zjedzà
konia tak szybko, jakby zrobi∏ to lew”.12
Znaczàcy wp∏yw na rozwój entomologii sàdowej wniós∏ francuski lekarz
Bergeret. OkreÊlajàc czas zgonu zmumifikowanych zw∏ok dziecka, opar∏ si´
na oddzia∏ywaniu na nie larw muchy i çmy. Natomiast Jean Pierre Megnin
w opublikowanej ksià˝ce pt. „Fauna zw∏ok” zawar∏ dok∏adne opisy anatomii
i cyklu ˝yciowego owadów wyst´pujàcych na zw∏okach, a tak˝e analiz´
przypadków opisujàcych u˝ycie tej wiedzy. Praca Megnina upowszechni∏a
i spopularyzowa∏a wiedz´ z zakresu entomologii. Niemiecki lekarz Reinhard po
raz pierwszy opublikowa∏ systematyczne studium dotyczàce tego tematu. Jego
doÊwiadczenia oparte zosta∏y na ekshumowanych zw∏okach w Saksonii. Opisa∏
on tak˝e wp∏yw chrabàszczy na zw∏oki znajdujàce si´ w grobach starszych
ni˝ 15 lat.13
Równie˝ Polacy mieli swój udzia∏ w tej dziedzinie. Pierwsze publikacje
dotyczàce tego tematu wydali Stefan Horoszkiewicz i Edward Niezabitowski.
Ten ostatni przeprowadzi∏ eksperyment, który mo˝e wydaç si´ makabryczny.
Otó˝ na parapecie okiennym instytutu na uniwersytecie w Krakowie u∏o˝y∏
truch∏a kotów, szczurów, lisów, kretów. DoÊwiadczenie to mia∏o pokazaç
wp∏yw owadów na rozk∏ad zw∏ok. Jednak najwa˝niejszym wnioskiem wyciàgni´tym z tego eksperymentu by∏o stwierdzenie, ˝e fauna ˝erujàca na zw∏okach
ludzkich jest taka sama jak na zwierz´cych.14
W 1919 r. Hermann Merkel opisa∏ przypadek zabójstwa rodziców przez
syna, których zw∏oki zosta∏y znalezione po trzech tygodniach. Jednak stan
dekompozycji zw∏ok by∏ diametralnie ró˝ny. Korpulentne cia∏o matki by∏o
w fazie rozk∏adu, z obiema ga∏kami zniszczonymi przez larwy oraz larwami
w tkance mózgowej. Organy wewn´trzne by∏y zaÊ nietkni´te. Nie zaobserwowano tak˝e larw w tkance t∏uszczowej. Za to szczup∏e cia∏o ojca by∏o w ca∏oÊci
zaatakowane przez larwy. Organy wewn´trzne by∏y zniszczone, znaleziono
tak˝e poczwarki. Za przyczyn´ tego stanu Merkel uzna∏ fakt, ˝e cia∏o ojca
12 http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?cid=43&id=415&mod=m_aktualnosci,
28.03.2011 r.
13 M. Benecke, A brief survey of the history of forensic entomology, Acta Biologica Benrodis,
14/2008, s. 16-26.
14 R. Skowronek, Cz. Chowaniec, Polska entomologia sàdowa – rys historyczny, stan obecny

i perspektywy na przysz∏oÊç, Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii, 1/2010, s. 55-56.
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po zastrzeleniu by∏o zmasakrowane. Wszelkie rany na ciele okaza∏y si´ bardziej
atrakcyjne dla owadów. Przyk∏ad ten pokazuje, i˝ na rozk∏ad zw∏ok majà wp∏yw
ró˝nego rodzaju czynniki, które muszà byç brane pod uwag´ podczas oszacowywania czasu zgonu.
Po drugiej wojnie Êwiatowej entomologia zacz´∏a zyskiwaç pozycj´ jednych
z podstawowych badaƒ w procesie Êledczym. Obecnie zaÊ na dobre zagoÊci∏a
w kryminalistyce15.

Entomolog
Proces gnicia rozpoczyna si´ w momencie zgonu i stwarza bodêce wabiàce
owady. Wówczas przybywa wiele owadów - muchówki, chrzàszcze, motyle,
szczecionogi, karaczany, skorki, pluskwiaki. Jednak nie dla wszystkich owadów
cia∏o to stanowi po˝ywienie. Mo˝na podzieliç je cztery grupy ekologiczne.
Pierwszà i najwa˝niejszà dla entomologii grup´ stanowià nekrofagi, ˝ywiàce si´
rozk∏adajàcymi si´ tkankami – muchówki i chrzàszcze. Druga to drapie˝cy i paso˝yty nekrofagiczne, trzecia – wielo˝erne osy, mrówki. Czwartà grup´ stanowià
gatunki przypadkowe, które przybywajà na zw∏oki z okolicznych roÊlin, pod∏o˝a.16
Nale˝y podkreÊliç, ˝e entomolog powinien uczestniczyç w ka˝dym etapie
Êledztwa. Póêniejsza jego praca by∏aby u∏atwiona, a tak˝e wynik przeprowadzonych badaƒ szybszy i pewniejszy. Na miejscu zdarzenia, bez wzgl´du na rodzaj
zw∏ok i ich lokalizacj´ to entomolog powinien przeprowadziç ogl´dziny wst´pne,
na które sk∏adajà si´: opis zw∏ok i wyst´pujàce na nim owady, nast´pnie zebranie
stawonogów w otaczajàcym je Êrodowisku. Owady nale˝y zbieraç przed zabraniem cia∏a. Na miejscu zdarzenia entomolog zbiera postacie doros∏e i stadia
rozwojowe. Nie nale˝y przeszukiwaç ubrania denata, poniewa˝ mo˝na uszkodziç zw∏oki lub zatrzeç Êlady. Po zabraniu zw∏ok zbiera si´ stawonogi z pod∏o˝a,
na którym le˝a∏y zw∏oki. Jest to konieczne, gdy˝ wi´kszoÊç muchówek migruje
ze zw∏ok do pod∏o˝a, by tam si´ przepoczwarzyç. Opis siedliska stanowi bardzo
wa˝ny element, poniewa˝ jest terenem wyst´powania ÊciÊle okreÊlonych grup
zwierzàt. W opisie powinna byç zawarta ocena siedliska – pla˝a, szosa, mieszkanie; rodzaj pod∏o˝a - b∏otniste, kamieniste, piaszczyste, a tak˝e okreÊlenie typu
roÊlinnoÊci. Pozwoli to na stwierdzenie, czy zw∏oki by∏y przenoszone, czy dokonano zabójstwa w miejscu ich znalezienia, np. znajdujàc osob´ z g∏´bokà ranà
ci´tà na szyi mo˝na przypuszczaç, ˝e to ona stanowi przyczyn´ Êmierci.
Wówczas st´˝enie ˝elaza w pod∏o˝u powinno byç znaczne; gdy jest niewielkie,
Êwiadczy to o przeniesieniu cia∏a z miejsca czynu do innego (tu miejscu
znalezienia). Tak˝e py∏ki roÊlinne, szczególnie gdy roÊliny sà spotykane
15 M. Benecke, A brief of the history of forensic entomology, Forensic Science International Vol.
120/2001, s. 9-10.
16 E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej, op. cit., s. 22-23.
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na okreÊlonym terytorium, u∏atwià rozpoznanie tego miejsca. Wiedza, czy miejsce
znalezienia jest to˝same z miejscem czynu, jest istotna, gdy˝ mo˝na by∏oby
znaleêç i zabezpieczyç Êlady zwiàzane z dokonanym zdarzeniem. Nie mo˝na
zapominaç o zebraniu danych meteorologicznych niezb´dnych dla oszacowania
czasu zgonu. Jako ˝e owady to zwierz´ta zmiennocieplne, potrzebujàce do swojego rozwoju okreÊlonej iloÊci ciep∏a, to zebranie tych danych nie tylko u∏atwi
oszacowanie czasu Êmierci, ale sprawi, ˝e b´dzie mo˝na zaw´ziç go – uÊciÊliç.
W trakcie badaƒ nale˝y tak˝e oszacowaç czas ekspozycji cia∏a w Êwietle
dziennym i nocnym, a tak˝e wilgotnoÊç powietrza.17
Po wyj´ciu zw∏ok z worka, powinien on byç dok∏adnie przeszukany, poniewa˝
na jego wewn´trznej stronie mogà pojawiç si´ postacie larwalne owadów, opuszczajàce zw∏oki na skutek ró˝nicy temperatur. Podczas autopsji nale˝y zwróciç
uwag´ na ubranie denata, a po jego rozebraniu dok∏adnie je przeszukaç.18

Metody entomologiczne
Prowadzone badania s∏u˝à m.in. oszacowaniu czasu i miejsca oraz przyczyn
Êmierci. Prowadzone sà za pomocà dwóch metod. Pierwsza z nich to metoda
analizy prawid∏owoÊci rozwoju stawonogów na zw∏okach. Dzi´ki niej mo˝na
okreÊliç wiek stadiów preimaginalnych zabezpieczonych na zw∏okach i ich
pobli˝u. Umo˝liwiajà one oszacowanie minimalnego PMI (postmortem interwal), to znaczy minimalnego czasu, jaki up∏ynà∏ od momentu Êmierci do czasu
ujawnienia cia∏a. Druga metoda opiera si´ na analizie sukcesji stawonogów na
zw∏okach. Pozwala ona na oszacowanie czasu, jaki up∏ynà∏ od momentu Êmierci
do momentu zasiedlenia zw∏ok przez owady znalezione na zw∏okach lub w ich
pobli˝u. Daje to mo˝liwoÊç oszacowania minimalnego jak równie˝ maksymalnego
PMI.19 Entomolog nie przesàdza definitywnie o czasie zgonu, mo˝e jedynie
podaç przybli˝ony termin. Dodatkowe badania, a nawet czynnoÊci przeprowadzane przez policj´, tj. zbieranie informacji o czasie ostatniego widzenia osoby,
sprawià, i˝ mo˝liwe jest zaw´˝enie tego czasu.20
17 E. Kaczorowska, Zbieranie i hodowanie owadów nekrofagicznych, istotnych w odtwarzaniu daty

Êmierci metodà entomologicznà, Archiwum Medycyny Sàdowe i Kryminologii, nr 4 /2002,
http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=201, 28.03.2011r.
18 Mo˝na przecie˝ znaleêç ten wyjàtkowy okaz, który u∏atwi okreÊlenie miejsca dokonania np.
zabójstwa, gdy z innych badaƒ wiadomo, ˝e miejscem zabójstwa nie jest miejsce ich znalezienia. Taki przyk∏ad mo˝na znaleêç w ksià˝ce Simona Becketta pt. „Szepty”. W materiale
wyÊcie∏ajàcym trumn´ znaleziono owada, tylko jednego, ale to dzi´ki niemu, swamp darner,
zamieszkujàcemu zalesione mokrad∏a uda∏o si´ rozwiàzaç zagadk´.
19 Sz. Matuszewski, D. Bajerlein, Szymon K., K. Szpila, Entomologia sàdowa w Polsce,
WiadomoÊci Entomologiczne nr 27, Poznaƒ, 2008 r., s. 49-50.
20 C.P. Campobasso, F. Introna, The forensic entomologist in the context of the forensic patholo-

gist’s role, Forensic Science International, Volume 120, Issue 1, 15 August 2001, s. 132-139.
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Powtarzajàc za El˝bietà Kraczkowskà, w praktyce sàdowej wykorzystywane
sà dwie metody entomologiczne, a ich wybór nie zale˝y od subiektywnego
wyboru entomologa, ale od czasu, jaki up∏ynà∏ od zgonu do znalezienia zw∏ok.21
Pierwsza z nich stosowana jest w przypadku znalezienia zw∏ok w pierwszym
miesiàcu po zgonie – zw∏oki „Êwie˝e”. Istotna jest tu znajomoÊç cykli rozwojowych owadów, a szczególnoÊci muchówek. Mo˝e byç stosowana tylko do czasu
zakoƒczenia rozwoju pierwszego pokolenia tych zwierzàt. W czasie pierwszych
30 dni od zgonu przylatujà owady, które sk∏adajà jaja we wszystkich otworach
w ciele – w nosie, uszach, a tak˝e w ranach, z których wyl´gajà si´ larwy ˝erujàce
na zw∏okach. Nast´pnie migrujà do pod∏o˝a, by tam si´ przepoczwarzyç. Znajàc
ich stadia preimaginalne oraz opierajàc si´ na danych m.in. meteorologicznych,
mo˝liwe jest wskazanie poczàtku rozwoju poszczególnych gatunków na ciele,
który do swojego rozwoju wymaga okreÊlonej iloÊci ciep∏a. Dlatego te˝ przy
okreÊlaniu tego czasu nale˝y zwróciç uwag´ na dolnà granic´ progowà rozwoju
osobniczego i temperatur´ efektywnego rozwoju osobniczego.22

Rys. 1. Cykl ˝yciowy muchy.23
21 E. Kraczkowska, D. PleÊniak, Z. Szczerkowska, Entomologiczne metody okreÊlenia czasu
Êmierci, Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii, nr 4 /2002.
http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197, 28.03.2011 r.
22 E. Kraczkowska, D. PleÊniak, Z. Szczerkowska, Entomologiczne metody okreÊlenia czasu

Êmierci, op. cit., http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197,
28.03.2011 r.; M. Barzdo, L. ˚ydek, M. Michalski, E. Meissner, J. Berent, Wykorzystanie
metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków, cz. II, Archiwum
Medycyny Sàdowej i Kryminologii, nr 4 /2007, s. 351-352.
23 http://www.goldcitypestservices.com/lifecycleoffly.jpg, 28.03.2011 r.
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W przypadku znalezienia zw∏ok w czasie póêniejszym ni˝ miesiàc – zw∏oki
„stare”, zmiany fizyczne i chemiczne przywabiajà okreÊlone grupy zwierzàt.
OkreÊlenie czasu zgonu, pos∏ugujàc si´ tylko metodami sàdowo-lekarskimi
w takim przypadku, gdy dodatkowo rozk∏ad gnilny by∏by zaawansowany,
mog∏oby byç obarczone b∏´dem. Zw∏oki stajà si´ specyficznym ekosystemem,
w którym okreÊlenie poszczególnych gatunków umo˝liwi oszacowanie czasu
zgonu. Jednak zale˝y to od wielu czynników, tj. pory roku, szerokoÊci i d∏ugoÊci
geograficznej. Wiadomo, ˝e wy˝sza temperatura przyÊpiesza rozk∏ad, a co
z ubraniem? Otó˝ ono stanowi swego rodzaju zapor´, gdy˝ owady najpierw
tam si´ rozwijajà, a dopiero przechodzà do cia∏a. Dlatego nagie zw∏oki ulegajà
szybciej rozk∏adowi i sà podatniejsze na dzia∏anie owadów. Niewàtpliwe
znaczenie ma lokalizacja zw∏ok, inaczej zachodzà procesy na zw∏okach pogrzebanych, inaczej na wyeksponowanych i nie pogrzebanych, a jeszcze inna fauna
pojawia si´ przy zw∏okach zanurzonych w wodzie. Teraz chcia∏abym przedstawiç
ogniwa sukcesji owadów w zale˝noÊci od lokalizacji zw∏ok.

Sukcesja na zw∏okach niepogrzebanych
Sukcesja w niniejszej pracy rozumiana jest jako zasiedlenie zw∏ok przez ró˝ne
gatunki owadów (w tym obecnoÊç jaj, larw, poczwarek i form dojrza∏ych), kolonizujàce zw∏oki w ró˝nym okresie po Êmierci.
Na zw∏okach niepogrzebanych i wyeksponowanych w warunkach klimatu
umiarkowanego, co jest niewàtpliwie bardzo wa˝ne, obserwuje si´ osiem ogniw
sukcesji.24
1. ogniwo sukcesji stanowià muchówki reprezentujàce rodzin´ Calliphoridae,
takie jak Calliphora vicina, Calliphora vomitoria, Lucilla spp. oraz Musca
domestica, Musca autumnalis i Muscina stabulans z Muscidae.
Pojawianie si´ tych owadów odpowiada rozpocz´ciu procesów litycznych
zw∏ok.
2. ogniwo sukcesji stanowià muchy z rodzaju Lucilla, Protophormia
i Calliphoridae oraz Sarcophagidae.
Pojawiajà si´ w momencie rozpocz´cia procesów gnilnych.
Pierwsze dwa ogniwa wyst´pujà w ciàgu trzech pierwszych miesi´cy
od momentu zgonu.
24 Powo∏ujàc si´ na prac´ Entomologia sàdowa w Polsce Sz. Matuszewskiego, D. Bajerlein,
Sz. Konwerskiego i K. Szpili mo˝na wskazaç, i˝ w Polsce brak jest wystarczajàcych badaƒ
eksperymentalnych dotyczàcych rozk∏adu zw∏ok i sukcesji stawonogów na obszarze naszego
kraju, których rezultatem by∏by model sukcesji przydatny w oszacowaniu czasu zgonu.
To zagadnienie zosta∏o ju˝ zauwa˝one i w latach 2005-2008 przeprowadzony by∏ projekt pt.
„Sukcesja stawonogów na zw∏okach Êwini domowej w wybranych typach Êrodowisk leÊnych”.
Nie mo˝na w pe∏ni polegaç na badaniach prowadzonych w innych krajach, gdy˝ by∏y one
prowadzone w innym obszarze geograficznym.
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3. ogniwo sukcesji zwiàzane jest z fermentacjà mas∏owà t∏uszczów, podczas
której uwalnia si´ kwas mas∏owy, przywabiajàcy chrzàszcze z rodzaju
Dermestes (Coleoptera, Dermestidae) oraz motyle Aglossa (Lepidoptera,
Pyralidae).
4. ogniwo sukcesji wià˝e si´ z rozk∏adem bia∏ek i wydzielaniem tyraminy.
Przywabia ona muchy Piophila casei, Piophilidae, Fannia, Eristalis,
Teichomyza fusca, przedstawicieli rodzin Drosophilidae, Sepsidae,
Sphaeroceridae oraz chrzàszczy z rodzajów Corynes i Necrobia.
Oba kolejne ogniwa pojawiajà si´ pod koniec trzeciego miesiàca i mogà
trwaç do szóstego miesiàca.
5. ogniwo sukcesji stanowià owady, które jako ostatnie korzystajà z rozk∏adajàcych si´ zw∏ok.
Cz´Êci mi´kkie cia∏a denata sà w postaci czarnej papki, a jako jeden
z koƒcowych produktów rozk∏adu wydziela si´ amoniak. Na podsychajàcych zw∏okach ˝erujà muchówki zaliczane do rodzin Muscidae i Phoridae
oraz chrzàszcze z rodzajów Nicrophorus, Silpha, Hister i Saprinus, zaliczane do rodziny Histeridae.
Etap ten trwaç mo˝e od 4. do 8. miesiàca od czasu zgonu.
6. ogniwa sukcesji wyjàtkowo nie stanowià owady, a drobne roztocza
(Acarina), które pojawiajà si´, gdy zw∏oki zaczynajà wysychaç. Roztocza
te reprezentowane sà przez rodzaje Uropoda, Trachynotus, Glacyphagus
i Serator.
Czas tego ogniwa trwa od 6. do 12. miesiàca od momentu Êmierci.
7. ogniwo sukcesji nast´puje, gdy zw∏oki sà kompletnie wysuszone. Na
resztkach cia∏a pojawiajà si´ wtedy owady uwa˝ane jako szkodniki
produktów zmagazynowanych i okazów muzealnych. Spotkaç mo˝na
chrzàszcze Attagenus pellio, Anthrenus museorum i Dermestes maculatus
oraz mole Tineola biselliella i Tineola pellionella.
Nast´puje to po roku od daty zgonu.
8. ogniwo sukcesji rozpoczyna si´ po trzech latach od zgonu. Pojawiajà si´
wtedy chrzàszcze z rodzin Ptinidae i Tenebrionidae, likwidujàce szczàtki
pozostawione przez poprzedników.25

Sukcesja na zw∏okach pogrzebanych
Pogrzebanie cia∏a mo˝e opóêniç procesy rozk∏adu i zmieniç, ograniczyç iloÊç
nekrofagów. Payne pracujàcy w USA, wskaza∏ 5 ogniw sukcesji.
1. ogniwo reprezentowane jest przez mrówki ˝erujàce na ciele w okolicach
ust i uszu. Odpowiada ono zw∏okom Êwie˝ym i trwa oko∏o trzech dni.
25 E. Kraczkowska, D. PleÊniak, Z. Szczerkowska, Entomologiczne metody okreÊlenia czasu Êmierci,
op. cit., http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197 28.03.2011 r.;
E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej, op. cit., s. 106-140.
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2. ogniwo sukcesji zaczyna si´ trzeciego dnia od momentu zgonu, kiedy
to na zw∏oki przybywajà dominujàce od tej pory Leptocera spp.
(Sphaeroceridae) oraz Dohrniphora incisularis i Metopina subarcuata (oba
reprezentujàce Phoridae). Piàtego dnia pojawiajà si´ muchówki zaliczane
do rodziny Psychodidae, które b´dà ˝erowaç na zw∏okach i sk∏adaç tam
jaja przez kolejne siedem dni a˝ do momentu usuni´cia wszystkich
gazów, powsta∏ych w wyniku procesów rozk∏adu.
3. ogniwo sukcesji stanowià larwy wyl´gajàce si´ z wczeÊniej z∏o˝onych
jaj oraz chrzàszcze Oxytelus insignitus i Aleochara spp., ˝ywiàce si´
stadiami preimagilnymi muchówek. Etap ten trwa przez 10 dni, podczas
których post´puje rozk∏ad zw∏ok.
4. ogniwo reprezentowane jest przez larwy muchówek z rodzin
Psychodidae, Phoridae i Sphaeroceridae. Ponadto pojawiajà si´ roztocza,
skoczogonki (Collembola), chrzàszcze z Cryptophagidae i muchówki
z rodziny Sciaridae. Etap ten zwiàzany jest z rozpadem zw∏ok i przebiega
mi´dzy 30. a 60. dniem od momentu zgonu.
5. ogniwo sukcesji wyst´puje wtedy, gdy zw∏oki ulegajà szkieletyzacji,
a dominujàcà faun´ stanowià mrówki, muchówki, skoczogonki i roztocza.26

Sukcesja na zw∏okach zanurzonych w wodzie
O ile w przypadku zw∏ok pogrzebanych i niepogrzebanych mo˝na mówiç
o faunie, to przy zw∏okach zanurzonych mo˝e pojawiç si´ flora. Otó˝ cia∏o
zanurzone w wodzie pokryte zostanie m.in. glonami, ale tak˝e zwierz´ta majà
na nie wp∏yw. Zwierz´ta ˝yjàce w zbiorniku wodnym swym ˝erowaniem
na zw∏okach mogà utrudniç ustalenie nie tylko czasu Êmierci, ale tak˝e i jej
przyczyny. Ryby, owady wodne, skorupiaki wyjadajà tkank´. Rozk∏ad zw∏ok
w wodzie jest przyspieszony, poniewa˝ ciep∏ota cia∏a jest tracona dwa razy
szybciej ni˝ na làdzie i ju˝ zaledwie po dwóch tygodniach przebywania w tym
Êrodowisku cia∏o jest bliskie szkieletyzacji. Pomocà w odpowiedzi na pytanie
odnoÊnie czasu przebywania ich w wodzie mogà udzieliç owady - paso˝yty
zewn´trzne cz∏owieka. Pch∏y po dwunastogodzinnym przebywaniu w wodzie
potrzebujà godziny, aby dojÊç do pe∏nej ruchliwoÊci, podczas gdy po 18-,
20-godzinnym zanurzeniu czas ten przed∏u˝a si´ do 4-5 godzin. Wszy ginà ju˝
po 12 godzinach od momentu zanurzenia zw∏ok.

26 E. Kraczkowska, D. PleÊniak, Z. Szczerkowska, Entomologiczne metody okreÊlenia czasu
Êmierci, op. cit., http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197
28.03.2011 r.; E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej,
op. cit., s. 140-146.
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Payne oraz King podajà szeÊç etapów sukcesji fauny na zw∏okach zanurzonych
w wodzie:
1. ogniwo sukcesji zwiàzane jest ze zw∏okami Êwie˝ymi i ca∏kowicie pogrà˝onymi w wodzie. Wyp∏yni´cie cia∏a mo˝e nastàpiç po okresie 1-2 dni
latem i po 2-3 tygodniach jesienià i zimà. Ten etap sukcesji reprezentowany
jest jedynie przez wodne chrzàszcze z rodziny Hydrophilidae.
2. ogniwo pojawia si´ w momencie wynurzenia si´ zw∏ok. Podczas wczesnego wyp∏ywania, na wyeksponowanà ponad powierzchni´ wody cz´Êç
cia∏a jaja sk∏adajà muchówki plujkowate, na których ˝erujà drapie˝ne osy
i szerszenie.
3. ogniwo sukcesji, rozpoczynajàce si´ trzeciego dnia od momentu wyp∏yni´cia cia∏a, zwiàzane jest z wyl´ganiem si´ larw Calliphoridae, które
˝erujàc intensywnie, pozostawiajà na eksponowanych powierzchniach
cia∏a wiele ma∏ych otworków. Pojawiajà si´ tak˝e drapie˝ne chrzàszcze
z rodzin Staphylinidae, Silphidae i Histeridae, przywabiane zapachem
rozk∏adajàcego si´ cia∏a.
4. ogniwo trwa oko∏o siedem dni, podczas których na skutek ˝erowania larw
muchówek i post´pujàcego rozk∏adu powierzchnia zw∏ok ulega wyraênemu
zmniejszeniu, wskutek czego wiele larw migruje do wody. Tam te˝ sà
zjadane przez chrzàszcze z Histeridae, Staphylinidae i Silphidae.
5. ogniwo sukcesji reprezentowane jest przez chrzàszcze z rodziny Histeridae
oraz przez muchówki zaliczane do Sphaeroceridae, Phoridae, Drosophilidae
i Psychodidae, które mogà od˝ywiaç si´ resztkami zw∏ok. Etap ten trwa od
4 do 14 dni i koƒczy si´ wraz z zatapianiem si´ resztek cia∏a.
6. ogniwo sukcesji stanowià postaci doros∏e much z rodzin Psychodidae,
Sphaeroceridae i Chloropidae, które ˝erujà na martwych larwach p∏ywajàcych po powierzchni wody. Ze zw∏ok pozostajà jedynie koÊci oraz
fragmenty tkanek.
Fauna zw∏ok zanurzonych w wodzie wykazuje najwi´ksze podobieƒstwo
do owadów notowanych na cia∏ach niepogrzebanych. Na 102 gatunki owadów
zaliczonych do 37 godzin, 93 by∏y te˝ spotykane na zw∏okach wyeksponowanych na làdzie.27

Zakoƒczenie
Wa˝ne jest, by poznaç i zrozumieç proces rozk∏adu, poniewa˝ ma on wp∏yw
na wyjaÊnienie sprawy. Na ka˝dym miejscu zdarzenia sà zadawane pytania – co,
gdzie, kiedy, dlaczego, kto, w jaki sposób, jakimi Êrodkami – czyli siedem
27 E. Kraczkowska, D. PleÊniak, Z. Szczerkowska, Entomologiczne metody okreÊlenia czasu
Êmierci, op. cit., http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=197
28.03.2011 r.; E. Kaczorowska, A. Draber-Moƒko, Wprowadzenie do entomologii sàdowej,
op. cit., s. 146156.
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z∏otych pytaƒ. Badania nad dekompozycjà i wp∏ywem owadów na nià sà
niezmiernie po˝yteczne przy ustaleniu czasu zgonu. Materia∏ entomologiczny,
który jest zebrany ze zw∏ok, a tak˝e z ich bliskiego otoczenia, oznaczenie gatunków fauny, analiza stadiów rozwojów nekrofagów i ich rola w ∏aƒcuchu sukcesyjnym, jak równie˝ prawdopodobny termin ˝erowania mogà w niektórych
przypadkach stanowiç istotny wk∏ad przy oszacowaniu czasu zdarzenia. Metoda
ta ma istotne znaczenie w przypadku, gdy zw∏oki sà poddane procesom gnilnym,
a metody sàdowo-lekarskie mogà zawieÊç. Niestety, w praktyce nie si´ga si´ po
nià za cz´sto. Równie˝ mo˝e si´ zdarzyç, i˝ entomologia, a raczej dzia∏anie cz∏owieka mo˝e utrudniç oszacowanie czasu zgonu, gdy˝ w sposób nieprawid∏owy
mogà zostaç zabezpieczone znalezione owady, np. w niew∏aÊciwym st´˝eniu
alkoholu etylowego, który s∏u˝y do zabezpieczenia ma∏ych okazów owadów.
Badania entomologiczne majà du˝e znaczenie, zw∏aszcza gdy zw∏oki poddane
sà procesom gnilnym, dlatego wydaje si´ zasadne jej stosowanie, jednak wydaje
si´ równie˝ wskazane przeprowadzenie dalszych badaƒ, jednak˝e tym razem
w warunkach krajowych, by oznaczyç gatunki dla rodzimej fauny.

Tomasz Sawicki

EKSPERMENT PROCESOWY W SPRAWACH O PO˚ARY
Przyczyny po˝arów ustala si´ zazwyczaj w drodze analizy wyników Êledczych
ogl´dzin miejsca zdarzenia, zeznaƒ Êwiadków, poszkodowanych i podejrzanych,
wyników ró˝nych ekspertyz itd. W rezultacie tych operacji powstaje wersja
o przyczynach i okolicznoÊciach po˝arów. Niekiedy jednak wiarygodna odpowiedê na pytanie, co by∏o przyczynà powstania po˝aru, mo˝na uzyskaç dopiero
w drodze eksperymentu procesowego,1 czyli badania odtwórczego.
Eksperyment procesowy
Eksperyment jest metodà poznawczà stosowanà w wielu dziedzinach nauki
oraz w praktyce. W literaturze kryminalistycznej eksperyment procesowy
definiuje si´ jako czynnoÊç dowodowà przybierajàcà postaç doÊwiadczenia lub
odtworzenia przebiegu stanowiàcych przedmiot rozpoznania zdarzeƒ lub ich
fragmentów.
W procesie karnym eksperyment procesowy jest samoistnà czynnoÊcià
procesowà, której celem jest wykrycie prawdy oraz poznanie rzeczywistego
przebiegu zdarzenia. W art. 211 kodeksu post´powania karnego ustawodawca
okreÊli∏ eksperyment procesowy, rozumiany jako czynnoÊç procesowà (prób´,
doÊwiadczenie, odtworzenie). Eksperyment procesowy wykonywany jest przez
organ procesowy, np. prokuratora, w∏aÊciwego funkcjonariusza policji, rzadziej
przez sàd. CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana zarówno w toku post´powania
przygotowawczego, jak i sàdowego.
Eksperyment procesowy s∏u˝y wyjaÊnieniu okolicznoÊci majàcych istotne
znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy, a w jego wyniku mo˝liwe jest potwierdzenie lub obalenie zebranego ju˝ materia∏u dowodowego albo uzyskanie nowego
dowodu. Inna jeszcze wa˝na rola eksperymentu polega na sprawdzaniu za∏o˝onych wersji Êledczych oraz opartych na materiale dowodowym i doÊwiadczeniu
1 W piÊmiennictwie prawniczym i kryminalistycznym u˝ywa si´ tak˝e okreÊleƒ: eksperyment
karnoprocesowy, eksperyment Êledczy, eksperyment dochodzeniowy, eksperyment dochodzeniowo-Êledczy, eksperyment kryminalistyczny, eksperyment kryminalistyczno-dowodowy i in.
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hipotez i przypuszczeƒ. Eksperyment procesowy mo˝e byç przeprowadzony
z urz´du i na wniosek stron. Eksperyment mo˝e byç przeprowadzony z udzia∏em
bieg∏ego, je˝eli wchodzi w gr´ stwierdzenie okolicznoÊci wymagajàcych wiadomoÊci specjalnych.
W praktyce rozró˝nia si´ dwie podstawowe formy eksperymentu procesowego.
Pierwsza stanowi odtworzenie przebiegu zdarzeƒ albo ich fragmentów. Chodzi
oczywiÊcie o zdarzenia, które sà przedmiotem Êledztwa lub dochodzenia, a wi´c
tworzenia powtórnie tego, co ju˝ mia∏o miejsce poprzednio2. Przez odtworzenie
nale˝y rozumieç rekonstrukcj´ zdarzenia na podstawie znanych okolicznoÊci.
Druga forma polega na przeprowadzeniu doÊwiadczenia. DoÊwiadczenie to
badanie jakiegoÊ obiektu lub zjawiska w ÊciÊle okreÊlonych, celowo dobranych
i dajàcych si´ wielokrotnie powtarzaç warunkach, majàcego na celu odkrycie
nowych lub potwierdzenie przewidywanych w∏aÊciwoÊci przedmiotu badania3.
Ró˝nica mi´dzy tymi metodami polega na tym, ˝e doÊwiadczenie mo˝e mieç
charakter wielokierunkowy, byç badaniem poszukiwawczym, majàcym na celu
sprawdzenie hipotez, wersji Êledczych, jest skierowane z regu∏y na pewien
fragment zdarzenia, badane sà w nim tylko pewne zwiàzki zachodzàce mi´dzy
rzeczami a zjawiskami, nie zawsze musi byç zwiàzane ze wszystkimi elementami
zdarzenia (np. miejscem, czasem), podczas gdy odtworzenie musi byç ÊciÊle
zwiàzane ze znanymi ju˝ okolicznoÊciami zdarzenia, co do którego prawdziwoÊci
powstajà wàtpliwoÊci, mo˝e obejmowaç swoim zasi´giem nawet ca∏e zdarzenie
oraz zawsze musi byç zwiàzane ze wszystkimi jego elementami sytuacyjnymi4.
Przeprowadzenie eksperymentu jest niewàtpliwie wa˝ne zarówno dla sàdu,
jak i dla oskar˝onego, poniewa˝ w zale˝noÊci od jego wyników mo˝e on stanowiç
dowód obcià˝ajàcy dla tego ostatniego. Aby zatem wyniki eksperymentu mog∏y
stanowiç dowód w sprawie, powinien on byç starannie przygotowany i przeprowadzony z udzia∏em oskar˝onego, w sposób mo˝liwie najdok∏adniej odtwarzajàcy zaistnia∏e zdarzenie5. W przypadku eksperymentu w sprawie po˝arów,
czym skala stanowiska eksperymentalnego jest bli˝sza skali rzeczywistej,
tym wynik eksperymentu opisujàcy przebieg po˝aru jest zdecydowanie bardziej
wiarygodny.
Wyniki eksperymentu niejednokrotnie zale˝à od zastosowanej taktyki.
Do zasadniczych uwarunkowaƒ taktycznych mo˝na zaliczyç koniecznoÊç
przeprowadzania eksperymentu w warunkach identycznych lub jak najbardziej
zbli˝onych do tych, w jakich mia∏o miejsce zdarzenie. Dotyczy to czasu,
miejsca, warunków meteorologicznych, akustycznych, zapachowych itp.
2 S. Skorupka, H. Anderska, Z. ¸empicka, Ma∏y s∏ownik j´zyka polskiego, Warszawa 1968.
3 H. Zgó∏kowa, Praktyczny s∏ownik wspó∏czesnej polszczyzny, t. 9, Poznaƒ 1996.
4 S. Rybarczyk, Eksperyment jako dowód w procesie karnym, Warszawa 1973.
5 Z. M∏ynarczyk, Ogl´dziny i eksperyment procesowy, Prokuratura i Prawo, nr 1/1996.

Eksperyment procesowy w sprawach o po˝ary.

197

Inne warunki powodzenia to:
 u˝ycie oryginalnych lub podobnych przedmiotów,
 maksymalna dok∏adnoÊç odtworzenia zdarzeƒ,
 pami´tanie, ˝e wiarygodnoÊç rezultatu zwi´ksza si´ wraz z liczbà powtórzeƒ samego doÊwiadczenia lub odtworzenia.
Warto zaznaczyç, ˝e w razie potrzeby badania mogà byç przeprowadzane
etapami. Znaczenie poszczególnych warunków taktycznych zale˝y od charakteru
eksperymentu. Niekiedy istotne b´dzie miejsce, innym zaÊ razem czas, oÊwietlenie,
akustyka, odleg∏oÊç, pora dnia itp.
Eksperymenty w sprawach o po˝ary
W sprawach o po˝ary eksperymenty procesowe s∏u˝à przede wszystkim
ustaleniu6:
 mo˝liwoÊci powstania po˝aru i jego rozprzestrzeniania si´ w okreÊlonych
warunkach,
 mechanizmu powstawania okreÊlonych Êladów popo˝arowych, b´dàcych
wynikiem oddzia∏ywania bezpoÊredniego lub poÊredniego po˝aru,
 mo˝liwoÊci zainicjowania spalania okreÊlonych materia∏ów przez okreÊlone bodêce energetyczne w okreÊlonych rzeczywistych warunkach,
 mo˝liwoÊci spowodowania po˝aru przez okreÊlone osoby w okreÊlonym
miejscu i czasie,
 mo˝liwoÊci odbioru okreÊlonych wra˝eƒ zmys∏owych przez osoby b´dàce
Êwiadkami po˝aru lub zjawisk zwiàzanych z po˝arem albo próbà usi∏owania jego zainicjowania (wzniecenia).
Ze wzgl´du na du˝e koszty oraz trudnoÊci organizacyjne eksperyment procesowy polegajàcy na odtworzeniu przebiegu zdarzeƒ rzadko jest wykonywany.
W przypadku po˝arów zdecydowanie cz´Êciej przeprowadza si´ eksperymenty
procesowe polegajàce na przeprowadzeniu okreÊlonych doÊwiadczeƒ.
Poni˝ej przedstawiam kilka przyk∏adów, w których w toku post´powania
prowadzonego przez organa procesowe zastosowano eksperyment procesowy
w sprawach o po˝ary.
Przyk∏ad eksperymentu badajàcego mo˝liwoÊci powstania po˝aru i jego
rozprzestrzeniania si´ w okreÊlonych warunkach:
W toku Êledztwa w sprawie dziewi´ciu podpaleƒ wagonów osobowych
trakcji elektrycznej sprawca tych czynów przyzna∏ si´ do winy. OÊwiadczy∏ on,
˝e po˝ary by∏y przez niego wzniecane bàdê to za pomocà zmi´tych, zapalonych
gazet, wk∏adanych pomi´dzy oparcia i siedzenia ∏awek obitych dermà, bàdê
poprzez zapalenie benzyny wylewanej na pod∏og´. WyjaÊnienia sprawcy
odnoÊnie sposobu podpalenia wydawa∏y si´ ma∏o prawdopodobne ze wzgl´du
6 A. Rozwadowski, Niektóre aspekty stosowania eksperymentu karnoprocesowego i wizji lokalnej
w sprawach po˝arów, Zeszyty Naukowe ASW, nr 20/1978..

198

T. Sawicki

na stosunkowo s∏abà palnoÊç dermy i wyk∏adziny pod∏ogowej. W celu
sprawdzenia tych wyjaÊnieƒ postanowiono przeprowadziç eksperyment na
takim samym (wycofanym z ruchu) wagonie, z identycznymi obiciami i wyk∏adzinami. W pierwszej fazie eksperymentu procesowego (przeprowadzonego
w obecnoÊci sprawcy oraz bieg∏ych z zakresu po˝arnictwa) w∏o˝ono zmi´ty
i zapalony papier gazetowy pomi´dzy siedzenia i oparcie ∏awki wagonowej.
W krótkim czasie powsta∏ du˝y p∏omieƒ. Okaza∏o si´, wbrew przypuszczeniom,
˝e zarówno derma, jak i znajdujàca si´ pod nià gàbka moltoprenowa zapala∏y si´
doÊç ∏atwo. W drugiej fazie eksperymentu, zgodnie z wyjaÊnieniami sprawcy,
wylano benzyn´ na pod∏og´ wagonu i rzucono na nià szmat´, aby ciecz mog∏a
wsiàknàç w wyk∏adzin´. Zwil˝ona w ten sposób pod∏oga po zapaleniu szybko
zaj´∏a si´ p∏omieniem. Potwierdzenie mo˝liwoÊci podpalenia wagonów
za pomocà benzyny pokrywa∏o si´ z poprzednimi ustaleniami bieg∏ych, którzy
wykryli obecnoÊç tej substancji w niektórych spalonych wagonach. Dokonany
eksperyment procesowy stanowi∏ przekonujàcy dowód na rozprawie sàdowej
i doprowadzi∏ do skazania sprawcy podpaleƒ wagonów7.
Przyk∏ad eksperymentu badajàcego mo˝liwoÊci zainicjowania spalania
okreÊlonych materia∏ów przez okreÊlone bodêce energetyczne, w okreÊlonych
rzeczywistych warunkach:
Kolejnym przyk∏adem eksperymentu procesowego w sprawach o po˝ary jest
sprawa w∏aÊciciela budynku, który spowodowa∏ po˝ar u siebie w domu, przygotowujàc do tego celu specjalne urzàdzenie zegarowo-zapalajàce, które mia∏o
zapewniç mu alibi. Po po˝arze dachu w budynku mieszkalny, w czasie ogl´dzin
strychu ujawniono przewód elektryczny prowadzàcy od gniazdka bezpiecznika
do zegarka-budzika. Natomiast od zegarka prowadzony by∏ przewód elektryczny,
który po∏àczony by∏ ze spiralà grzejnà. Ca∏e urzàdzenie zabezpieczono do dalszych badaƒ laboratoryjnych celem stwierdzania, czy mog∏o ono spowodowaç
po˝ar. W wyniku przeprowadzonych badaƒ ustalono, ˝e w zabezpieczonym
urzàdzeniu zegar odegra∏ rol´ elementu zamykajàcego obwód elektryczny
z opóênieniem, w z góry ustalonej, nastawionej godzinie. Po zadzia∏aniu tak
skonstruowanego urzàdzenia, w chwili zamkni´cia obwodu elektrycznego
o okreÊlonej godzinie nastàpi∏o roz˝arzenie spirali grzewczej, która spowodowa∏a
zapalenie si´ zgromadzonej s∏omy i doprowadzi∏a do po˝aru na strychu. Na podstawie wyników badaƒ i zebranych materia∏ów dowodowych ustalono podejrzanego o zbudowanie urzàdzenia zegarowo-zapalnego, przy pomocy którego
spowodowa∏ po˝ar. Niezale˝nie od wykonanej ekspertyzy rzeczoznawczej
przeprowadzono z udzia∏em bieg∏ego oraz w obecnoÊci podejrzanego eksperyment procesowy majàcy na celu potwierdzenie tez zawartych w sprawozdaniu.
W czasie eksperymentu u˝yto podobnych materia∏ów i zegarka-budzika do
7 Tam˝e..
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zbudowania obwodu elektrycznego. Jako materia∏ palny wykorzystano s∏om´.
Z chwilà w∏àczenia si´ mechanizmu dzwonka i zamkni´cia obwodu elektrycznego
po up∏ywie 10 sekund zaobserwowano wydobywajàcy si´ dym, a po up∏ywie
dalszych kilku sekund u˝yta jako materia∏ palny s∏oma zapali∏a si´ p∏omieniem.
Wyniki badaƒ dowodowych zegara potwierdzi∏y przyj´tà tez´, ˝e zabezpieczone
urzàdzenie spowodowa∏o po˝ar w budynku i zosta∏o nastawione w czasie, kiedy
podejrzany przebywa∏ jeszcze na terenie zabudowaƒ. Sprawca po˝aru w wyniku
post´powania sàdowego zosta∏ skazany8.
Przyk∏ad eksperymentu badajàcego mo˝liwoÊç spowodowania po˝aru
w okreÊlonym miejscu i czasie, przez osob´ podejrzanà:
W jednej z miejscowoÊci ok. godziny 22.20 posta∏ po˝ar w budynku mieszkalnym. Budynek sp∏onà∏, a w pogorzelisku w jednej z izb znaleziono zw∏oki
szeÊciu osób. Ustalono, ˝e po˝ar powsta∏ w wyniku podpalenia przy u˝yciu
benzyny i wytypowano podejrzanego. Podczas przes∏uchania podejrzany
wskaza∏ na rzekomo niepodwa˝alne alibi. Potwierdzi∏a to jego ˝ona, pasierbica
podejrzanego i goÊcie. GoÊcie ci byli u podejrzanego w domu od godz. 21.
Wszystkie te osoby spo˝ywa∏y wspólnie alkohol i oglàdali program telewizyjny
a˝ do chwili, gdy pasierbica dostrzeg∏a po˝ar przez kuchenne okno. Wówczas
goÊcie pobiegli na ratunek, a podejrzany po ubraniu si´ (by∏ w pi˝amie) równie˝
uda∏ si´ w miejsce po˝aru i jak sam zezna∏, bra∏ udzia∏ w akcji gaÊniczej. GoÊcie
zeznali, ˝e w czasie wspólnego biesiadowania przez ponad 15 minut gospodarza
nie by∏o razem z nimi w pokoju, a kiedy wróci∏, by∏ ubrany w pi˝am´, informujàc wspó∏biesiadników, ˝e by∏ w ∏azience i wykàpa∏ si´. W czasie przes∏uchani,
˝aden z goÊci nie widzia∏, by w ∏azience zapali∏o si´ Êwiat∏o, ˝aden te˝ nie
s∏ysza∏ charakterystycznego szumu wody sp∏ywajàcej do wanny. Postanowiono
przeprowadziç eksperyment kryminalistyczny. Zapalono Êwiat∏o w ∏azience
i puszczono wod´ do wanny. Z pokoju, w którym biesiadowano, widaç by∏o
Êwiat∏o i s∏ychaç szum wody wlewajàcej si´ do wanny. Ponadto zmierzono
dok∏adnie czas niezb´dny do wyjÊcia z domu podejrzanego, wzi´cia pojemnika
z benzynà (za pomocà której dokonano podpalenia), dojÊcia do miejsca po˝aru
(50 m), wylania benzyny, zapalenia kilku zapa∏ek, powrotu do domu, a po drodze
odrzucenia baƒki w krzaki, dojÊcia do mieszkania, przebrania si´ w pi˝am´
i wejÊcia do pokoju, gdzie przebywali goÊcie. Eksperymentalny czas nieco
przekracza∏ 6 min. Ponadto ustalono, ˝e gdyby podejrzany rzeczywiÊcie przebywa∏ w tym czasie w ∏azience, to musia∏by z jej okna widzieç po˝ar, gdy˝ z okna
by∏oby bardzo dobrze widaç po˝ar, a podejrzany po powrocie z ∏azienki nikogo
o tym nie poinformowa∏. Z zeznaƒ Êwiadków bioràcych udzia∏ w gaszeniu po˝aru,
w tym i goÊci podejrzanego wynika∏o, ˝e nikt go podczas akcji nie widzia∏.
8 A. Suchecki, I. Krawczyk, R. Miklasie, Zbrodnicze podpalenie za pomocà urzàdzenia zegarowo-zapalnego. Problemy Kryminalistyki, nr 119/1976.
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Jak ustalono, podejrzany by∏ sprawcà po˝aru, a przyjazd goÊci mia∏ stworzyç
okazj´ do alibi9.
Eksperyment procesowy a wizja lokalna
Eksperyment procesowy lub jego elementy mogà zostaç wprowadzone
do realizacji nie tylko w toku przes∏uchania, okazania czy ogl´dzin, ale i podczas
wizji lokalnej. Wizja lokalna jest to czynnoÊç kryminalistyczna polegajàca
na bezpoÊrednim poznaniu zmys∏owym miejsca zdarzenia lub jego fragmentu
w celu sprawdzenia, czy uprzednio uzyskane informacje o tym miejscu lub jego
fragmencie sà zgodne z rzeczywistoÊcià albo w celu sprecyzowania lub uzupe∏nienia tych informacji, wzgl´dnie w celu usuni´cia bàdê tylko wyjaÊnienia
tkwiàcych w nich sprzecznoÊci10.
Oto przyk∏ad po∏àczenia eksperymentu procesowego z wizjà lokalnà:
W toku prowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego w sprawie po˝arów
podejrzany przyzna∏ si´ do 21 podpaleƒ. Podejrzany przes∏uchany przez prokuratora potwierdzi∏, ˝e podpalenia z opóênieniem dokonywa∏ dwoma sposobami.
Pierwszy polega∏ na tym, ˝e do palàcego si´ papierosa z ustnikiem wk∏ada∏ 5-6
zapa∏ek skierowanych siarkà w stron´ tytoniu. Po spaleniu si´ tytoniu zapali∏y
si´ zapa∏ki i powstawa∏ po˝ar. Przeprowadzono prób´ tej metody i stwierdzono,
ze p∏omieƒ wybucha po up∏ywie 8-12 minut od momentu zapalenia papierosa.
Druga metoda, stosowana tylko do podpalenia stert, polega∏a na robieniu u podstawy sterty otworu d∏ugoÊci r´ki. W otworze rozpala∏ ogieƒ, a nast´pnie wlot
otworu zatyka∏ luêno s∏omà. W ten sposób p∏omieƒ wydobywa∏ si´ na zewnàtrz
po up∏ywie jakiegoÊ czasu. W zwiàzku z wyjaÊnieniami podejrzanego przeprowadzono eksperyment procesowy i stwierdzono, ˝e po up∏ywie 10 sekund od
wzniecenia ognia zaczà∏ si´ wydobywaç dym, poczàtkowo w postaci ma∏ej
smugi, która si´ stale powi´ksza∏a. Po up∏ywie 60 sekund ogieƒ wydoby∏ si´
z otworu na zewnàtrz sterty, a po up∏ywie 80 sekund objà∏ ca∏y bok sterty.
Przebieg eksperymentu utrwalono na taÊmie filmowej i sporzàdzono z niego
protokó∏. W tym stadium Êledztwa dysponowano tylko dowodami wskazujàcymi,
˝e podejrzany jest sprawcà podpaleƒ dwóch obiektów: sterty s∏omy i stodo∏y.
W zwiàzku z innymi po˝arami dysponowano jedynie wyjaÊnieniami podejrzanego.
Dlatego trzeba by∏o koniecznie je sprawdziç. W tym celu przeprowadzono dwie
wizje lokalne na miejscach podpaleƒ z udzia∏em podejrzanego. Celem pierwszej
wizji by∏o ustalenie ,czy sylwetka podejrzanego jest podobna do sylwetki
osobnika, którego widzieli Êwiadkowie w pobli˝u po˝arów, oraz czy widziany
osobnik zachowywa∏ si´ tak samo, jak czyni to podejrzany w czasie wizji. Wizj´
przeprowadzono w podobnych warunkach, w jakich Êwiadkowie czynili swe
spostrze˝enia. Z 13 Êwiadków 7 okreÊli∏o sylwetk´ podejrzanego jako podobnà
9 P. Borowski, F. Paw∏owski, Po˝ary. Przyczyny, przebieg, dochodzenia, Arkady 1981.
10 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Zakamycze 2005.
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do sylwetki osobnika, którego widzieli w dniu po˝arów. Pozostali Êwiadkowie
nie byli pewni podobieƒstwa sylwetki, jednak stwierdzili, ˝e zachowanie si´
podejrzanego jest takie samo jak zachowanie si´ osobnika przez nich zauwa˝onego. Celem drugiej wizji by∏o potwierdzenie wyjaÊnieƒ podejrzanego dotyczàcych trasy dojÊcia do podpalonego obiektu, miejsca wzniecenia ognia oraz trasy
odejÊcia. Tego rodzaju wizji dokonano na miejscu 20 podpaleƒ. Niezale˝nie
od protoko∏u, przebieg wizji utrwalono na taÊmie filmowej. Wszystkie czynnoÊci
Êledcze potwierdzi∏y wyjaÊnienia11.
Wed∏ug kodeksu post´powania karnego niedopuszczalne jest prowadzenie
takich eksperymentów procesowych, które:
 zagra˝a∏yby ˝yciu lub zdrowiu ludzkiemu (chodzi zarówno o jego uczestników, jak i o osoby postronne),
 mog∏yby spowodowaç uszkodzenie mienia (nie dotyczy drobnych strat),
 wiàza∏yby si´ z naruszeniem nietykalnoÊci cielesnej osób, poni˝a∏yby ich
godnoÊç albo te˝ wiàza∏yby si´ z rozg∏aszaniem faktów o charakterze
intymnym lub obra˝a∏yby dobre obyczaje.
Poni˝ej przedstawiam przyk∏ad eksperymentu procesowego, który spowodowa∏
uszkodzenie mienia:
Podczas Êledztwa w sprawie po˝aru hali produkcyjnej fabryki mebli prowadzàcy to post´powanie postanowi∏ dokonaç eksperymentu procesowego majàcego
na celu wykazanie, ˝e najbardziej prawdopodobnà przyczynà po˝aru by∏o wrzucenie niedopa∏ka papierosa do kosza na odpadki drewna i innych materia∏ów
∏atwopalnych. Eksperyment przeprowadzono na terenie fabryki, w sàsiedniej,
identycznej hali. Drewniany kosz wype∏niono takimi samymi odpadkami
i wrzucono do niego zapalonego papierosa. CzynnoÊç ta spowodowa∏a zapalenie
si´ odpadków i nag∏e rozprzestrzenienie si´ po˝aru, którego p∏omienie si´gn´∏y
do drewnianego sufitu hali. Tylko dzi´ki szybkiej interwencji stra˝y po˝arnej
(która nie zosta∏a wezwana do udzia∏u w zabezpieczeniu eksperymentu)
nie dosz∏o do spalenia ca∏ej hali produkcyjnej W tym przypadku eksperyment
procesowy doprowadzi∏ do zniszczenia mienia oraz do dodatkowych strat
materialnych w fabryce12.
Nale˝y pami´taç, ˝e z eksperymentem procesowym (procesowo-kryminalistycznym) nie nale˝y uto˝samiaç eksperymentu rzeczoznawczego. Niektóre
czynnoÊci badawcze zmierzajàce do ustalenia przyczyny po˝aru mogà byç
wykonane przez ekspertów (bieg∏ych) tylko w warunkach laboratoryjnych.
W tym przypadku b´dziemy mieç do czynienia z eksperymentem rzeczoznawczym.
11 A. G´bara, Podpalacz rekordzista, S∏u˝ba MO, nr 5/1969.
12 A. Rozwadowski, Niektóre aspekty stosowania eksperymentu karnoprocesowego i wizji lokalnej

w sprawach po˝arów, Zeszyty Naukowe ASW, nr 20/1978..
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Eksperyment rzeczoznawczy cz´sto pod wzgl´dem metodologicznym
nie ró˝ni si´ od eksperymentu procesowego, jednak nale˝y te eksperymenty
od siebie odró˝niç. Zasadnicza ró˝nica polega na tym, ˝e eksperyment rzeczoznawczy jest przeprowadzany przez bieg∏ego (eksperta), powo∏anego w sprawie
i s∏u˝y celom badawczym tej ekspertyzy oraz nie nale˝y do czynnoÊci procesowej.
Natomiast eksperyment procesowy jest czynnoÊcià organu procesowego prowadzàcego post´powanie karne.
Wnioski
Eksperyment procesowy mo˝e mieç ogromne znaczenie dowodowe w post´powaniach o po˝ary, a g∏ównie w sprawach o charakterze poszlakowym.
Stanowi on nieraz swoistà „podbudow´” Êledztwa, uzupe∏niajàcà inne Êrodki
dowodowe, a w szczególnoÊci dowód z wyjaÊnieƒ podejrzanego. Ma to istotne
znaczenie w wypadku odwo∏ania tych wyjaÊnieƒ podczas rozprawy sàdowej13.
Wyniki eksperymentu procesowego podlegajà ocenie, podobnie jak wszystkie
inne dowody w sprawie. Wynik eksperymentu mo˝e potwierdziç lub wykluczyç
mo˝liwoÊç powstania po˝aru. Mo˝e byç tak˝e negatywny, czyli ani nie potwierdzaç, ani te˝ nie wykluczaç mo˝liwoÊci zaistnienia po˝aru lub jego przebiegu.
Eksperyment procesowy w sprawach o po˝ary przeprowadzony w sposób
prawid∏owy posiada wysokà wartoÊç poznawczà w sensie dowodowym i mo˝e
istotnie przybli˝aç do prawdy.

13 Tam˝e.

Joanna Stojer

EFEKT CSI - FAKT CZY ARTEFAKT?

Crime Scene Investigation
CSI: Crime Scene Investigation to jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Emitowany jest od 2000 roku, odcinek trwa 45 minut
i zwykle tworzy zamkni´tà ca∏oÊç. Najpierw nakr´cono CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas, który pokazuje prac´ laboratorium kryminalistycznego w tym
mieÊcie. Na podstawie formu∏y tego serialu powsta∏y póêniej CSI: Kryminalne
zagadki Miami i CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku.
„Serial przedstawia prac´ detektywów dzia∏u policji zajmujàcych si´ badaniem
miejsca zbrodni. Pracownicy tego dzia∏u u˝ywajà najnowszych naukowo-technicznych metod, aby bez problemu rozwik∏aç najtrudniejsze ∏amig∏ówki.”1
Serial ten równie˝ w Polsce cieszy si´ du˝à oglàdalnoÊcià. Nie mamy wprawdzie rodzimego serialu o laboratoriach i pracy ekspertów z zakresu kryminalistyki,
istnieje za to wiele produkcji o pracy policjantów, np. W-11 Wydzia∏ Âledczy,
Detektywi, Pitbull, Nowa. W literaturze przedmiotu mówi si´ cz´sto, ˝e seriale
kryminalne wywierajà wp∏yw na widzów, co przek∏ada si´ na konsekwencje dla
post´powania karnego.
Prawie ka˝dy odcinek serialu CSI przedstawia zdarzenie, które okazuje si´
byç zabójstwem. Czasami okazuje si´, ˝e sprawcà jest seryjny zabójca, a zabójstwa seryjne to jeden z najbardziej sensacyjnych i popularnych medialnie tematów. Takie zawiàzanie akcji byç mo˝e wynika z faktu, i˝ zabójstw seryjnych
procentowo jest w USA najwi´cej (Stany Zjednoczone sà krajem, które wed∏ug
badaƒ notujà najwi´cej seryjnych zabójców na Êwiecie - a˝ 76%2). Poza tym
pojawienie si´ postaci seryjnego zabójcy pobudza ludzkà wyobraêni´.
A. Gaberle podaje, i˝ w mediach mo˝na zaobserwowaç zjawisko tzw. odwróconej piramidy przest´pczoÊci: „wiadomoÊci o przest´pstwach pope∏nianych
masowo zajmujà bardzo ma∏o miejsca w mediach, natomiast im rzadsze jest
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryminalne_zagadki_Las_Vegas (data dost´pu 1.10.2010).
2 A. Czerwiƒski, K. Gradoƒ, Seryjni mordercy, Muza, Warszawa 2000, s. 21.
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dane przest´pstwo, tym cz´Êciej goÊci ono na ekranach telewizorów, falach
radiowych oraz ∏amach gazet. (…). Ten jednostronny i wykrzywiony obraz
utwierdzajà w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci filmy kryminalne oraz powieÊci, których
fabu∏a obraca si´ wokó∏ przest´pstwa. Wyjàtkowo zdarza si´, aby chodzi∏o
w nich o inne przest´pstwo ni˝ zabójstwo, za to cz´sto pojawiajà si´ w nich
seryjni mordercy czyhajàcy z pistoletem lub nawet bardziej wymyÊlnym narz´dziem na ˝ycie niewinnych ludzi.”3
Serial CSI zosta∏ scharakteryzowany przez S.K. Deutsch i G. Cavendera jako
pokazujàcy scientific realism: „Ekipa CSI styka si´ ze zbrodnià. Cz´sto nie ma
poj´cia o motywach, sprawcy, nie zna nawet to˝samoÊci ofiary. Jednak rozwiàzujà te wszystkie zagadki poprzez kombinacje pracy policyjnej, laboratoryjnej
rekonstrukcji wydarzeƒ, eksperymenty i policyjno-naukowà wiedz´”4.
Scientific realism jest poparty, ich zdaniem, wiedzà naukowà bohaterów,
profesjonalnym ubraniem laborantów, wyposa˝eniem laboratoriów, ˝argonem
naukowym i fachowym s∏ownictwem5. Wed∏ug powo∏anych autorów, wielkà
popularnoÊç serial ten zyska∏ g∏ównie dzi´ki naciskowi po∏o˝onemu na kryminalistyk´, dowody naukowe i stworzenie wra˝enia realizmu6. To pierwszy bodaj˝e
serial tego typu.
Cytowani autorzy przeprowadzili badania dotyczàce fabu∏y serialu CSI.
Najcz´Êciej prezentowane zdarzenia kryminalne to zabójstwa - 64% wszystkich
zdarzeƒ7. Najcz´Êciej u˝ywanà bronià jest broƒ palna - 36% przypadków u˝ycia
broni, a nó˝ (lub no˝opodobne narz´dzie) tylko w 17%8. Ekipa CSI to policjanci,
którzy dokonujà ogl´dzin, przes∏uchujà, zbierajà Êlady i analizujà dowody,
by rozwiàzaç zagadk´ zbrodni9. A to wszystko bardzo pociàga i fascynuje
widzów. W odró˝nieniu od filmowej fikcji, trudno w rzeczywistoÊci znaleêç
tak wszechstronnych, charyzmatycznych i uzdolnionych policjantów10.
Nie znaczy to, ˝e kryminalistyka dopiero od kilku lat cieszy si´ popularnoÊcià.
A.C. Doyle czy A. Christie dawno ju˝ rozbudzili to zainteresowanie. Chyba
jednak dopiero pojawienie si´ kryminalistyki na tak szerokà skal´ w telewizji
3 A. Gaberle, Nieroz∏àczna triada. Przest´pczoÊç. Przest´pca. Spo∏eczeƒstwo, Arche, Gdaƒsk
2003, s. 40-41. Zob. I. Marsh, G. Melville, Crime justice and the media, Paperback, Abingdon
2009, s. 129.
4 S.K. Deutsch, G. Cavender, CSI and Forensic Realism, Journal of Criminal Justice and Popular
Culture, 2008, 15, 1, s. 37.
5 Ibidem, s. 44.
6 Ibidem, s. 48. Coraz cz´Êciej obserwowane sà efekty/syndromy seriali, które k∏adà bardzo du˝y
nacisk na stworzenie wra˝enia realizmu i naukowoÊci, np. seriale o medycynie i lekarzach.
7 Ibidem, s. 39.
8 Ibidem, s. 39.
9 Ibidem, s. 42.
10 J. Stojer, Krymina∏ i nauka. Wersja TV, NIMB, 2010, 9, s. 7-9.
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wraz ze stworzeniem wra˝enia realnoÊci tej nauki, pozwoli∏y serialowi zdobyç
takà popularnoÊç. Kryminalistyka gra bowiem pierwszoplanowà rol´, a ekspertyzy
bieg∏ych wyglàdajà na bardzo realne. Nigdy wczeÊniej nie uda∏o si´ stworzyç
takiego wra˝enia naukowoÊci pracy policjantów. Nauka zaÊ fascynuje ludzi, tym
mocniej w duecie ze zbrodnià.
Co prawda zbrodnia by∏a od zawsze w telewizji11, teraz jednak jest i nauka,
a tak˝e nadreprezentacja zawodu policjanta12. R. Ratajczak twierdzi, i˝:
„Filmowcy uwielbiajà policjantów. I nic w tym dziwnego. Brawurowe policyjne
akcje Êwietnie wyglàdajà na ekranie, a do tego widz te˝ jest zadowolony. Mi∏o
jest popatrzeç na przystojnego mundurowego ratujàcego z opresji obywatela czy
w mgnieniu oka rozwiàzujàcego skomplikowane zagadki.”13
D. Kollmann, amerykaƒska technik kryminalistyki, tak rozpoczyna swojà
opowieÊç o pracy konfrontujàc jà z CSI: „Zanim zapytacie, odpowiedê brzmi:
nie! Nie, nie, nie, nie! Nie, nie mo˝na zdjàç odcisków palców z kamienia! Nie,
nie oglàdam Kryminalnych zagadek! Nie, kryminalistycy z laboratorium nie
przes∏uchujà podejrzanych! Nie, nie interesowa∏am si´ sprawà O.J. Simpsona!
Nie, nie by∏am glinà (i nie wybra∏am kryminalistyki tylko dlatego, ˝e nie dosta∏am
si´ do akademii policyjnej)! Nie, luminol nie Êwieci kilka godzin po spryskaniu!
Nie, pracownicy laboratorium nie przyje˝d˝ajà jedynie do przypadków
morderstw i innych równie powa˝nych zbrodni! Nie, nie chodzi∏am do pracy
na obcasach ani w mini. I nie wiem, do cholery, kto zabi∏ Jon Benet Ramsay! No
w∏aÊnie, skàd biorà si´ te wszystkie bzdury? ZgadliÊcie – prosto z Hollywood.
Ka˝dy, kto ostatnio w∏àczy∏ telewizor, wie, ˝e a˝ roi si´ tam od programów
»kryminalistycznych«. Bijàce rekordy popularnoÊci seriale typu Kryminalne
zagadki Miami, Bez Êladu, Agenci NCIS czy Jordan, sà klasycznymi przyk∏adami
najnowszej tendencji w gatunku serial kryminalny. Chodzi o to, ˝e scenariusz
nie opiera si´ ju˝ na postaciach i nie kr´ci wokó∏ nich, g∏ównymi bohaterami nie
sà ju˝ ludzie, teraz niepodzielnie króluje nauka i technika”14.
Kryminalistyka pokazywana w takich serialach, jak wymienione, jest
kreowana jako nauka, która stosuje bardzo spektakularne metody. Sà one
efektowne, efektywne, szybkie i stosowane przez profesjonalnych ekspertów.
Zwykle seriale oparte sà na zupe∏nie fikcyjnym scenariuszu (za∏àczone informacje, jakoby takie produkcje powstawa∏y na kanwie autentycznych wydarzeƒ,
11 Zob. S.K. Deutsch, G. Cavender, op. cit., s. 40-41; W. Spirydowicz, Obraz przest´pczoÊci
w Êrodkach masowego przekazu (na przyk∏adzie niektórych krajów zachodnich), Paƒstwo
i Prawo, 1992, 9, s. 71; I. Marsh, G. Melville, op. cit., s. 2 i nast.
12 S.K. Deutsch, G. Cavender, op. cit. s. 35.
13 R. Ratajczak, Policja to nie film,
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,6274235.html?utm_source=Nlt&utm_medium=Nlt
&utm_campaign=883209 (data dost´pu 1.10.2010), S.K. Deutsch, G. Cavender, op. cit., s. 35.
14 D. Kollmann, Nie bierz do ust r´ki umarlaka, Sonia Draga, Katowice 2009, s. 19.
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prawdziwe sà tylko w ma∏ym procencie15. Nie znaczy to, ˝e widzowie nie
oglàdajà programów kryminalistycznych opartych na autentycznych wydarzeniach. Na faktach oparte sà mi´dzy innymi Detektywi sàdowi, Miejsce zbrodni,
Akta zbrodni czy Z akt FBI16. Cz´sto zapomina si´, ˝e sprawy te, nawet jeÊli
sà autentyczne, sà sprawami szczególnymi.
Efekt CSI
Mniej wi´cej od 2003 roku pojawiajà si´ artyku∏y dotyczàce tzw. efektu CSI.
W tym czasie serial zdà˝y∏ ju˝ zdobyç sporà oglàdalnoÊç, która ciàgle ros∏a:
w 2006 roku pewnej nocy 30 milionów Amerykanów oglàda∏o CSI, 70 milionów oglàda∏o przynajmniej jeden odcinek z 3 serii CSI, a 40 milionów oglàda∏o
inny serial kryminalny17. Da∏o to serialom kryminalnym o tematyce naukowej
ponad 100 milionowà widowni´18.
Poczàtkowo zjawisko dotyczy∏o Stanów Zjednoczonych i systemów common
law. Efekt CSI ma polegaç na tym, i˝ przysi´gli w procesie amerykaƒskim pod
wp∏ywem seriali kryminalnych (g∏ównie CSI) majà specyficzne oczekiwania
wobec kryminalistyki w sàdowym procesie karnym. Oczekujà, ˝e rzeczywistoÊç
b´dzie wyglàda∏a podobnie do tej, którà widzà kilka razy w tygodniu na ekranach
swoich telewizorów. Przysi´gli zacz´li si´ domagaç, by dowody kryminalistyczne
by∏y „pewne”, najlepiej by by∏y to dowody z DNA (czyli dowody naukowe), by
wszelkie mo˝liwe ekspertyzy zosta∏y przeprowadzone i to w jak najszybszym
terminie. Wszak akcja ka˝dego odcinka zostaje zamkni´ta i zwykle wyjaÊniona
w ciàgu 45 minut. Skoro coÊ by∏o mo˝liwe w serialu, i to naukowym, dlaczego
jest niemo˝liwe teraz? – zdajà si´ pytaç przysi´gli.
O „C.S.I. Effect” napisa∏ J.E. Starrs, dajàc przyk∏ady spraw, w których
wed∏ug niego wystàpi∏ wspomniany efekt19. Uwa˝a on, ˝e w wielu sprawach
przysi´gli uniewinnili oskar˝onego, bo nie by∏o w sprawie „twardych kryminalistycznych dowodów”20, jakie przysi´gli mogli zaobserwowaç w serialach.
Chodzi g∏ównie o brak dowodów z DNA, które przysi´gli uwa˝ajà za najlepszy
dowód, a nie dajà wiary Êwiadkom naocznym21. Wed∏ug niego CSI odcisn´∏o
15 A. Larsson, Action-packed image of Police work misleading, The Stockholm Criminology
Symposium 2010, s. 4.
16 D. Kollman, op. cit., s. 20.
17 D.E. Shelton, The “CSI Effect”: Does It Really Exist?, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/
journals/259/csi-effect.htm (data dost´pu 1.10.2010).
18 Ibidem.
19 J.E. Starrs, The C.S.I. effect, Scientific Sleuthing Review, 2004, 28, 3, s. 2.
20 Ibidem, s. 2.
21 Podczas okazania mo˝e wyst´powaç inny problem - zbytniej wiary w wartoÊç zeznaƒ naocznych
Êwiadków i niedostrzeganie problemu b∏´dnego rozpoznanie przez Êwiadka podczas okazania;
zob. E. Gruza, Ocena wiarygodnoÊci zeznaƒ Êwiadków w procesie karnym – problematyka
kryminalistyczna, Zakamycze, Kraków 2003; E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia
spo∏eczna. Serce i umys∏, Zysk i S-ka, Poznaƒ 2006, s. 425-426.
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swoje pi´tno nie tylko na przysi´g∏ych, obroƒcach i na oskar˝ycielach, ale równie˝
na policjantach, technikach i pracownikach laboratoriów kryminalistycznych.
Zauwa˝a równie˝, ˝e mo˝e to byç problem junk science 22. Ponoç nawet technicy
laboranci wolà etat w biznesie jako konsultanci w serialach23. Tak˝e na rodzimym
gruncie pojawiajà si´ tacy konsultanci do np. serialu W11.
K. Roane24 opisujàc efekt CSI zwróci∏ uwag´ na to, ˝e w serialu odciski
palców czy Êlady DNA w ciàgu 45 minut identyfikujà ofiar´ i sprawc´25.
„Kryminalistyka jest sexy, szybka, i bardzo pewna, (...) i ta kombinacja przyciàga
blisko 60 milionów widzów przed telewizory ka˝dego tygodnia.”26 Wed∏ug tego
autora problemem jest rozczarowanie osób, które stykajà si´ w rzeczywistoÊci
z podobnymi wydarzeniami jak w serialu. Rozczarowanie cz∏onków ∏awy
przysi´g∏ych nie wró˝y nic dobrego dla procesu27.
Dobrze opisa∏ efekt CSI J. Heinrick. „Efekt CSI to fenomen, gdzie przysi´gli
»wykszta∏ceni« przez telewizj´, wykazujà wi´kszà sk∏onnoÊç do uniewinnienia,
poniewa˝ metody i Êrodki zastosowane w procesie nie sà takie jak te z telewizji.”28
JednoczeÊnie zwraca uwag´ na wzrost popularnoÊci kryminalistyki wÊród
studentów29. Porusza równie˝ problem domagania si´ „twardszych dowodów”
przez przysi´g∏ych, którym nie wystarczajà dowody z rozpoznania przez Êwiadka30. Problemem jest równie˝ to, ˝e wi´kszoÊç przysi´g∏ych nie zdaje sobie
sprawy, jakie nak∏ady finansowe i czasowe muszà byç poniesione, by rzeczywisty
proces choç troch´ przypomina∏ to, co widzà w TV31. Zwraca równie˝ uwag´ na
fakt, ˝e cz´Êç sprz´tu wykorzystywana w serialu jeszcze w rzeczywistoÊci nie
istnieje32. Zdaniem tego autora konsekwencje efektu CSI byç mo˝e doprowadzà
do lepszego wyszkolenia przysi´g∏ych w zakresie oceny dowodów naukowych 33.
22 J.E. Starrs, op. cit., s. 4; zob. E. Gruza, Junk science po polsku [w:] CzynnoÊci procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materia∏y z konferencji naukowej i IV zjazdu Katedr
Kryminalistyki, 5-7 maja 2004 r., red. V. Kwiatkowska-Darul, Wydawnictwo UMK, Toruƒ
2004, s. 69 i nast., T. Tomaszewski, Problematyka dopuszczalnoÊci dowodów naukowych
w procesie amerykaƒskim - ciàg dalszy, Przeglàd Sàdowy, 1995, 6, s. 87.
23 R. Willing, „CSI Effect” has juries wanting more evidence, http://www.usatoday.com/news/
nation/2004-08-05-csi-effect_x.htm (data dost´pu 1.10.2010); zob. Ch. Lawless, R. Williams,
Helping with inquiries or helping with profits? The trial and tribulations of a technology of
forensic reasoning, Social Studies of Science, 2010, 40, 5, s. 731.
24 K.R. Roane, The CSI Effect, The California Identification Digest, 2005, 5, 3, s. 4-7.
25 Ibidem, s. 4.
26 Ibidem, s. 4.
27 Ibidem, s. 4.
28 J. Heinrick, Everyone’s an Expert: The CSI Effect’s Negative Impact on Juries, The Triple
Helix, 2006, s. 59.
29 Ibidem, s. 59.
30 Ibidem, s.59.
31 Ibidem, s. 60.
32 Ibidem, s. 60.
33 Ibidem, s. 61.
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Na zbytnià sk∏onnoÊç do forensic fantasy zwraca tak˝e uwag´ J.E. Starrs34.
Wielokrotnie spotka∏am si´ z opiniami, ˝e sprz´t wykorzystywany przez laboratoria ekipy CSI jeszcze nie istnieje, a ju˝ na pewno nie ma go w polskich
laboratoriach, a wi´c serial pokazuje science fiction. Niektórzy uwa˝ajà jednak,
˝e sprz´t w laboratoriach jest taki sam w serialu i w rzeczywistoÊci, ale inaczej
si´ go u˝ywa35. Jego zastosowanie nie jest tak efektowne, szybkie i spektakularne.
O telewizji jako niew∏aÊciwym autorytecie w sprawach karnych piszà S.L.
Desmarias, H.K. Price i J.D. Read36. O efekcie CSI napisali, ˝e przysi´gli
spodziewajà si´ dowodów kategorycznych, uzyskanych poprzez zastosowanie
najnowszych urzàdzeƒ kryminalistycznych. Jednak uwa˝ajà, ˝e dowody
potwierdzajàce istnienie tego efektu sà bardzo nik∏e, sà to raczej anegdoty37.
JeÊli taki efekt rzeczywiÊcie istnieje w systemie common law, to ma i dobre,
i z∏e strony. Dobre, bo jest szansa na to, ˝e przysi´gli b´dà lepiej wyedukowani
i b´dà stawiali wi´ksze wymagania systemowi prawnemu, a prokuratorzy b´dà
zmuszeni bardziej anga˝owaç si´ w sprawy i lepiej do nich przygotowywaç.
Poza tym problem ten postawi∏ kwesti´ dowodów naukowych i ich postrzegania
w wyraênym Êwietle – przysi´gli nie sà przygotowani do dokonywania takiej
oceny (zresztà nie tylko oni, nawet profesjonalnym uczestnikom post´powania
brakuje czasami tej wiedzy).
Minusem du˝ej popularnoÊci seriali kryminalnych jest potencjalny efekt
szkoleniowy dla przest´pców oglàdajàcych seriale, poniewa˝ skoro uczà si´
przysi´gli, to uczà si´ równie˝ przest´pcy38. Problem mo˝e stanowiç to, ˝e
policja byç mo˝e gromadzi wi´cej dowodów rzeczowych ni˝ potrzeba,
przez co laboratoria sà prze∏adowane39. Cz´Êç badaczy efektu CSI wypowiada
tez´ o przepe∏nionych laboratoriach w zwiàzku z tym, i˝ pojawi∏y si´ seriale
pokazujàce zabezpieczanie Êladów na miejscu zdarzenia.
34 J.E. Starrs, By Twos, Scientific Sleuthing Review, 2007, 31, 1, s. 15.
35 Przyk∏ad z zastosowaniem w serialu materia∏u utwardzajàcego do wype∏nienia rany k∏utej materia∏ stwardnia∏ i pokaza∏ narz´dzie zbrodni – z rany wyciàgni´to plastycznà rekonstrukcj´
no˝a, S. Lovgren, „CSI Effect” is Mixed Blessing for Real Crime Labs, http://news.nationalgeographic.com/news/2004/09/0923_040923_csi.html (data dost´pu 01.10.2010).
36 S.L. Desmarais, H.L. Price, J.D. Read, Objection, Your Honor! Television is not the relevant autho-

rity. Crime drama portrayals of eyewitness issues, Psychology, Crime & Law, 2008, 14, 3, s. 225.
37 Ibidem, s. 226; anegdoty dotyczàce polskiego sàdownictwa podaje S. Ró˝ycki, Jak w filmie,
Na wokandzie, 2010, 1, s. 39.
38 K. Pyrek, Forensic Science Under Siege: The Challenges of Forensic Laboratories and the Medicolegal Death Investigation System, Academic Press, Amsterdam 2007, s. 405; E. W. Durnal, Crime
scene investigation (as seen on TV), “Forensic Science International”, 2010, 199, 1-3, s. 2; J. Stojer,
Efekt szkoleniowy seriali kryminalnych, Edukacja Prawnicza, 2011, 1, s. 28-38.
39 M.M. Houck, CSI: Reality, Scientific American, 2006, 295, 1, s. 84-89, Nie ca∏kiem z ˝ycia
wzi´te, http://film.onet.pl/seriale/11681,1349709,1,artykul.html (data dost´pu 1.10.2010).
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Efekt CSI – fakt czy artefakt?
Kreator CSI A.E. Zuiker uwa˝a, ˝e efekt CSI jest najbardziej zaskakujàcym
efektem uzyskanym dzi´ki serialowi - „po raz pierwszy w historii USA nie mo˝na
ju˝ nabieraç przysi´g∏ych”40. Czy faktycznie tak jest? Czy seriale kryminalne
wp∏ywajà na post´powanie karne i w jakim zakresie?
A. P. Thomas uwa˝a, ˝e oddzia∏ywujà. Bada∏ odpowiedzi prawników
bioràcych udzia∏ w post´powaniu karnym, z tej grupy 38% (na 102 badanych)
prokuratorów potwierdzi∏o, ˝e efekt CSI zadzia∏a∏ w co najmniej jednym
procesie41. Jednak badania przeprowadzone przez D.E. Sheltona wykaza∏y,
˝e przysi´gli faktycznie chcà dowodów kryminalistycznych w ka˝dej sprawie,
najlepiej dowodów z analizy DNA lub odcisków palców, ale pomimo ˝e widzowie
CSI mieli wy˝sze oczekiwania ni˝ osoby nieoglàdajàce CSI, nie wp∏ywa∏o to na
ich sk∏onnoÊç do skazania czy uniewinnienia42. Wskazywa∏oby to, i˝ oglàdanie
seriali wp∏ywa na postrzeganie dowodów naukowych i na stawianie wymogów
kryminalistyce, jednak nie wp∏ywu na statystyki skazaƒ.
S. Cole i R. Dioso dokonali swoistej metaanalizy badaƒ dotyczàcych efektu
CSI. Podajà co najmniej 8 jego znaczeƒ43. Chodzi o wyodr´bnienie wp∏ywu na
uczestników procesu i inne osoby, na które serial CSI mo˝e wp∏ywaç. Tak wi´c
wymieniajà strong prosecutor’s effect polegajàcy na tym, i˝ przysi´gli g∏osowaliby winny, gdyby nie oglàdali CSI (jest to „klasyczne” rozumienie efektu CSI),
weak prosecutor’s effect polegajàcy na wp∏ywie na oskar˝ycieli majàcych problem z obronà dowodów naukowych „s∏abszych” ni˝ w serialu, defendant’s
effect, który z kolei ma polegaç na tym, i˝ przysi´gli majà wi´ksze zaufanie
do bieg∏ych z zakresu kryminalistyki, producer’s effect dajàcy przysi´g∏ym
wi´kszà wiedz´ naukowà, educator’s effect, którego przejawem jest zwi´kszone
zainteresowanie studiami z zakresu kryminalistyki (wielu badaczy zwraca uwag´
na ta kwesti´), police chief’s effect b´dàcy efektem szkoleniowym seriali dla
przest´pców, tech effect44 b´dàcy wp∏ywem na przysi´g∏ych i powodujàcy ich
40 B. Dakss, Does TV Crime Drama Influence How Jurors Think?, http://www.cbsnews.com/stories/2005/03/21/earlyshow/main681949.shtml (data dost´pu 1.10.2010).
41 A P. Thomas, The CSI Effect: Fact or Fiction, http://yalelawjournal.org/2006/02/thomas.html
(data dost´pu 1.10.2010).
42 D.E. Shelton, The “CSI Effect”: Does It Really Exist?, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/journals/259/csi-effect.htm (data dost´pu 1.10.2010).
43 S. Cole, R. Dioso-Villa, Investigating the “CSI effect” effect: media and litigation crisis in cri-

minal law, Stanford Law Review, 2009, 61, 6, s. 1343.
44 Zob. D.E. Shelton, Y.S. Kim, G. Barak, An indirect-Effect Model of Mediated Adjudication: The
CSI Myth, the Tech Effect, and Metropolitan Jurors’ Expectations for Scientific Evidence,
Vanderbild Journal of Entertainment and Technology Law, 2009, 12, 1, s. 1, autorzy podajà, i˝
tech effect mo˝e byç alternatywà wobec efektu CSI, bowiem wysokie oczekiwania przysi´g∏ych
mogà byç spowodowane tym, ˝e wiedza naukowa si´ rozpowszechnia tak˝e poprzez media.
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wysokie oczekiwania dotyczàce kryminalistyki i victim’s effect przejawiajàcy
si´ w nierealnych oczekiwaniach ofiar przest´pstw45.
Tak wi´c mo˝na rozpatrywaç efekt CSI jako po pierwsze wp∏yw na przysi´g∏ych, a po drugie wp∏yw na innych uczestników post´powania, którzy sàdzàc,
˝e taki efekt istnieje, zmienili swoje zachowanie46. Takie rozró˝nienie opisali
kanadyjscy badacze, odwo∏ujàc si´ do Maricopa County Report47. Wynika
z niego przyk∏adowo, ˝e prokuratorzy pytajà przysi´g∏ych, czy i jakie seriale
kryminalne oglàdajà48.
Wielu badaczy ró˝nie definiuje efekt CSI i na inny aspekt k∏adzie nacisk.
S. Cole i R. Dioso uwa˝ajà, ˝e tzw. efekt CSI mo˝e byç spowodowany nie tyle
serialem CSI, co odkryciem go przez media i szumem, który powsta∏ wokó∏
CSI- the CSI effect effect49 (co jest kolejnym znaczeniem efektu CSI!).
T.R. Tyler odniós∏ si´ do obiegowej opinii na temat CSI, mianowicie,
˝e przysi´gli oglàdajàcy seriale, w których pojawia si´ wysoko wyspecjalizowana
kryminalistyka, podnoszà standardy przyjmowania dowodów na sali sàdowej.
Autor ten uwa˝a, ˝e o efekcie CSI szeroko rozpisuje si´ prasa nienaukowa,
a ma∏o jest naukowych dowodów na taki wp∏yw. Raczej jest to na poziomie
dyskusji ni˝ naukowo udokumentowane zjawisko50. Zdaniem tego autora,
problem dotyczy tego, czy przysi´gli majà ÊwiadomoÊç wp∏ywów, jakim podlegajà51. Mo˝liwym efektem CSI jest obni˝enie, a nie podwy˝szenie, standardów
stosowanych przez przysi´g∏ych52. Przysi´gli sà zmotywowani do szukania
rozwiàzaƒ, które usprawiedliwià wydanie wyroku skazujàcego. U˝ywa si´
bowiem innych standardów do skazania, a innych do uniewinnienia53. Byç
mo˝e pragnienie sprawiedliwoÊci dla ofiary jest wi´ksze ni˝ pragnienie sprawiedliwoÊci dla oskar˝onego, dlatego przysi´gli sà bardziej zmotywowani do
wydania wyroku skazujàcego54. Mo˝e te˝ przysi´gli przeceniajà dowody
naukowe. Zauwa˝ono tendencj´ do postrzegania dowodu naukowego jako
45 S. Cole, R. Dioso-Villa, op. cit., s. 1345.
46 S.M. Smith, M.W. Patry, V. Stinson, But What is the CSI effect? How Crime Dramas Influence

People’s Beliefs About Forensic Evidence, The Canadian Journal of Police & Security
Services, 2007, 5, 3, s. 188.
47 Ibidem, s. 189.
48 Zob. M.L.P. Robbers, Blinded by science, Criminal Justice Policy Review, 2008, 19, 1, s. 88.
49 S. Cole, R. Dioso-Villa, op. cit., s. 1371.
50 T.R. Tyler, Viewing CSI and the Threshold of Guilt: Managing Truth and Justice in Reality and

Fiction, The Yale Law Journal, 2006, 155, 5, s. 1053.
51 Ibidem, s. 1060.
52 Ibidem, s. 1063.
53 Ibidem, s. 1063.
54 Ibidem, s. 1064-1067.
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bardziej pewnego, ni˝ on jest w rzeczywistoÊci. Mo˝e byç to efekt overbelief,
zbytniego absolutyzowania dowodów naukowych55.
Efektem CSI mo˝na te˝, zdaniem tego autora, nazwaç to, ˝e seriale pokazujà
tylko Êledztwo/dochodzenie (investigation)56. Zagadka jest rozwiàzana, winny
wskazany i nie ma potrzeby przeprowadzenia procesu, w ka˝dym razie nie
oglàdajà tego widzowie57. Podsumowujàc, T. Tyler twierdzi, ˝e „objawy” mogà
byç prawdziwe, ale nie sà spowodowane efektem CSI - tzn. przysi´gli mogà
faktycznie rzadziej skazywaç z powodu sympatii do oskar˝onego, jak równie˝
dlatego, ˝e nie chcà si´ kategorycznie wypowiadaç - bo nie sà ekspertami. The
effect may exist, but it may not by a CSI effect58.
Na zagadnieniu fascynacji forensic science skupia si´ K. Pyrek. Przedstawia
ró˝ne definicje i aspekty efektu CSI, które pojawi∏y si´ wczeÊniej w literaturze.
Definiuje ten efekt jako wp∏yw seriali na zachowanie przysi´g∏ych, którzy majà
nierealistyczne oczekiwania wobec kryminalistyki i sà bardziej skorzy przez to
do uniewinniania podczas prawdziwych procesów59. S∏usznie zauwa˝a,
˝e wszyscy uczestnicy szeroko rozumianego Êwiata kryminalistyki majà swojà
w∏asnà definicj´ tego efektu. Poniewa˝ nie zetkn´∏a si´ z dowodami na istnienie
efektu CSI, zwraca uwag´, ˝e mogà to byç anegdoty. Autorka powo∏uje si´ na
badania, w których przeanalizowano ponad 100 artyku∏ów dotyczàcych efektu
CSI, wniosek p∏ynàcy z nich by∏ taki, ˝e efekt CSI to raczej anegdotyczne sytuacje
(np. zaskoczenie ludzi na miejscu zdarzenia, ˝e technicy nie je˝d˝à hummerami,
a wyjaÊnienie sprawy trwa d∏u˝ej ni˝ 45 minut)60. Jako przyk∏ad nierealistycznoÊci podaje problem z entomologami. Jest ich ok. 10 w USA i entomologia nie jest
jedynà dziedzinà ich pracy, a w serialach pracujà na ca∏y etat w ka˝dej jednostce
policji61. Zawody takie jak entomolog sàdowy czy antropolog sàdowy sà zawodami niszowymi, zwykle takie osoby pracujà na uczelniach, a nie w komisariatach.
K. Pyrek sugeruje, ˝e efekt CSI jest wytworem medialnym. Podaje przyk∏ad
procesu Roberta Blade’a oskar˝onego o zastrzelenie ˝ony62. Przysi´gli chcieli
dowodu z DNA lub badaƒ balistycznych (czyli dowodów naukowych).
Pozytywnie ocenia serial CSI, bo zwróci∏ on uwag´ na kryminalistyk´63.
55 Ibidem, s. 1068.
56 Ibidem, s. 1073.
57 Odmienne sceny pokazywane sà w popularnym serialu Law and Order - jednym z nielicznych
seriali, w którym jest pokazany sàdowy proces karny.
58 T.R. Tyler, op. cit., s. 1085.
59 K. Pyrek, op. cit., s. 398.
60 Ibidem, s. 400.
61 Ibidem, s. 401. Gil Grissom, bohater CSI Las Vegas, równie˝ jest entomologiem.
62 Ibidem, s. 408; por. S. Cole, R. Dioso-Villa, op. cit., s. 1350.
63 K. Pyrek, op. cit., s. 424.
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Podobny poglàd odnoÊnie istnienia tego efektu wyra˝a D. Boudreau. Autorka
bada∏a potencjalny wp∏yw CSI na decyzje przysi´g∏ych i nie stwierdzi∏a, by CSI
wp∏ywa∏ na wyroki sàdowe: the verdict on CSI? Not guilty!64.
Wyniki badaƒ prowadzonych przez kanadyjskich naukowców S. Smitha,
M.W. Party’ego i V. Stinsona wskazujà na anegdotal evidence odnoÊnie istnienia
efektu CSI 65. Trudno potwierdziç lub wykluczyç istnienie tego efektu, bo wyniki
sà ró˝ne w zale˝noÊci od rodzaju przeprowadzonych badaƒ. Zwrócili uwag´
na to, i˝ serial CSI pokazuje w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci dowody naukowe i sà
one przedstawiane jako „lepsze” ni˝ nienaukowe66. Ich wyniki badaƒ wskazujà,
i˝ osoby oglàdajàce seriale kryminalne inaczej postrzegajà np. dowód z DNA
ni˝ osoby nieoglàdajàce CSI, uwa˝ajàc taki dowód za bardziej wiarygodny.
Zdaniem badaczy, oglàdanie seriali mo˝e wp∏ywaç na decyzje przysi´g∏ych,
choç nie musi oddzia∏ywaç bezpoÊrednio na orzeczenie o winie67.
Badania nad istnieniem efektu CSI w kontekÊcie dowodów naukowych
prowadzili N. Schweitzer i M. Saks. Wyniki nie wykazujà na to, by osoby oglàdajàce powy˝sze seriale cz´Êciej skazywa∏y bàdê uniewinnia∏y jako przysi´gli,
w odró˝nieniu od osób nie oglàdajàcych seriali kryminalnych. Potwierdzili zaÊ,
˝e oglàdajàcy CSI bardziej byli przekonani do wydanego przez siebie wyroku
i bardziej krytycznie podchodzili do prezentowanych dowodów naukowych68.
Badania prowadzone poÊród australijskich przysi´g∏ych równie˝ nie potwierdzi∏y istnienia klasycznego efektu CSI 69. Nie przedstawi∏y dowodu, ˝e oglàdanie
CSI wp∏ywa na iloÊç skazaƒ. J. Goodman-Delahunty w swoich badaniach wykaza∏a, ˝e „zwi´kszona wiedza o badaniach DNA zmniejsza si∏´ dowodu z badaƒ
DNA”70, a wiara w naukowe dowody zmniejsza∏a si´ wraz ze zwi´kszonà
wiedzà na temat DNA. Jednak widzowie CSI majà wi´kszà motywacj´ do bycia
przysi´g∏ymi i sà bardziej przekonani do wydanego wyroku, majà wy˝sze
64 D. Boudreau, CSI Effect: Not guilty, http://researchmag.asu.edu/2008/03/csi_effect_gets_a_
not_guilty_v.html (data dost´pu 1.10.2010).
65 S.M. Smith, M.W. Patry, V. Stinson, op. cit., s. 187.
66 Ibidem, s. 187.
67 Ibidem, s. 189.
68 N.J. Schweitzer, M.J. Saks, The CSI Effect: Popular fiction about forensic science affects the

public’s expectations about real forensic science, Jurimetrics, 2007, 47, 3, s. 357; zob. S. Cole,
R. Dioso-Villa, op. cit., s. 1335 i nast.; K. Podlas, Investigating The CSI Effect’s Impact on
Jurors, Conference Papers - Law & Society, 2006.
69 B. Waubert de Puiseau, J. Goodman-Delahunty, CSI effects in DNA cases, 19th Conference
of the European Association of Psychology and Law, Sorrento, W∏ochy, 2-5 wrzeÊnia 2009,
s. 37.
70 J. Goodman-Delahunty, L. Lindsay Hewson, Improving Jury Understanding and Use of

DNA Expert Evidence, 2009, Report to the Criminology Research Council, Grant CRC
05/07-08, s. 9.
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oczekiwania wobec bieg∏ych i wi´kszà wiar´ w dowody naukowe71. „Cz´ste
oglàdanie CSI wp∏ywa na postrzeganie dowodów naukowych, ale nie na
orzekanie”72.
Pomimo i˝ nie udowodniono wprost istnienia efektu CSI, M. Reardon,
K. O’Neil i K. Lawson postulujà, by wprowadziç CSI warning73. Mia∏oby
to polegaç na tym, by przestrzegaç uczestników post´powania karnego przed
tym, i˝ mogà ulegaç wp∏ywowi medialnemu w zakresie wyobra˝eƒ o procesie
i post´powaniu. Te bowiem mogà byç inspirowane serialami typu CSI. Byç
mo˝e takie ostrze˝enie uÊwiadomi wp∏ywy, którym ulegamy i ∏atwiej b´dzie
okreÊliç êród∏o wyobra˝eƒ. To zaÊ mo˝e wp∏ynàç na os∏abienie oddzia∏ywania
filmów i seriali kryminalnych.
Jak wynika z przytoczonych powy˝ej rozwa˝aƒ, po przeÊledzeniu wielu
badaƒ zagranicznych systemu common law (amerykaƒskich, kanadyjskich
i australijskich), nie mo˝na kategorycznie przyjàç bàdê odrzuciç istnienia efektu
CSI. Efekt CSI jest wi´c zjawiskiem bardzo z∏o˝onym, skomplikowanym, jest
fenomenem trudnym do wyjaÊnienia.
Najbardziej trafne, moim zdaniem, jest badanie istnienia efektu CSI jako
obserwacja skutków du˝ej oglàdalnoÊci seriali kryminalnych, swoistego faktu
kulturowego i spo∏ecznego. Te skutki sà równie˝ nazywane, zresztà s∏usznie,
efektem CSI. „Efekt CSI jest bardzo realny. Byç mo˝e nie wp∏ywa na przysi´g∏ych, jednak na pewno ma wp∏yw na system wymiaru sprawiedliwoÊci.”74
Moim zdaniem racj´ na E.W. Durnal tak definiujàc efekt CSI. Powsta∏o bowiem
mnóstwo opracowaƒ dotyczàcych oddzia∏ywania tego serialu, i chocia˝ trudno
wykazaç w postaci nomen omen „twardego dowodu”, ˝e serial ten oddzia∏ywuje
na post´powanie karne, jest z ca∏à pewnoÊcià fenomenem spo∏ecznym, o którym
si´ dyskutuje, nie tylko w Êrodowisku naukowym.
Efekt CSI na gruncie polskim
Na gruncie polskim trzeba si´ skupiç na aspekcie potencjalnego efektu CSI
w rozumieniu faktu spo∏ecznego i oddzia∏ywania na uczestników post´powania
karnego. Nie da si´ zbadaç przysi´g∏ych, bo w polskim procesie karnym
nie wyst´pujà, orzeka s´dzia bàdê s´dzia wraz z ∏awnikami. Mówi o tym art. 28
71 Ibidem, s. 10.
72 Ibidem, s. 17.
73 M. Reardon, K. O’Neil, K. Lawson, A new definition of the crime scene investigation (CSI)
effect, Poster presented at the Association for Psychological Science Annual Convention,
Washington, 2007, cytuj´ za: T. Daftary-Kapur., R. Dumas, S. D. Penrod, Jury decisionmaking biases and methods to counter them, Legal & Criminological Psychology, 2010, 15, 1,
s. 142.
74 E.W. Durnal, Crime scene investigation (as seen on TV), Forensic Science International, 2010,
199, 1-3, s. 5.
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k.p.k. w zwiàzku z art. 25 k.p.k. ¸awnicy majà zupe∏nie innà rol´ do spe∏nienia
ni˝ przysi´gli w systemie common law. Jednà majà tylko cech´ wspólnà ∏awnicy
i przysi´gli - nie sà prawnikami. Sà czynnikiem spo∏ecznym w orzekaniu.
Badania dotyczàce wp∏ywu mediów na uczestników polskiego post´powania
karnego na etapie procesu sàdowego prowadzi∏a J. B∏achut, dotyczy∏y one
wp∏ywu doniesieƒ prasowych na uczestników post´powania sàdowego. Wp∏yw
ten by∏ badany w Êwietle wypowiedzi s´dziów75. S´dziowie odpowiedzieli,
˝e doniesienia prasowe nie wp∏yn´∏y nigdy na ich decyzje w toku procesu –
tak odpowiedzia∏o ponad 70% z nich, ale jednoczeÊnie przyznali, ˝e media mogà
wp∏ywaç na innych, np. Êwiadków i ∏awników.
Badania te pokaza∏y du˝à rozbie˝noÊç pomi´dzy tym, co sàdzi si´ o w∏asnym
uleganiu wp∏ywowi mediów, a co sàdzi si´ o uleganiu mediom przez innych.
Mo˝na to wyjaÊniç w ten sposób, ˝e albo jednostka nie chce przyznaç, i˝ ulega
wp∏ywom, albo wp∏yw mediów mo˝e byç nieuÊwiadomiony. Widzowie nie
uÊwiadamiajà sobie, jak bardzo media na nich wp∏ywajà76.
Moim zdaniem, na gruncie polskim „efekt CSI ” nie dotyczy samego wymierzania sprawiedliwoÊci, poniewa˝ nie ma prze∏o˝enia pomi´dzy amerykaƒskimi
przysi´g∏ymi a polskimi ∏awnikami. Jednak efekt CSI mo˝na rozumieç bardzo
szeroko jako mod´ na oglàdanie seriali kryminalnych, fascynacj´ tym, co mo˝na
badaç w nowoczesnych laboratoriach, stawianie kryminalistyce bardzo wysoko
poprzeczki, wzrost oczekiwaƒ ludzi wobec skutecznoÊci organów Êcigania
w tropieniu przest´pców z wykorzystaniem najnowszej techniki. Efekt ten mo˝e
tak˝e polegaç na wyobra˝eniach o dowodach naukowych.
Uwa˝am, ˝e efekt oddzia∏ywania seriali kryminalnych mo˝e polegaç na
rozbie˝noÊciach pomi´dzy mo˝liwoÊciami a oczekiwaniami, co z kolei mo˝e
byç te˝ jednym z mo˝liwych znaczeƒ efektu CSI. W szczególnoÊci pomi´dzy
mo˝liwoÊciami bieg∏ych a oczekiwaniami organów Êcigania oraz mo˝liwoÊciami
organów Êcigania na miejscu zdarzenia a oczekiwaniami ofiar przest´pstw.
NajproÊciej mówiàc, efekt ten dotyczy nie realnych oczekiwaƒ laików, a faktycznych mo˝liwoÊci ekspertów. Mogà one byç spowodowane nierealnymi
wyobra˝eniami, które powstajà u widzów poprzez oglàdanie seriali kryminalnych.
Dotyczy wi´c sposobu patrzenia na dowody naukowe. Zjawisko to mo˝e to
dotyczyç zarówno laików, jak i osób z kr´gu wymiaru sprawiedliwoÊci, które
w niewystarczajàcym stopniu zg∏´bi∏y zagadnienie dowodów naukowych.
75 J. B∏achut, Doniesienia kryminalne w polskiej prasie codziennej [w:] Relacje o przest´pstwach
karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce, red. D. DŒlling, K.H. GŒssel,
S. WaltoÊ, Katedra Post´powania Karnego Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1997, s. 105
i nast.
76 Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2009, s. 236;
B. Dziadzia, Wp∏yw mediów. Konteksty spo∏eczno-edukacyjne, Impuls, Kraków 2008, s. 44.
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S.M. Smith, M.W. Patry i V. Stinson podajà, ˝e oglàdanie telewizyjnych
seriali kryminalnych powoduje wzrost oczekiwaƒ wobec zastosowania przez
policj´ kryminalistyki, która jest niedost´pna77 (jest to bowiem science fiction
lub junk science). Sugerujà, i˝ przyk∏adowo ofiary kradzie˝y z w∏amaniem
mogà byç rozczarowane dzia∏aniem policji na miejscu zdarzenia, poniewa˝ nie
zastosuje si´ tam ca∏ego arsena∏u Êrodków technicznych, jakie poszkodowani
oglàdali w serialach78. Cz´sto zdarza si´, ˝e pokrzywdzeni ˝àdajà badaƒ DNA.
Takie badania bardzo cz´sto pojawiajà si´ w mediach, stàd te˝ zapewne cz´Êç
widzów doskonale os∏ucha∏a si´ z terminologià tych badaƒ. Pokrzywdzeni
bywajà zawiedzeni, ˝e prawdziwe ograny Êcigania nie dysponujà takimi
registraturami, jakie widzà w mediach. Takie rozczarowanie mo˝e prowadziç
do negatywnego postrzegania ca∏ego systemu wymiaru sprawiedliwoÊci, mo˝e
spowodowaç przekonanie, ˝e „moja sprawa” jest mniej wa˝na ni˝ ta filmowa.
Po cz´Êci tak jest naprawd´, gdy˝ seriale i filmy najcz´Êciej traktujà o zabójstwach i bardzo powa˝nych przest´pstwach, a w takie sprawy zaanga˝uje si´
inne Êrodki ni˝ w sprawie w∏amania do samochodu czy piwnicy. Byç mo˝e
ofiarom trudno zrozumieç, i˝ zdarzenie w serialu dotyczy∏o zabójstwa, które jest
zupe∏nie innym rodzajem przest´pstwa od na przyk∏ad w∏amania do piwnicy.
Zjawisko to nazywam efektem W1179. Nazwa serialu ma k∏aÊç nacisk na to,
˝e spo∏eczeƒstwo mo˝e oczekiwaç (jak w samym serialu), ˝e policja natychmiast dociera na miejsce zdarzenia, dost´pne sà wszystkie specjalistyczne
ekspertyzy i sà one przeprowadzone w ekspresowym czasie. Oczekiwania te
przejawiajà si´ tym, i˝ obywatele ch´tnie widzieliby s∏u˝by Êledcze zaanga˝owane tylko w ich spraw´ oraz szybkie wykrycie sprawcy przest´pstwa.
OczywiÊcie nie tylko serial W11 pokazuje w ten sposób prac´ policji, jednak
cieszy si´ du˝à oglàdalnoÊcià ju˝ od 7 lat, a nadal zdarzajà si´ sytuacje, podczas
których poszkodowani sà przekonani o dokumentalnym charakterze tego
serialu80.
Podsumowujàc, faktem jest, ˝e seriale kryminalne, zarówno zagraniczne,
jak i polskie, wp∏ywajà na post´powanie karne. Oddzia∏ywanie seriali jest trudne
do wykazania w postaci mocnych dowodów, jednak niewàtpliwie sama ju˝
dyskusja o tym potwierdza istnienie tego efektu. Po pierwsze seriale takie cieszà
si´ du˝à oglàdalnoÊcià, po drugie osoby oglàdajàce takie seriale zwykle nie majà
77 S M. Smith, M.W. Patry, V. Stinson, op. cit., s. 192.
78 Ibidem, s. 193.
79 J. Stojer, Efekt W11, Policja 997, 2010, 12, s. 44-45.
80 Potwierdzajà to badania prowadzone przez autork´ artyku∏u w ramach pracy doktorskiej pisanej w Katedrze Kryminalistyki i Bezpieczeƒstwa Publicznego UJ o wp∏ywie mediów na
postrzeganie dowodów naukowych, szczególnie potwierdzajà to respondenci policjanci,
wed∏ug nich do tego serialu ludzie odwo∏ujà si´ najcz´Êciej.
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wiedzy ani o rzeczywistej pracy policji, ani dowodach naukowych, wi´c ich
wyobra˝enia mogà pochodziç z mediów. Po trzecie, wyniki badaƒ81 wskazywa∏y,
i˝ wyst´pujà oczekiwania spo∏eczne inspirowane serialami i filmami kryminalnymi, mówià o tym badani policjanci, prokuratorzy, biegli oraz s´dziowie.
Ale „efekt CSI po polsku” to ju˝ temat na odr´bne rozwa˝ania.

81 Badania autorki: badania ankietowe obj´∏y ekspertów - 50 bieg∏ych ró˝nych specjalnoÊci, 77
prokuratorów, 119 s´dziów, 64 ∏awników, 161 policjantów oraz 80 laików; wywiady pog∏´bione
przeprowadzono z 20 policjantami; przeprowadzono tak˝e zogniskowany wywiad grupowy
wÊród 15 studentów prawa.

Franciszek Trzebski

FA¸SZOWANIE ZABYTKÓW RUCHOMYCH
W UJ¢CIU KRYMINALISTYCZNYM I PRAWNOKARNYM
– WYBRANE PRZYPADKI
1. Podstawy prawne walki z fa∏szerstwem dzie∏ sztuki i zabytków
Fa∏szowanie ruchomych dzie∏ sztuki powsta∏o w wyniku zapotrzebowania.
Od wieków towarzyszy∏o nieod∏àcznie kolekcjonerstwu. Fa∏szowano obrazy,
rzeêby, meble, zegary, figurki porcelanowe, dywany, monety, staro˝ytne gemmy
i medale, inkunabu∏y, bardzo rzadkie starodruki wa˝ne dla historii literatury
i nauki, niektóre dokumenty, takie jak testamenty, nadania ksià˝´ce czy przywileje przyznawane przez w∏adców. W Polsce do 2006 roku podstawà prawnà
odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szowanie dzie∏ sztuki i zabytków celem zbycia
i wprowadzenia do obiegu komercyjnego by∏ art. 286 §1 k.k., okreÊlajàcy jako
przest´pstwo „wprowadzenie w b∏àd”, czyli oszustwo. Artyku∏ 294 §1 k.k.
zwi´ksza wymiar kary za to przest´pstwo od roku do lat 10 ograniczenia wolnoÊci
lub pozbawienia wolnoÊci, jeÊli przest´pstwo dokonane zosta∏o w stosunku
do mienia znacznej wartoÊci. Artyku∏ 294 § 2 k.k. precyzuje ju˝ przedmiot
przest´pstwa, stanowiàc, ˝e „tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza
si´ przest´pstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym
znaczeniu dla kultury”. Dopiero jednak ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniajàca ustaw´ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003r.1 okreÊli∏a
w art. 109a w sposób szczegó∏owy przest´pstwo fa∏szerstwa: „ kto podrabia lub
przerabia zabytek w celu u˝ycia go w obrocie zabytkami podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci lub pozbawienia wolnoÊci do lat 2..” i w art. 109b:
„kto rzecz ruchomà zbywa jako zabytek ruchomy albo zbywa zabytek jako inny
zabytek, wiedzàc, ˝e sà one podrobione lub przerobione podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci lub pozbawienia wolnoÊci do lat 2…”2. Zwraca
1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz.1568 z póên.zm.).
2 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 50, poz. 362).
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uwag´ fakt, ˝e w kodeksie karnym kara jest wy˝sza i˝ w ustawie, lecz u˝yta
zosta∏a nazwa „dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury”. Termin ten i jego
definicja u˝yte sà w dokumentach Mi´dzynarodowej Konwencji Haskiej
o ochronie dóbr kultury podczas konfliktu zbrojnego z 1954 r. Od roku 1956
Polska jest sygnatariuszem Konferencji Haskiej3. Ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, zgodnie ze swà nazwà, pos∏uguje si´ natomiast nazwà
zabytek, nazwà tradycyjnà, bo u˝ytà ju˝ w pierwszym polskim akcie prawnym
o ochronie zabytków, w rozporzàdzeniu Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o opiece
nad zabytkami4. Obie nazwy „zabytek” i „dobro kultury” nie sà znaczeniowo
to˝same. W nazwie „zabytek” mieÊci si´ wymiar czasowy, odnoszàcy si´ do
wieku przedmiotu i historii. Takiego odniesienia nie ma nazwa „dobro kultury”.
Mo˝e nim byç tak˝e przedmiot wykonany wspó∏czeÊnie. Ró˝ny jest tak˝e
wymiar kary. Wymiar kary przewidziany w art. 294 § 2 k.k. jest znacznie
wy˝szy ni˝ w art. 109a ustawy o ochronie zabytków zmienionej 24 lutego 2006 r.
Byç mo˝e, w rozumieniu kodeksu karnego okreÊlenie „dobro o szczególnym
znaczeniu dla kultury” obejmuje tylko zabytki szczególnie cenne dla kultury
albo dobra szczególnie cenne nie b´dàce jeszcze zabytkami. Problem jest dyskusyjny, co nie u∏atwia praktycznych zadaƒ organom wymiaru sprawiedliwoÊci.
Interpretacja nazwy „dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury” jest cz´Êcià
debaty nad kodeksowà i „pozakodeksowà” (ustawowà) regulacjà prawnà ochrony
zabytków5. Sprawa ta wykracza poza ramy niniejszego artyku∏u.
2. Kopia, podrobienie, przerobienie, zapo˝yczenie, podobieƒstwo motywów,
twórcza inspiracja
Niejednokrotnie w post´powaniu przygotowawczym lub sàdowym pojawia
si´ wàtpliwoÊç, czy kwestionowany przedmiot jest falsyfikatem, czy kopià.
Istnieje tu zasadnicza ró˝nica. Nie ka˝da kopia jest falsyfikatem. Falsyfikatem
jest tylko taka kopia, która zosta∏a sporzàdzona celem wprowadzenia do obrotu
jako orygina∏ i w tym celu opatrzona zosta∏a dodatkowymi elementami sugerujàcymi, ˝e jest orygina∏em. Wizualnie falsyfikat i kopia mogà wyglàdaç identycznie.
KopiÊci nie majà w∏asnych wizji twórczych, ale jedynie reprodukujà6.
Kopia oznaczona jako kopia nie jest fa∏szerstwem. Dopiero kopia wykonana
w identycznym formacie co orygina∏ i opatrzona sfa∏szowanym podpisem
3 Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212.
4 Dz.U. RP Nr 23, poz. 265.
5 M. Bojarski i W. Radecki, Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kultury. Materia∏y z konferencji pod
red. J. Kaczmarka, Gdaƒsk, 30 maja-1 czerwca 2005 r., s. 13-29.
6 D. Olejniczak, Zarys problematyki prawnej fa∏szerstw dzie∏ malarskich [w:] Prawo muzeów,
red. J. W∏odarski, K. Zeidler, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2008 r., s. 82-91.
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rzeczywistego twórcy staje si´ falsyfikatem. W odró˝nieniu jednak od fa∏szerstwa pieni´dzy podrobienie dzie∏a na w∏asny u˝ytek nie jest przest´pstwem, jest
nim dopiero próba sprzedania falsyfikatu. Rzekomà autentycznoÊç falsyfikaty
starych obrazów uzyskujà przez specjalne zabiegi postarzajàce zarówno lico, jak
i odwrocie, takie jak p´kania, z∏uszczenia farb, zat∏uszczenia i plamy, wystrz´pienia i przedarcia kraw´dzi oraz sfabrykowane nalepki, piecz´cie i napisy.
Pachnàca Êwie˝à farbà kopia nie mo˝e byç celowym falsyfikatem starego obrazu,
nawet je˝eli nie jest oznaczona przez malarza jako kopia. Pomi´dzy orygina∏em
a dzie∏em podrobionym lub przerobionym granica nie jest jednak ostra7. Mogà
byç czynione zapo˝yczenia pojedynczych motywów z orygina∏u lub tylko
wp∏yw twórcy orygina∏u na styl i kompozycj´ póêniejszego obrazu innego malarza. Niekiedy malarz stosuje technik´ warsztatowà podobnà do oryginalnej
i adaptuje styl twórczoÊci rozpowszechniony w okreÊlonym okresie i stosowany
przez wielu artystów w tym czasie. Wreszcie historycy sztuki i eksperci uwa˝ajà
niekiedy, ˝e kwestionowane dzie∏o jest oryginalne, a powsta∏o jedynie jako
wynik twórczej inspiracji pracà wczeÊniejszego lub nawet wspó∏czesnego twórcy,
co nie mo˝e podwa˝aç jego oryginalnoÊci. Nieostre, subiektywnie ustalane granice pomi´dzy wczeÊniejszym orygina∏em a dzie∏em w∏asnym wykorzystywane
sà przez sprytnych artystów, zw∏aszcza tworzàcych tzw. dzie∏a inspirowane
w grafice komputerowej8. Ostatnio podejmowane sà próby kategoryzacji takich
podobieƒstw. Motywacjà wypracowania obiektywizacji stopnia podobieƒstwa
i ustalenie granicy, poza którà podobieƒstwo przestaje ju˝ byç inspiracjà i narusza
prawa autorskie, sà nierzadkie spory o prawo w∏asnoÊci twórczej.
Dzie∏a sztuki fa∏szowali tak˝e oszuÊci, którzy sami byli utalentowanymi
artystami. Wszyscy fa∏szerze muszà byç co najmniej dobrymi rzemieÊlnikami,
poniewa˝ zasadnicze znaczenie ma podrobienie dzie∏a sztuki tak, aby wyglàda∏o
na autentyczne. Sprawny fa∏szerz musi znaç i rozumieç twórczoÊç artysty oraz
warunki powstania dzie∏a, które kopiuje. Kopia dawnego dzie∏a po wygaÊni´ciu
prawa w∏asnoÊci autorskiej, sprzedawana legalnie z podpisem kopisty, jest
niekiedy wartoÊciowym obiektem obrotu. Wystarczy rzut oka na stoiska, choçby
na Rynku Starego Miasta w Warszawie, pod Bramà Floriaƒskà w Krakowie,
w Kazimierzu czy w innych miejscach odwiedzanych przez turystów. Dobre
kopie z zaznaczeniem, ˝e sà kopiami dawnych wybitnych dzie∏, do których
wygas∏y prawa autorskie, znajdujà nabywców. Kopie, sporzàdzane za ˝ycia
mistrza w odleg∏ej epoce, niekiedy przez jego uczniów, mogà mieç znacznà wartoÊç artystycznà, muzealnà i materialnà, jak np. niektóre obrazy w Galerii
7 B. Gadecki, Komentarz do art.109 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(przest´pstwo fa∏szerstwa zabytku), Prokurator nr 2 (38), 2009, s. 98-107.
8 A. Damasiewicz, Mona Lisa z wàsami, Art & Business Kolekcjoner nr 12 (218), Warszawa
2008, s. 16-17.
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Porczyƒskich w Warszawie9. Stare dobre kopie, produkowane w odleg∏ych
czasach, bliskich powstaniu oryginalnego dzie∏a, mogà sprawiaç wra˝enie
orygina∏ów nawet dla renomowanych ekspertów. Kopie sporzàdzano niekiedy
pod okiem samych twórców orygina∏ów. Sà one okreÊlane zazwyczaj jako obrazy
z warsztatu lub ze szko∏y mistrza. Kopie wykonywali nawet sami twórcy
orygina∏ów w celach artystycznych, traktujàc je jako kolejne wersje swego
pierwotnego obrazu. Czynili to tak˝e w celach komercyjnych. Nawet wybitnym
ekspertom bywa szczególnie trudno zidentyfikowaç kopi´ sporzàdzonà przez
autora orygina∏u. Spektakularny przypadek zosta∏ ujawniony i zbadany po kradzie˝y z muzeum w Odessie obrazu Caravaggia „Poca∏unek Judasza” Okaza∏o
si´, ˝e identyczny obraz eksponowany jest od wielu lat jako wybitne dzie∏o
Caravaggia w jednym z muzeów w Irlandii. Eksperci sà zgodni, ˝e oba obrazy
wysz∏y spod p´dzla tego samego mistrza. Eksponowane sà w dwu ró˝nych
muzeach, lecz majà podobnà wartoÊç materialnà. Osobnym zagadnieniem jest
celowe sygnowanie przez wielkiego mistrza obrazu wykonanego przez ucznia.
Tak post´powali Rembrandt, a zw∏aszcza Rubens, którego pracownia by∏a
rodzajem manufaktury obrazów. W nowszych czasach celowali w tymi Picasso
i Salvatore Dali. Ten ostatni sygnowa∏ nawet pospieszne, fragmentaryczne
szkice z∏o˝one nieomal z kilku kresek, niepodobne do jakiegokolwiek orygina∏u
stworzonego wczeÊniej. O ich wartoÊci komercyjnej decydowa∏ tylko w∏asnor´czny podpis mistrza. Kopie malowane przez utalentowanych uczniów twórcy
sprzedawali niekiedy jako w∏asne obrazy. Autentyczny podpis mistrza mo˝e
mieç znacznie wi´kszà wartoÊç materialnà ni˝ samo dzie∏o. Z takimi sytuacjami
eksperci majà niekiedy do czynienia. Czasami fa∏szerze kopiowali dzie∏o, które
sam twórca orygina∏u powtarza∏. Tak np. w przypadku Vlastimila Hofmana
fa∏szerze kopiujà „Dziewczynk´ z ptaszkiem”, a w przypadku Teodora
Axentowicza jego obraz „Hucu∏ki”- obrazy wykorzystywane przez obu twórców
dla kolejnych wersji tych˝e obrazów. Trafiajàce na rynek akwarele Nikifora to
w wi´kszoÊci falsyfikaty. Niektórzy znawcy malarza oceniajà, ˝e zaledwie jedna
trzecia „nikiforów” na rynku jest prawdziwa. Dzia∏ajà na rynku prawdziwe
fabryki „nikiforów”, sprzedawanych za poÊrednictwem internetu. Pojawiajà si´
tak˝e podróbki Nikifora w katalogach renomowanych domów aukcyjnych.
Nikifor by∏ mistrzem koloru. Stylistyka jego obfituje w takie bogactwo szczegó∏ów, ˝e fa∏szerze zazwyczaj si´ w nich gubià. Obrazy sfa∏szowane sà cz´sto du˝e
i masywne, a takich Nikifor nie malowa∏. Najwi´kszym rozmiarem by∏ dla niego
format A4. Du˝e obrazy Nikifora pochodzà sprzed II wojny Êwiatowej i sà bardzo
drogie. Wczesne obrazy z poczàtku lat dwudziestych ubieg∏ego stulecia rozpoznaç mo˝na po tym, ˝e sà malowane na austriackich drukach urz´dowych albo
9 Mieczys∏aw Morka, Malarstwo w∏oskie w kolekcji J. i Z.K. Porczyƒskich. Problemy atrybucji,
Biuletyn Historii Sztuk nr 2, 1992 oraz Kolekcja im. Jana Paw∏a II. Kompromitacja koÊcio∏a i
paƒstwa, wyd. Il Libro Warszawa, 1999.
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na kartkach zeszytów szkolnych. Do innych najcz´Êciej podrabianych polskich
artystów dzia∏ajàcych w XX wieku nale˝à tak˝e: W∏adys∏aw Strzemiƒski,
Henryk Sta˝ewski, Witkacy, Tadeusz Kantor, Maja Berezowska, Kazimierz
Mikulski, Jerzy Nowosielski, czy Stasys Edrigevicius. Innym rodzajem
przest´pstwa jest fa∏szerstwo polegajàce na sporzàdzaniu w∏asnych, ca∏kowicie
oryginalnych obrazów, rzeêb i innych ruchomych zabytków, ale utrzymanych
w stylu i w technice ∏udzàco podobnej do tej, jakà pos∏ugiwali si´ s∏awni twórcy
w przesz∏oÊci, a tak˝e wybitni artyÊci doby wspó∏czesnej. Przyk∏adowo, przez
wiele lat uznawano obrazy ma∏o znanego malarza angielskiego Toma Keatinga
za nieznane autentyki wielkich mistrzów. Keating przyzna∏ si´, ˝e sprzedawa∏
swoje w∏asne oryginalne obrazy brytyjskim muzeom i galeriom jako dzie∏a
Rembrandta i Renoire’a. Obrazy by∏y wykonane w stylu i przy u˝yciu historycznej
techniki wielkich mistrzów w sposób tak znakomity, ˝e uznawali je za autentyczne wybitni eksperci10. S∏ynne fa∏szerstwa zwiàzane sà z nazwiskiem Hana
van Meegerena, holenderskiego malarza naÊladujàcego w pierwszej po∏owie
ubieg∏ego wieku w sposób perfekcyjny obrazy Jana Vermeera van Delft, wspó∏czesnego Rembrandtowi. Ponad dwadzieÊcia lat van Meegeren wykonywa∏
i sprzedawa∏ w∏asne obrazy jako dzie∏a Vermeera11. Bezb∏´dna wiernoÊç szczegó∏ów w obrazach van Meegerena widoczna by∏a w odmalowanych rekwizytach
z epoki i w mistrzowskim podrobieniu stylu Veermera, a tak˝e w technice,
fakturze i w farbach sporzàdzanych z barwików wed∏ug oryginalnych recept
stosowanych przez Vermeera. Kunszt i dok∏adnoÊç oszusta zmyli∏a wybitnych
rzeczoznawców. Prawie bez wyjàtku uznawali oni obrazy za nieznane dotàd
autentyczne dzie∏a Vermeera. W roku 1937 Êwiatowej s∏awy holenderski historyk sztuki i autorytet w zakresie twórczoÊci Vermeera dr Abraham Bredius
rozpozna∏ jako nieznane dzie∏o Vermeera obraz „Uczniowie w Emaus” znany
tak˝e pod tytu∏em „Wieczerza w Emaus”. Obraz zakupi∏o Muzeum Boijmans
w Rotterdamie za rekordowà sum´ 520 000 guldenów, uzyskanà z prywatnej
donacji holenderskiego magnata stoczniowego. „Odkrywca” obrazu Han van
Meegeren otrzyma∏ 2/3 tej sumy. Afera wybuch∏a po drugiej wojnie Êwiatowej.
W trakcie poszukiwaƒ w Niemczech obrazów pochodzàcych z kolekcji
Hermana Goeringa, sk∏adajàcej si´ w wi´kszoÊci z dzie∏ zrabowanych lub
wy∏udzonych w krajach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie, holenderscy
eksperci natkn´li si´ na nieznany dotàd obraz Vermeera „Chrystus
i Jawnogrzesznica”, podobny w stylu i uj´ciu do „Uczniów w Emaus”.
Wywiezienie takiego obrazu za granic´ Holandii bez pozwolenia by∏o przest´pstwem. Organa Êcigania ustali∏y, ˝e sprzedawcà obrazu by∏ malarz i handlarz
obrazów zamieszka∏y w Amsterdamie Han van Meegeren. W maju 1945 roku,
10 B. Innes, Fa∏szerstwa i oszustwa, wyd. Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2006, s. 73-77.
11 F. Wyne, To ja by∏em Vermeerem. Narodziny i upadek najwi´kszego fa∏szerza XX wieku,
wyd. Rebis, Poznaƒ 2008.
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bezpoÊrednio po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej, zosta∏ on aresztowany pod
zarzutem wspó∏pracy z okupantem jako osoba wspó∏dzia∏ajàca w przest´pczym
wywozie zabytkowego obrazu. W tej sytuacji oszust zdecydowa∏ si´ ujawniç
prawd´. Kara gro˝àca mu za fa∏szerstwo by∏a bowiem znacznie ni˝sza ni˝ kara
za wspó∏prac´ z okupantem. Van Meegeren przyzna∏ si´, ˝e namalowa∏ czternaÊcie rzekomych dzie∏ Vermeera, z czego dziewi´ç wprowadzi∏ do obiegu rynkowego za sum´ 7 167 000 guldenów Po potraceniu op∏at za poÊrednictwo uzyska∏
5 460 000 guldenów, tzn. oko∏o. 2 300 000 dolarów amerykaƒskich, przy sile
nabywczej dolara wielokrotnie wi´kszej ni˝ wspó∏czeÊnie. Zeznania te by∏y tak
niewiarygodne, ˝e w przebiegu procesu zadano mu pytanie, czy jest gotów
w obecnoÊci rzeczoznawców namalowaç nowe klasyczne arcydzie∏o. Van
Megeeren wykona∏ bez trudu to zadanie. Obraz okaza∏ si´ tak ∏udzàco podobny
w stylu i w technice do obrazów Vermeera, ˝e sàd uwierzy∏ w prawdziwoÊç
wyjaÊnieƒ. Han van Megeeren obwieszczony zosta∏ przez media Êwiatowe
genialnym arcyoszustem. Proces sta∏ si´ kompromitacjà wybitnych historyków
sztuki i ekspertów, którzy w ciàgu wielu lat przy zakupach do znanych galerii
i muzeów uznawali obrazy van Meegerena za oryginalne dzie∏a Vermeera.
Wyrok by∏ bardzo ∏agodny. Fa∏szerza skazano tylko na rok pozbawienia wolnoÊci12. Okaza∏o si´, ˝e ca∏a autentyczna spuÊcizna Vermeera na Êwiecie zredukowana zosta∏a do zaledwie trzydziestu obrazów. Ku zawstydzeniu ekspertów
i zgorszeniu opinii publicznej obrazy malowane przez van Megeerena w ciàgu
wielu lat zdobi∏y Êciany najznakomitszych muzeów jako oryginalne dzie∏a
Vermeera13.
Innym rodzajem przest´pstwa jest przerobienie autentycznego obrazu
nieznanego lub ma∏o znanego malarza w taki sposób, aby naÊladowa∏ obraz znanego i cenionego artysty, lub nawet dopisanie podrobionej sygnatury mistrza do
obrazu ma∏o znanego malarza z tej samej epoki. Przyk∏adem mo˝e byç domalowanie do XIX wiecznego obrazu nieznanego malarza sygnatury Jacka
Malczewskiego czy te˝ samo wzbogacenie istniejàcej kompozycji o motywy
charakterystyczne dla tego wybitnego artysty14.
Osobnym i bardzo szczególnym fa∏szerstwem wed∏ug Jana Âwieczyƒskiego
jest tworzenie przez artyst´ prac utrzymanych w stylu i technice minionej lub
nawet wspó∏czesnej epoki i oferowanie ich do sprzeda˝y zgodnie z prawdà,
˝e sà to jego w∏asne obrazy. Nabywca, który zna pochodzenie takiego dzie∏a
i wie, ˝e jest ono wykonane wspó∏czeÊnie, wprowadza je Êwiadomie na rynek
12 J. Âwieczyƒski, Grabie˝cy kultury i fa∏szerze sztuki, Wydawnictwo Radia i Telewizji,
Warszawa 1986, s. 193-197.
13 F. Arnau, Sztuka fa∏szerzy – fa∏szerze sztuki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1988, s. 304-308.
14 D. Olejniczak, Zarys problematyki prawnej fa∏szerstw dzie∏ malarskich [w:] Prawo muzeów,
red. J. W∏odarski, K. Zeidler, Oficyna Wolters Kluver bussiness, Warszawa 2008, s. 88.
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jako dzie∏o oryginalne wybitnego twórcy. Anegdotycznym, znanym przyk∏adem
takiego fa∏szerstwa jest przypadek Izraela Ruchomowskiego, oryginalnego
twórcy trzycz´Êciowego he∏mu ze z∏ota, z∏otej tiary, która do dziÊ jest przechowywana w paryskim muzeum Luwr15. By∏a to z∏ota tiara, którà ten utalentowany
z∏otnik wykona∏ na zamówienie dla jakiegoÊ uczonego z okazji jubileuszu.
Dzie∏o Ruchomowskiego, jako rzekoma tiara perskiego satrapy Sajtafernesa,
zosta∏o sprzedane przez oszustów braci Hochmann w 1896 roku, poprzez
Wiedeƒ, dla muzeum Luwr w Pary˝u za czterysta tysi´cy franków. Aby uwiarygodniç ten nieznany „antyk”, pojawiajàcy si´ nagle na rynku sztuki, dodano
obiektowi legendarnà opraw´. Wed∏ug tej opowieÊci w II wieku p.n.e. patrycjusze
Olbii, greckiej kolonii le˝àcej niedaleko ujÊcia dzisiejszego Bohu i Dniepru do
Morza Czarnego, ofiarowali tiar´ jako dowód uleg∏oÊci i wdzi´cznoÊci
Sajtafernesowi. Dzie∏o rzekomo zaginione od prawie dwu tysi´cy lat mia∏o
odnaleêç si´ w Wiedniu, gdzie pewien Rumun oferowa∏ wa˝àcy 460 gramów
z∏oty obiekt na sprzeda˝ znanym kolekcjonerom - m.in. baronowi Rothschildowi
za sum´ stu tysi´cy koron austriackich w z∏ocie. Otto Bendorf, austriacki autorytet
w sprawach archeologii, jako ekspert z ramienia kolekcjonerów, uzna∏, ˝e tiara
jest „wspania∏ym zabytkiem z∏otnictwa z czasów przedchrzeÊcijaƒskich” i zaleca∏ kupno z przeznaczeniem jako dar dla wiedeƒskiego muzeum sztuki.
Przedstawicielom muzeum wyda∏o si´ jednak dziwne, ˝e szczeroz∏ote dzie∏o
sztuki sprzed ponad dwóch tysi´cy lat wykazuje jedynie drobne uszkodzenia,
i to wy∏àcznie w miejscach pozbawionych reliefów. Uznali wi´c, ˝e te wgniecenia ∏atwe do wykonania wywo∏ano sztucznie dla upozorowania staro˝ytnoÊci
obiektu. Za ich poradà kolekcjonerzy zrezygnowali z kupna. Tiara zosta∏a
jednak nabyta przez muzeum Luwr jako arcydzie∏o staro˝ytnej sztuki z∏otniczej.
Po nabraniu podejrzeƒ, ˝e obiekt by∏ falsyfikatem, rozgorza∏a dyskusja pomi´dzy
uczonymi francuskimi a broniàcymi swego autorytetu ekspertami z ramienia
muzeum Luwr. Spraw´ rozstrzygnà∏ sam Ruchomowski. Zademonstrowa∏ on
swoje umiej´tnoÊci, wykonujàc inne dzie∏a sztuki „scytyjskiej” lub „etruskiej”16.
W Polsce toczy∏a si´ w ma∏ej skali podobna sprawa, ilustrujàca rozbie˝noÊç
opinii eksperckich. By∏o to post´powanie cywilne z powództwa pewnego
biznesmena, który w 2002 r. kupi∏ na aukcji obraz W∏adys∏awa Maleckiego pt.
„Pejza˝ z oddzia∏em powstaƒczym” z 1874 roku. Powsta∏y wàtpliwoÊci, czy
obraz jest autentykiem, czy falsyfikatem. Eksperci nabywcy zakwestionowali
autentycznoÊç pracy, jednak˝e rzeczoznawcy domu aukcyjnego, gdzie obraz
sprzedano, bronili jego oryginalnoÊci. Dwóch konserwatorów z Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu uzna∏o obraz za falsyfikat. Wed∏ug innej opinii
sporzàdzonej na podstawie badania wykonanego w Niemczech przez dwóch
15 B. Innes, Fa∏szerstwa i oszustwa, wyd. Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2006, s. 144-145.
16 J. Âwieczyƒski, Grabie˝cy kultury i fa∏szerze, op. cit., s. 191-192; tak˝e F. Arnau, op. cit,
s. 171-179.
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historyków sztuki i konserwatora stwierdzono jednak, ˝e obraz jest autorstwa
W∏adys∏awa Maleckiego. Sprawa znalaz∏a swój epilog w sàdzie17. Bardziej
wspó∏czeÊnie, w 2005 roku, b∏´dnà ocen´ ekspertów sprowokowali dziennikarze
TVN i „Rzeczpospolitej”. Wystawili oni na aukcji podrobiony obraz Franciszka
Starowieyskiego pt. „Zjawa”. Rzeczoznawcy domu aukcyjnego, w którym
go wystawiono, kolekcjonerzy, marszandzi i historycy sztuki nie rozpoznali
fa∏szerstwa. Obraz zosta∏ nawet fikcyjnie kupiony przez podstawionà przez
dziennikarzy osob´18.
Falsyfikaty pojawiajà si´ nie tylko na czarnym rynku, na straganach bazarów,
lecz niekiedy na oficjalnym rynku dzie∏ sztuki. Oko∏o 10 lat temu w czasopiÊmie
„Art & Business” opublikowano list polskiego malarza Jerzego Dudy-Gracza,
w którym artysta stwierdzi∏, ˝e jeden z domów aukcyjnych sprzeda∏ prac´, która
mia∏aby byç jego dzie∏em, a która nim nie jest. Artysta uwa˝a∏, ˝e nie by∏o
mo˝liwe, by tego „knota” mo˝na by∏o uznaç za jego prac´. 28 paêdziernika 2004
roku na aukcj´ sztuki wspó∏czesnej w Domu Aukcyjnym „Agra-Art” w Warszawie trafi∏y dwie prace na papierze Stasysa Eidrigeviciusa. Autor poproszony
o opini´ przez nabywajàcà, w∏aÊcicielk´ krakowskiej galerii Artemis, stwierdzi∏
po sprawdzeniu strony internetowej Agry, ˝e ktoÊ pos∏u˝y∏ si´ jego grafikami
ilustrujàcymi poezje Mi∏osza wydanymi w stu bibliofilskich egzemplarzach.
Dom aukcyjny kupi∏ obie prace na aukcji w Desie-Unicum w Warszawie jako
dzie∏a oryginalne. Ekspert, kustosz zbiorów ASP w Warszawie, nie mia∏a
wàtpliwoÊci, ˝e sà to oryginalne prace Stasysa Eidrigeviciusa. Na podstawie jej
opinii fotokopie grafik jako prac oryginalnych zosta∏y umieszczone w katalogu
aukcyjnym firmy Desa-Unicum19. Sà znane przypadki wielu prymitywnych
oszustw, których ofiarà pada∏y naiwne osoby, kupujàce na bazarach rzekome
dzie∏a sztuki p´dzla najwi´kszych malarzy Êwiata, np. jako obrazy Velasqueza
czy Corota. Osoby te nie zdawa∏y sobie sprawy z tego, ˝e w Polsce nie ma
obrazów tych mistrzów nawet w najwi´kszych muzeach. OszuÊci sprzedawali
obrazy jako tzw. nadzwyczajne okazje. Co prawda, niezmiernie rzadko pojawia∏y
si´ na straganowych targach sztuki autentyczne nieskatalogowane obrazy takich
artystów, jak Tadeusz Makowski, Jan Cybis czy Juliusz Kossak.

17 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç przeciwko zabytkom (krótka charakterystyka zagro˝enia) mi´dzy-

narodowa wspó∏praca s∏u˝b policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przest´pczoÊci
przeciwko zabytkom, red. M. Karpowicz, P. Ogrodzki, Szczytno 2005.
18 J. Huczkowski, Falsyfikaty - co na to stowarzyszenie, Gazeta Antykwaryczna nr 7/8/9, 2005, s. 66.
19 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç przeciwko zabytkom (wspó∏praca organów Êcigania z instytucjami

kultury i s∏u˝ba ochrony zabytków w jej zwalczaniu) [w:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa
kultury, s. 115-136, pod red. J. Kaczmarka, Zakamycze, 2006.
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3. Wprowadzanie falsyfikatów do obrotu na rynku dzie∏ sztuki
Artyku∏ 109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami reguluje
odpowiedzialnoÊç karnà tego, kto wprowadza do obrotu zabytek podrobiony lub
przerobiony przez innà osob´. Do organów Êcigania nale˝eç powinno ustalenie,
czy osoba, która zby∏a obrazy, mia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e sà one podrobione. Artyku∏
109b reguluje odpowiedzialnoÊç karnà handlarza sztuki. Podrobiony obraz
zanim trafi do ostatniego nabywcy, bywa zbywany wielokrotnie przez ró˝nych
poÊredników, takich jak antykwariusze, galerie, domy aukcyjne.
Wprowadzenie do obrotu kopii obrazów, bez stosownych oznaczeƒ, rodzi
obaw´ wywiezienia za granic´ bez pozwolenia orygina∏ów zg∏aszanych na
granicy jako kopie. Podejrzenie takiego wywozu pociàga za sobà obowiàzek
sporzàdzenia na koszt Skarbu Paƒstwa ekspertyzy wojewódzkiego konserwatora
zabytków celem sprawdzenia, czy przedmiotowe obrazy lub inne dzie∏a sztuki
nie sà autentykami. Na dok∏adny opis konfliktu na tym tle pomi´dzy prokuratorem rejonowym a wojewódzkim konserwatorem zabytków zas∏uguje przypadek
wywozu za granic´ falsyfikatów okreÊlanych przez wywo˝àcego jako kopie.
Obrazuje on spór pomi´dzy prokuratorem rejonowym a wojewódzkim konserwatorem zabytków na tle odmiennej interpretacji przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. W roku 2007 Prokuratura Rejonowa w ¸odzi
nadzorowa∏a post´powanie w sprawie wywozu zabytków bez pozwolenia przez
obywatela polskiego aktualnie mieszkajàcego w Kanadzie. W czerwcu 2007 r.
podczas odprawy celnej przeprowadzonej na terenie portu lotniczego w ¸odzi
ujawniono 9 obrazów nie zg∏oszonych do kontroli. Pasa˝er nie posiada∏ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ¸odzi na wywiezienie
zabytków za granic´ RP. Jak wyjaÊni∏ funkcjonariuszom celnym na lotnisku,
obrazy zakupi∏ na aukcji internetowej Allegro. Obrazy zatrzymano i przekazano
do Wojewódzkiego Urz´du Ochrony Zabytków w ¸odzi celem wykonania
ekspertyzy i zbadania autentycznoÊci. Ustalono, ˝e wszystkie zatrzymane obrazy
rzekomo autorstwa Jacka Malczewskiego, Juliana Fa∏ata, S.I. Witkiewicza,
Nikifora, mianowicie: „Kobieta z dzbanem”, „Chrystus i Samarytanka”,
„Kobieta na tle pejza˝u”, „Portret”, „Starzec”, „Postaç”, „Pejza˝ z koÊcio∏em’,
„Pejza˝ z koÊcio∏em w tle”, sà falsyfikatami. Obrazy te zosta∏y wykonane
wspó∏czeÊnie, przez nieznanego fa∏szerza i nie by∏y zabytkami W tej sytuacji
pasa˝er zaskar˝y∏ zatrzymanie na granicy przedmiotowych obrazów jako nie
podlegajàcych ustawie o ochronie zabytków. Prokurator rejonowy w ¸odzi
uwzgl´dni∏ za˝alenie. W uzasadnieniu postanowienia powo∏a∏ si´ na opinie
ekspertów stwierdzajàc, ˝e dzia∏anie wywo˝àcego nie mia∏o znamion czynu
zabronionego, poniewa˝ zabezpieczone obrazy nie by∏y zabytkami i czynnoÊç
skar˝àcego nie wype∏nia∏a art. 109 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Jednak w oparciu o ten sam materia∏ dowodowy Wojewódzki
Konserwator Zabytków w ¸odzi mia∏ zdanie odmienne i wniós∏ do Sàdu
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Rejonowego w ¸odzi za˝alenie na orzeczenie prokuratora. Zarzuci∏ prokuratorowi,
˝e nie wykona∏ nale˝nych czynnoÊci w celu ustalenia osoby, która podrobi∏a
obrazy, i nie zatrzyma∏ obrazów jako materia∏u dowodowego w sprawie ustalenia,
czy dzia∏anie wywo˝àcego by∏o ukierunkowane na u˝ycie sfa∏szowanych
obrazów w obrocie zabytkami zagranicà. Zdaniem konserwatora wojewódzkiego,
zgodnie z art. 109 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do
zadaƒ organów Êcigania nale˝y ustalenie, czy osoba, która zby∏a przewo˝àcemu
obrazy w Polsce, mia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e sà one podrobione. Fakt zbycia falsyfikatów osobie przewo˝àcej obrazy za granic´ wskazuje, ˝e mog∏o dojÊç do podrobienia zabytku w celu u˝ycia go w obrocie zagranicà, co stanowi z kolei
przest´pstwo wype∏niajàce art. 109a ustawy o ochronie zabytków. Sàd
Rejonowy w ¸odzi po rozpoznaniu sprawy nie uwzgl´dni∏ jednak za˝alenia
wniesionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, utrzymujàc
w mocy postanowienie prokuratora. Sàd uzasadniajàc swe postanowienie,
stwierdzi∏, ˝e rozumowanie prokuratura by∏o logicznie uzasadnione. Obie strony
transakcji mia∏y ÊwiadomoÊç tego, ˝e obraz jest jedynie kopià. Wed∏ug sàdu
wskazywaç mia∏y na to rozmiary obrazów, znacznie mniejsze od rozmiarów
orygina∏ów. W ocenie sàdu równie˝ fakt umieszczenia obrazów na aukcji internetowej Allegro przemawia∏ za tym, ˝e obrazy nie by∏y orygina∏ami, gdy˝
aukcja internetowa jest ma∏o wiarygodna dla kolekcjonerów poszukujàcych
orygina∏ów dzie∏ wybitnych malarzy. Nale˝y tu jednak zauwa˝yç, ˝e sàd nie
odniós∏ si´ do faktu podrobienia sygnatur twórców orygina∏ów, co wskazywa∏o,
˝e nie by∏y to kopie, lecz celowe falsyfikaty. Wyrok sàdu nie zosta∏ zaskar˝ony
i sta∏ si´ prawomocny. Âwiadome wprowadzenie na rynek fa∏szywych obrazów
jest przest´pstwem z art. 286 k.k. lub, w przypadku dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury, z art. 294 § 2 k.k., który okreÊla kar´ pozbawienia wolnoÊci
od roku do lat 10. Mimo to liczba zg∏oszeƒ dotyczàca fa∏szerstw jest minimalna.
Galerie sztuki nie zawiadamiajà niekiedy organów Êcigania o fa∏szerstwach,
bo pragnà uniknàç niepo˝àdanego rozg∏osu.
4. Sposoby wprowadzania falsyfikatów do obrotu na rynku dzie∏ sztuki
i zabytków
Sposoby u˝ywane dla przest´pczego wprowadzania do obiegu na rynek
podrobionych lub przerobionych dzie∏ sztuki i zabytków sà cz´sto pomys∏owe
i niekiedy trudne do wykrycia. Walki z przest´pczoÊcià tego rodzaju nie u∏atwia
kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w∏aÊcicielowi zbywajàcemu falsyfikat trzeba udowodniç, ˝e dzia∏a∏ w z∏ej wierze, a to jest bardzo
trudne. Artyku∏ 174 k.c. stanowi, ˝e posiadacz rzeczy ruchomej nie b´dàcy jej
w∏aÊcicielem nabywa jà na w∏asnoÊç, jeÊli posiada rzecz nieprzerwanie jako
posiadacz samoistny od lat trzech. W przypadku obrotu zabytkami nabycie
przedmiotu na w∏asnoÊç po trzech latach posiadania jest okresem zbyt krótkim.
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Niekiedy po trzech latach od przest´pstwa kradzie˝ obrazu w magazynach
muzeum lub kradzie˝ zabytku piÊmiennictwa w bibliotece nie zostaje nawet
ujawniona. Wykrycie przest´pcy zdarza si´ czasami po latach od momentu umorzenia Êledztwa z powodu niewykrycia przest´pstwa. Kodeks cywilny u∏atwia
uzyskanie tytu∏u w∏asnoÊci przez przepis art.7 k.c., który uznaje domniemanie
dobrej wiary (bona fide) wyra˝onej przez zbywajàcego o legalnym nabyciu
i posiadaniu rzeczy, którà zbywa za automatycznie obowiàzujàce. Nieuznanie
oÊwiadczenia dobrej woli wymaga uzyskania przez nabywc´ dowodów zaprzeczajàcych. Jest to cz´sto przeszkoda niemo˝liwa do pokonania. Przyj´cie a priori
zasady domniemania dobrej wiary stwarza u∏atwienia dla paserstwa. W przypadku nabycia w∏asnoÊci rzeczy od osoby nieuprawnionej kodeks cywilny
stwarza jeszcze wi´ksze u∏atwienie nielegalnego wprowadzania dzie∏ sztuki
i zabytków na rynek. Artyku∏ 169 § 1 k.c. stwierdza bowiem, ˝e nabywca uzyskuje w∏asnoÊç ju˝ z chwilà obj´cia rzeczy w posiadanie, chyba ˝e dzia∏a w z∏ej
wierze, co zgodnie z przedmiotowym art.7 k.c. wymaga udowodnienia.
Udowodnienie celowego dzia∏ania przest´pczego nie jest w takich przypadkach
∏atwe. Dzia∏a tu zasada in dubio pro reo. Polski kodeks cywilny nie uwzgl´dnia
odr´bnej natury zabytków i dóbr kultury. Szczególna ich w∏aÊciwoÊç sprowadza
si´ m.in. do tego, ˝e zabytki i dobra kultury stanowià przedmioty unikatowe,
indywidualne. Poza wartoÊcià trudno wymiernà, jakà stanowi znaczenie dla
dziedzictwa narodowego, tym ró˝nià si´ od wi´kszoÊci rzeczy ruchomych,
˝e nawet najdoskonalsza kopia czy reprodukcja nie ma waloru zabytku. Mimo
to kodeks cywilny traktuje zabytki ruchome jak ka˝dà innà rzecz w obrocie
cywilnoprawnym.
Jak wskazujà omawiane tu przypadki, opinie ekspertów sà cz´sto sprzeczne
lub wr´cz mylne. Du˝a liczba pomy∏ek przy ocenie autentycznoÊci kwestionowanych obiektów rodzi wàtpliwoÊci co do kompetencji i rzetelnoÊci przeprowadzonych ocen. Zdaniem Jerzego Stelmacha eksperci sà najs∏abszym ogniwem
w procesie zwiàzanym z dochodzeniem roszczeƒ w przypadku nabycia falsyfikatu.. Eksperci zwiàzani cz´sto ze zleceniodawcami, tj. w∏aÊcicielami domów
aukcyjnych wystawiajàcych dzie∏a na sprzeda˝, rzadko wydajà opinie negatywne.
Formu∏ujà oni swe oceny w sposób ostro˝ny, asekuracyjny lub wr´cz stronniczy,
co mo˝e u∏atwiaç wprowadzenie do legalnego obrotu ewidentnych falsyfikatów
lub dzie∏ wàtpliwej wartoÊci. Problem ten dotyczy tak˝e Êwiatowego rynku sztuki.
Od strony prawnej zagadnienie to przedstawione zosta∏o w monografii Levy’ego 20.
Mniej lub bardziej udane fa∏szerstwo u˝ywane jest jako sposób okradania
muzeów lub galerii. Z∏odziej wstawia na miejsce orygina∏u falsyfikat. JeÊli
zr´czna i szybka podmiana jest niezauwa˝ona w chwili jej dokonywania, wtedy
moment wykrycia kradzie˝y mo˝e byç bardzo opóêniony. Rekordzistà w technice
20 S.M. Levy, Liability od the art expert for professional malpractice, Wisconsin L. Rev 595,1991
(Heinoline).
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podmieniania orygina∏ów kopiami by∏ Stephane Breitwieser we Francji, utalentowany malarz kopista. W ciàgu 7 lat okrad∏ w pojedynk´ 170 muzeów i galerii
w Europie. TrudnoÊç wykrycia go polega∏a na tym, ˝e dzia∏a∏ sam i z regu∏y nie
wprowadza∏ skradzionych obiektów do obiegu rynkowego. Ukrywa∏ skradzione
obrazy u siebie, realizujàc irracjonalne pragnienie ich osobistego posiadania
i napawania si´ w samotnoÊci wielkà sztukà21. W Polsce s∏ynna jest kradzie˝
podobnà metodà obrazów wielkiej wartoÊci, takich jak „Ukrzy˝owanie” Antona
van Dycka oraz „Kobieta przenoszàca ˝ar” Pitera Breughla z Muzeum
w Gdaƒsku w kwietniu 1974 r. Sprawca dosta∏ si´ do wn´trza muzeum po rusztowaniach, korzystajàc z odnawiania zewn´trznych Êcian budynku. Oderwa∏
obrazy od pod∏o˝a i umieÊci∏ w miejscu obrazu „Kobieta przenoszàca ˝ar”
zwyk∏à reprodukcj´ wyci´tà z czasopisma, a zamiast obrazu „Ukrzy˝owanie”
Antona van Dycka wstawi∏ jego falsyfikat. Opóêni∏o to znacznie moment
zauwa˝enia kradzie˝y. Âledztwo umorzono po pó∏ roku z powodu niewykrycia
sprawcy, ale obrazów nie odzyskano. Podobnà technik´ zastosowano
w Muzeum Narodowym w Poznaniu we wrzeÊniu 2000 roku. Skradziony tam
zosta∏ obraz Claude’a Moneta „Pla˝a w Pourville, zachodzàce s∏oƒce”. By∏o to
jedyne dzie∏o malarskie Moneta w zbiorach polskich. WartoÊç obrazu oceniano
nawet na 7 milionów dolarów. Ten g∏oÊny przypadek omówiony zosta∏ wczeÊniej22. Z powodu niewykrycia sprawcy post´powanie umorzono. Dopiero po
9 latach sprawca zosta∏ zidentyfikowany dzi´ki temu, ˝e zabezpieczono i przechowano dowodowe Êlady linii papilarnych pozostawione na ramie skradzionego
obrazu. Po paru latach Êlady te porównano z odbitkami linii papilarnych zarejestrowanych w bazie kart systemu AFIS (Automated Fingerprint Identification
System), jakie pobrano od osobnika. który dopuÊci∏ si´ niewielkiego przest´pstwa po kilku latach od kradzie˝y w muzeum. Osobnik ten okaza∏ si´ sprawcà
kradzie˝y obrazu Moneta. By∏ to rzemieÊlnik, mieszkaniec Olkusza. Przyzna∏
si´ od razu do winy i opisa∏ dok∏adnie sposób kradzie˝y. Posiada∏ zaskakujàco
dobrà znajomoÊç przepisów umo˝liwiajàcych wielogodzinne przebywanie
w muzeum celem szkicowania dla celów szkoleniowych jakiegoÊ obrazu.
Wys∏a∏ w tym celu faksem pod fa∏szywym nazwiskiem proÊb´ o zgod´ na szkicowanie do kierownictwa muzeum i takà zgod´ uzyska∏. Ulokowa∏ si´ wraz
z torbà zawierajàcà przybory kreÊlarskie w pobli˝u sali, gdzie eksponowano
dzie∏o Moneta. Zaobserwowa∏ wczeÊniej zwyczaj stopniowego opuszczania
sal przez personel jeszcze przed zamkni´ciem muzeum w celu przebrania si´
z ubrania s∏u˝bowego w ubranie prywatne i zakoƒczenia pracy mo˝liwie wczeÊnie po zamkni´ciu muzeum. To rozeznanie zapewni∏o mu czas i sposobnoÊç
niezauwa˝onego wyci´cia obrazu z ram, uszkodzonego przy tym z poÊpiechu,
21 S. Breitwieser, Wyznania z∏odzieja dzie∏ sztuki, wyd. Muza SA, Warszawa 2007.
22 F. Trzebski, Kradzie˝e z muzeów w Polsce. Analiza kryminalistyczna i stopieƒ zagro˝enia wybrane przypadki, Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki, t. XIV, 2010, s. 341-359.
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a nast´pnie umieszczenia na jego miejscu nieudolnego falsyfikatu. Falsyfikat
sporzàdzi∏ na zamówienie nieznany mu z nazwiska malarz – student. Sprawca
opuÊci∏ muzeum bez sprawdzenia przez personel torby szkicownika, w którym
ukry∏ przed wejÊciem falsyfikat, a potem wyniós∏ orygina∏. Obraz umieÊci∏
w mieszkaniu w Olkuszu, w schowku za szafà i przechowywa∏ tam przez 9 lat.
Odmówi∏ ju˝ dalszych zeznaƒ na rozprawie przed Sàdem Rejonowym
w Poznaniu i okaza∏ skruch´. W chwili dokonania przest´pstwa by∏ niekarany.
Za poÊrednictwem swego obroƒcy, zapewne za jego radà, zaproponowa∏ dobrowolnà kar´ nie wi´cej jednak ni˝ dwa lata pozbawienia wolnoÊci. Tak ∏agodnej
karze sprzeciwi∏ si´ prokurator, a tak˝e, jako strona pokrzywdzona, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, dzia∏ajàce w charakterze oskar˝yciela posi∏kowego.
Prokurator domaga∏ si´ kary co najmniej czterech lat pozbawienia wolnoÊci.
Ostatecznie Sàd Rejonowy w Poznaniu orzek∏ kar´ trzech lat pozbawienia
wolnoÊci i cz´Êciowà rekompensat´ kosztów restauracji obrazu. By∏a to kara
∏agodna, poniewa˝ czyn wype∏nia∏ art. 294 § 2 k.k., który okreÊla maksymalny
wymiar kary 10 lat pozbawienia wolnoÊci za przyw∏aszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Ponadto czyn oskar˝onego wype∏nia∏ art. 108. ust. 1
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w brzmieniu: „Kto niszczy
lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat
5”. Polski kodeks karny nie stosuje systemu kumulacji kar przy wymierzaniu
kary ∏àcznej. Sàd uzna∏ za okolicznoÊç wybitnie ∏agodzàcà t∏umaczenia oskar˝onego, który, naÊladujàc nieudolnie Breitwiesera, zapewnia∏ w Êledztwie, ˝e przest´pstwa nie pope∏ni∏ z niskich pobudek i ch´ci zysku, lecz z powodu osobistej
fascynacji sztukà Moneta. Uzasadniaç to mia∏ fakt, ˝e nie próbowa∏ sprzedaç
obrazu i przechowywa∏ go w warunkach nie zwi´kszajàcych uszkodzeƒ, których
i tak ju˝ dokona∏ podczas kradzie˝y. Sàd nie wzià∏ pod uwag´ mo˝liwoÊci,
˝e sprawca nie próbowa∏ sprzedaç obrazu ze strachu po sensacji medialnej, jakà
wywo∏a∏a kradzie˝. Próba sprzeda˝y s∏ynnego obrazu, jedynego obrazu Moneta
w Polsce, z charakterystycznym uszkodzeniem zdemaskowa∏aby sprawc´.
Piotr Ogrodzki wysuwa hipotez´, ˝e kradzie˝ by∏a wykonana na fachowe
zamówienie23. Przemawia za tym fakt, ˝e nie znaleziono w mieszkaniu sprawcy
czegokolwiek, co sugerowa∏oby jego w∏asne zainteresowania klasycznym
malarstwem (wydawnictwa czy reprodukcje itp.). Nikt z cz∏onków rodziny
lub osób kontaktujàcych si´ z nim nie zauwa˝y∏ wczeÊniej jakiegokolwiek
zainteresowania sztukà. Sàd nie sprawdza∏ wiedzy oskar˝onego w zakresie
twórczoÊci Moneta czy historii malarstwa. Ukrywanie obrazu mog∏o byç podyktowane koniecznoÊcià, a nie mi∏oÊcià do wielkiej sztuki Moneta, zw∏aszcza
˝e hipotetyczny zleceniodawca zapewne odmówi∏ zakupu obrazu uszkodzonego
w sposób demaskujàcy kradzie˝. Sàd nie uzna∏ jednak tej hipotezy za zas∏ugujàcà
na weryfikacj´ i przychyli∏ si´ do szlachetnej wersji oskar˝onego. Omawiana
23 M. Narbutt, Kup pan amorka, Rzeczpospolita nr 6 z 13-14 lutego 2010 r.
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sprawa wskazuje na zaniedbania w ochronie ekspozycji muzeum graniczàce
wr´cz z lekkomyÊlnoÊcià. Brak obrazu stwierdzono dopiero po 2 dniach, kiedy
pracownica muzeum spostrzeg∏a, ˝e rzekomy autentyk, s∏abo umocowany,
wysunà∏ si´ z ram. Kierownictwo muzeum wyda∏o zgod´ na szkicowanie eksponowanych obrazów bez sprawdzenia dowodu osobistego zainteresowanego
przed jego wejÊciem do wn´trza muzeum. Nie sprawdzono zawartoÊci torby
szkicownika przy wejÊciu i przy opuszczeniu muzeum przez sprawc´. Obraz tej
klasy powinien byç indywidualnie monitorowany. Jedynie organy Êcigania
stan´∏y na poziomie profesjonalnej sprawnoÊci monitorujàc co pewien czas
zabezpieczone Êlady daktyloskopijne i konfrontujàc je, co prawda z opóênieniem, ze Êladami w zasobie danych systemu AFIS. Umo˝liwi∏o to automatyczne
wykrycie ich identycznoÊci ze Êladami pobranymi póêniej przy okazji innego
banalnego przest´pstwa pope∏nionego tak˝e, jak si´ okaza∏o, przez oskar˝onego
o kradzie˝ obrazu Moneta. Âlady pozostawione na ramie obrazu zosta∏y
wprowadzone do zasobu informacji daktyloskopijnej, gdzie by∏y automatycznie
identyfikowane i porównywane z istniejàcym zasobem danych przy pomocy
komputerowego programu AFIS. Przypadek ten w sposób spektakularny
udowodni∏ u˝ytecznoÊç w Polsce systemu AFIS jako techniki kryminalistycznej.
5. Techniki kryminalistyczne w zwalczaniu fa∏szerstw dzie∏ sztuki i zabytków
W kryminalistycznej ocenie autentycznoÊci zabytków ruchomych coraz
wi´kszà rol´ odgrywajà naukowe badania laboratoryjne. Dostarczajà one obiektywnych przes∏anek uznania podmienionego obrazu za falsyfikat. Techniki
wykorzystywane przez fachowych przest´pców do fa∏szowania dzie∏ sztuki sà
pracoch∏onne, niejednokrotnie wymagajà talentu, umiej´tnoÊci, znajomoÊci
technik i materia∏ów stosowanych w czasach powstania fa∏szowanych dzie∏ sztuki.
Tradycyjne sposoby badania autentycznoÊci wykorzystuje historyk sztuki i specjalista w zakresie twórczoÊci artysty, którego rzekome dzie∏o oferowane jest na
rynek. Sposób ten polega na stylistycznej ocenie dzie∏a. Sprawdza on równie˝
proweniencje, czyli histori´ dzie∏a od chwili opuszczenia pracowni artysty do
dotarcia do obecnego w∏aÊciciela. Proweniencja jest dokumentowana, a dokumenty potwierdzajàce autentycznoÊç dzie∏a przedstawia si´ przy umowie kupnasprzeda˝y. Wiele dzie∏ sztuki nie posiada dok∏adnej proweniencji i losów ich nie
da si´ ustaliç przez przyporzàdkowanie autorstwa wybitnym twórcom czy nawet
szko∏om malarskim, rzeêbiarskim lub innym zespo∏om artystycznym. Nawet
odleg∏a, dobrze udokumentowana proweniencja nie wyklucza mo˝liwoÊci,
˝e pierwszy w∏aÊciciel naby∏ znakomicie wykonany falsyfikat i nieÊwiadomy
tego wprowadzi∏ go do obiegu. Jak wskazujà przytoczone tu przypadki, metoda
tradycyjna, ocena subiektywna eksperta, nie zawsze pozwala w sposób bezsporny
wykryç przest´pstwo. Obiektywne, laboratoryjne metody kryminalistyczne
umo˝liwi∏ dopiero rozwój fizyki i chemii. Znaczenie ich dla rozwik∏ania
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wczeÊniejszych zagadek autentycznoÊci dzie∏ sztuki omówi∏ Âwieczyƒski na
wczeÊniejszych konkretnych przypadkach24. Obecnie metody te rozwijajà si´,
zwi´kszajàc stale katalog kryminalistycznych technik chemiczno-fizycznych.
Przyk∏adowo, niewidoczne zmiany naniesione na obraz ujawniane sà za pomocà
specjalnych technik fotograficznych, takich jak podczerwieƒ i luminescencja
w podczerwieni. W badaniach sygnatury stosowana jest zobiektywizowana
analiza graficzno-porównawcza pisma, obok analizy przez specjalistów bieg∏ych
w zakresie pisma r´cznego. Czasem konieczna jest ingerencja w materi´ dzie∏a
w celu pobrania materia∏u porównawczego. Dotyczy to przede wszystkim badaƒ
chemicznych, które polegajà na laboratoryjnym badaniu próbek drewna, p∏ótna
czy farby. Badania chemiczne sà tak˝e metodà stosowanà do analizy okresu
powstawania obrazów. Precyzyjnie datowane dawne traktaty i pisma cechowe
podawa∏y proporcje, w których mieszano pigmenty. Dzi´ki wspó∏czesnej analizie chemicznej i porównaniu sk∏adu chemicznego próbki farby z recepturà
obowiàzujàcà w okresie przypisywanym powstaniu kwestionowanego obrazu
mo˝na wykluczyç lub potwierdziç jego autentycznoÊç. W najbardziej zaawansowanych badaniach autentycznoÊci, np. w ostatnich latach przy datowaniu
bezcennej relikwii, tzw. Ca∏unu Turyƒskiego, pobierane by∏y mikroskopijne
próbki drewna lub produktów wytwarzanych z drewna celem oznaczenia zawartoÊci radoizotopu w´gla C14. Jest to rozwini´cie w skali mikro metody datowania
stosowanej od dawna w archeologii. Badania chemiczne i fizyczne umo˝liwiajà
tak˝e ods∏oni´cie budowy stratygraficznej obrazu, pokazujà uk∏ad nawarstwieƒ
oraz ustalajà, czy artysta stosowa∏ malarstwo wielowarstwowe lub nak∏ada∏
warstwy nowego obrazu na jego pierwotnej postaci, niekiedy nawet na swych
wczeÊniejszych obrazach o odmiennej treÊci. Stosowanymi metodami sà fotografie w promieniowaniu rentgenowskim, wykorzystanie nowoczesnego mikroskopu
o du˝ej rozdzielczoÊci obrazu, rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, spektralnej
analizy emisyjnej czy te˝ chromatografii25. Dzi´ki tym obiektywnym metodom
wytrawni specjaliÊci potrafià zidentyfikowaç i datowaç materia∏y wykorzystane
do wykonania obrazu. Organy Êcigania lub wymiar sprawiedliwoÊci w Polsce
rzadko jednak korzystajà ze stosunkowo kosztownej ekspertyzy dzie∏ sztuki
wykonywanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne. Bardzo proste
grafologiczne badania kryminologiczne przeprowadzono przed laty na zlecenie
Sàdu Cywilnego w Cz´stochowie w sprawie domniemanego obrazu Wojciecha
Kossaka „Tr´bacz i kowalowa”26. Celem badaƒ by∏o ustalenie, czy sygnatura
24 J. Âwieczyƒski, Grabie˝cy kultury i fa∏szerze sztuki, rozdz. „Fa∏szerze, oszuÊci, i kryminalistyka”,
Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1986, s. 219-227.
25 T. Wid∏a, Znamiona sfa∏szowania obrazu, Problemy Prawa Karnego, Prace Naukowe
Uniwersytetu Âlàskiego nr 5, s. 75, Katowice 1980.
26 P. Rybicki, Techniczno-kryminalistyczne badania dzie∏ sztuki, Problemy Kryminalistyki nr
250, s. 7-13, 2005.
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„Wojciech Kossak 1909” widniejàca na przedstawionym do badaƒ obrazie
olejnym jest autentycznym podpisem Wojciecha Kossaka. Materia∏ porównawczy
stanowi∏y albumy i katalog zawierajàce reprodukcje dzie∏ Wojciecha Kossaka.
Najcz´Êciej badania majàce sprawdziç autentycznoÊç dzie∏a sztuki odbywajà si´
na zlecenie posiadacza lub w∏aÊciciela. Tacy zleceniodawcy sà na ogó∏ bardziej
zainteresowani w poznaniu prawdy na swój w∏asny u˝ytek. JeÊli uzyskajà
potwierdzenie podejrzeƒ o autentycznoÊci nabytego dzie∏a, niekoniecznie
sà sk∏onni do wyst´powania na mozolnà i kosztownà drog´ prawnà. Mo˝na
rozwa˝aç, czy na gruncie prawa cywilnego sprzeda˝ falsyfikatu jest nabyciem
rzeczy z wadà fizycznà i na mocy art. 556 k.c. obcià˝yç za nià sprzedawc´.
Procedura ta jest mo˝liwa tylko przy bezspornym wykazaniu, ˝e dzie∏o jest
falsyfikatem przy zachowaniu rocznego terminu od dnia jego nabycia.
Nierozpoznane falsyfikaty traktowane na rynku dzie∏ sztuki jako orygina∏y
stwarzajà powa˝ny problem w skali mi´dzynarodowej. Falsyfikaty ujawniane
sà nawet w renomowanych Êwiatowych zbiorach muzealnych, tak˝e w Polsce,
nie tylko w prywatnych kolekcjach27.
O problemie fa∏szerstw dzie∏ sztuki i handlu nimi na polskim rynku antykwarycznym pisze si´ stosunkowo rzadko. Polska nie ma wypracowanych procedur
prawnych, jak to ma miejsce we Francji i we W∏oszech. W wielu paƒstwach
europejskich istniejà wyspecjalizowane organy zwalczajàce przest´pczoÊç przeciwko dobrom kultury, w tym i fa∏szerstwom. We Francji od 1975 r. funkcjonuje
specjalny wydzia∏ policji prowadzàcy dzia∏ania zmierzajàce do odszukiwania
skradzionych dzie∏ oraz ujawniania wprowadzanych w sieci do obrotu falsyfikatów.
We W∏oszech analogicznà jednostk´ powo∏ano w 1969 r.28
Nawet laboratoryjne metody naukowe nie zawsze pozwalajà na bezsporne
wykrycie falsyfikatu. Przyk∏adem by∏a g∏oÊna sprawa zakupu przez Muzeum
Narodowe w Gdaƒsku w 2007 r. obrazu „Rybak z siecià” Leona Wyczó∏kowskiego za 80 tysi´cy z∏otych. Sprawa obrazu Wyczó∏kowskiego jest na tyle
interesujàca, ˝e zas∏uguje na bardziej szczegó∏owe omówienie. Przypadek ten
pokaza∏ kontrowersje ekspertów, w tym tak˝e interpretujàcych wyniki badaƒ
laboratoryjnych dzie∏a o wàtpliwej autentycznoÊci. Obraz mia∏ powstaç w roku
1891, jak wynika z datowania przy sygnaturze. Oferta sprzeda˝y cennego dzie∏a
za stosunkowo niewygórowanà cen´ wyda∏a si´ na tyle atrakcyjna, ˝e muzeum
wszcz´∏o skutecznà procedur´ pozyskania publicznych Êrodków finansowych.
27 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç przeciwko zabytkom (wspó∏praca organów Êcigania z instytucjami

kultury i s∏u˝bà ochrony zabytków w jej zwalczaniu) [w:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa
kultury. Materia∏y z konferencji Gdaƒsk, 30 maja–1 czerwca 2005 r., pod red. J. Kaczmarka,
s. 117. Zakamycze 2006.
28 W. P∏ywaczewski, Kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty fa∏szerstw dzie∏ sztuki. Nauki
penalne wobec problemów wspó∏czesnej przest´pczoÊci, str. 570, wyd. K. Krajewski,
Warszawa 2007.
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Polegano na ekspertyzie profesora, historyka sztuki z Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu29. Sprzedajàcy od trzech lat próbowa∏ bez powodzenia
zbyç obraz w ró˝nych domach aukcyjnych i w muzeach. Wszyscy, którym
oferowa∏ obraz, wyra˝ali wàtpliwoÊci odnoszàce si´ do jego techniki, stylu
wykonania oraz do sygnatury. Kiedy zakupionego „Rybaka z siecià” wystawiono
na publicznej ekspozycji w muzeum, pojawi∏y si´ g∏osy, ˝e dzie∏o mo˝e byç
fa∏szywe. Kontrowersyjny obraz „Rybak z siecià” nale˝a∏ do ca∏ej serii przedstawieƒ rybaków malowanych przez Wyczó∏kowskiego na Ukrainie. W tej sytuacji
muzeum zleci∏o ponownà ekspertyz´ technologicznà, tym razem nie u historyka
sztuki, lecz u profesora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Ekspert ten po analizie tekstury
i farb wykry∏, ˝e pochodzi∏y one z poczàtku XX wieku, a wi´c z okresu póêniejszego ni˝ datowanie obrazu. Analizujàc technik´ procesu malowania, stwierdzi∏
on, ˝e obraz by∏ wykonany w czystej technice gwaszu, a Wyczó∏kowski w obrazach wykonanych w technice wodnej u˝ywa∏ raczej akwareli, a Êwiat∏o tworzy∏
za pomocà jasnego koloru papieru lub gruntu na∏o˝onego na powierzchni´
papieru. Poddany analizie obraz namalowany zosta∏ farbami wodnymi na papierze
naklejonym na tektur´. Zaobserwowane przy kraw´dziach obrazu linie, wykonane
przy linijce o∏ówkiem w celu kadrowania kompozycji (przeniesienia rysunku)
oraz brak zmian barwnych przy kraw´dziach lica obrazów pomi´dzy cz´Êcià
ods∏oni´tà, a cz´Êciami przykrytymi ramà wskazywa∏y, ˝e tektura zosta∏a wykorzystana wtórnie. Sposób malowania wykazywa∏ brak charakterystycznego dla
Wyczó∏kowskiego modelowania rozwodnionà farbà i dotyczy∏o to równie˝ cieni
i pó∏tonów. W analizowanym obrazie partie te opracowane zosta∏y w formie
sztywnych, schematycznych linii. Zapewne ze wzgl´du na surowy charakter
obrazu uzyskiwany w tej technice Wyczó∏kowski nigdy nie stosowa∏ jej samodzielnie, unika∏ czystej techniki gwaszu, a kryjàca wodna farba by∏a jedynie
uzupe∏nieniem opracowania malarskiego, a nie samodzielnym Êrodkiem wyrazu.
Wed∏ug opinii konserwatorskiej we wszystkich znanych obrazach Leona
Wyczó∏kowskiego obok gwaszu by∏ stosowany pastel, akwarela, równie˝ tempera, olej i tusz. Trudno znaleêç w okresie przed 1900 rokiem obraz wykonany
w technice wodnej. W tym czasie artysta malowa∏ g∏ównie w technice olejnej
oraz wykonywa∏ prace w pastelu. Bli˝sza analiza pierwszej litery „L” w sygnaturze wskazywa∏a wyraêne zachwianie i niepewnoÊç wykonania, co podwa˝a∏o
jej autentycznoÊç. ObecnoÊç w farbach badanego obrazu du˝ych iloÊci pierwiastków cynku i baru wskazywa∏o, ˝e jako dodatek do farb móg∏ byç zastosowany litopon, mieszanina siarczku cynku i siarczanu baru, kryjàca siarkowà biel
cynkowà. Litopon jest powszechnie stosowanà domieszkà do pigmentów we
wspó∏czesnych wodnych farbach kryjàcych. We wszystkich poddanych analizie
29 J. Zjawa-Miliszkiewicz, Gada∏ dziad do obrazu…, Polska Sztuka i Antyki, Art & Business”
nr 5, 2010.
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próbkach warstwy malarskiej obrazu stwierdzono obecnoÊç litoponu. Znany by∏
on wprawdzie ju˝ na prze∏omie XIX i XX wieku, ale brakuje dowodów na jego
praktyczne zastosowanie w malarstwie w tym okresie. Dopiero po roku 1920
litopon zosta∏ wprowadzony do produkcji malarskiej farby artystycznej.
ObecnoÊç du˝ych iloÊci tytanu w próbkach pobranych z obrazu wskazywa∏a na
zastosowanie farb z dodatkiem bieli tytanowej. Biel taka stosowana jest wspó∏czeÊnie w celu podniesienia w∏asnoÊci krycia i popularna jest w farbach akwarelowych, temperach i farbach plakatowych. ObecnoÊç bieli tytanowej w farbie
badanego obrazu wyklucza∏a jego powstanie ju˝ w roku 1891. W podsumowaniu
analizy badawczo-konserwatorskiej i ocenie jego stanu zachowania i budowy oraz
wyników przeprowadzonych badaƒ, szczególnie sk∏adu w∏óknistego papieru
i tektury oraz obecnoÊci bieli tytanowej w farbach, profesor, konserwator dzie∏
sztuki, podwa˝y∏ autentycznoÊç obrazu. Wysunà∏ on przypuszczenie, ˝e przedmiotowy obraz móg∏ byç kopià obrazu olejnego Leona Wyczó∏kowskiego
„Rybak z siecià”, znajdujàcego si´ w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Badania pigmentów oraz spoiwa farb wykaza∏y, ˝e farby u˝yte w obrazie to
najprawdopodobniej farby plakatowe, stosowane dopiero od po∏owy XX wieku
do dnia dzisiejszego. W farbach obrazu datowanego na rok 1891 zawarty jest
pigment, który upowszechni∏ si´ w sporzàdzaniu farb malarskich oko∏o roku
1920, czyli 30 lat póêniej. Kontrowersyjny obraz „Rybak z siecià” z Muzeum
Narodowego w Gdaƒsku by∏by jedynym obrazem Leona Wyczó∏kowskiego
namalowanym w technice gwaszu. Analiza chemiczna dostarczy∏a zatem
danych wskazujàcych na to, ˝e najprawdopodobniej obraz „Rybak z siecià”
sygnowany na rok 1891 nie jest dzie∏em Leona Wyczó∏kowskiego. Muzeum
Narodowe w Gdaƒsku przekaza∏o t´ ekspertyz´ historykowi sztuki, którego
pozytywna opinia zadecydowa∏a o nabyciu obrazu przez muzeum. Profesor podtrzyma∏ swojà wczeÊniejszà opini´. Jego zdaniem analizowany gwasz z akwarelà
posiada bardzo charakterystyczne dla wczesnej fazy polskiego impresjonizmu
„przeniebieszczenia”, czyli nazbyt intensywne fiolety. Z tego w∏aÊnie powodu
prace Wyczó∏kowskiego, z lat 1890-1893, krytykowali ówczeÊni warszawscy
krytycy, uznajàc to za wynik powierzchownego rozumienia zasad nowego
kierunku w sztuce. Akwarelowe niebieskie czy fioletowe cienie powodujà, ˝e
dzie∏o utrzymane jest w zimnej gamie barwnej. Olejna wersja tego obrazu
w Muzeum Narodowym w Krakowie jest inna, posiada zupe∏nie odmiennà
orkiestracj´ kolorystycznà. Refleksy zachodzàcego s∏oƒca utrzymane sà tam
w ostrej ˝ó∏cieni i w punktowych uderzeniach czerwieni. Dok∏adna analiza
motywów pozwala na stwierdzenie wielu ró˝nic, które wynikajà z odmiennoÊci
techniki malarskiej i odmiennoÊci podk∏adu. Gwasz z akwarelà nie jest ani
kopià, ani naÊladownictwem obrazu olejnego, lecz samodzielnym, odr´bnie
potraktowanym studium. Wed∏ug ponowionej raz jeszcze opinii tego historyka
sztuki obraz wykonany akwarelà i gwaszem mieÊci si´ w linii rozwojowej
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twórczoÊci Wyczó∏kowskiego. Mo˝e on byç przyk∏adem przejÊciowego oddzia∏ywania na Wyczó∏kowskiego podobnej techniki malarskiej stosowanej wtedy
przez Fa∏ata. Zdaniem eksperta w∏aÊnie fa∏szerz wykona∏by falsyfikat w technice
olejnej typowej dla Leona Wyczó∏kowskiego. Tylko fa∏szerz nie znajàcy drogi
twórczej Wyczó∏kowskiego nie u˝y∏by bowiem specyficznej kolorystyki, która
jest charakterystyczna tylko dla krótkiego okresu twórczoÊci Wyczó∏kowskiego,
w∏aÊnie oko∏o 1891 roku. O tym wie ekspert, ale taka wiedza by∏a niedost´pna
fa∏szerzowi, który namalowa∏ obraz tak, jak Wyczó∏kowski „powinien” go
namalowaç.
Kolejnà ekspertyz´ wykonano w Zak∏adzie Konserwacji Papieru i Skóry
UMK w oparciu o analiz´ sk∏adu mas w∏óknistych obrazu. Wszystkie rodzaje
wykrytych mas w∏óknistych w tekturze i papierze szarym by∏y znane wprawdzie
ju˝ w XIX wieku, ale, jak wynika z doÊwiadczenia eksperta, zastosowane
kompozycje mas wskazujà dopiero na ich pochodzenie z po∏owy XX wieku.
W drugiej po∏owie XIX stosowano jeszcze powszechnie jako dodatek do celulozy
masy szmaciane. W zbadanej tekturze obrazu uwidoczniona zosta∏a jedynie
masa mechaniczna w postaci Êcieru drzewnego oraz masy celulozowe. Taka
kompozycja by∏a wprawdzie cz´sto stosowana do wyrobu tektur, ale dopiero
w pierwszej po∏owie XX stulecia. Z kolei papier szary obrazu posiada o wiele
bardziej bogaty sk∏ad w∏óknisty, gdy˝ zawiera: Êcier drzewny, masy celulozowe
oraz niewielki dodatek masy szmacianej. W papierze obrazu wykryto w∏ókno
charakterystyczne dla sosny. Masy sosnowe by∏y roztwarzane metodà alkalicznà
(siarczanowà) z uwagi na du˝à obecnoÊç ˝ywicy w drewnie sosny. Metod´
siarczanowà w wytwarzaniu mas sosnowych znano ju˝ w drugiej po∏owie XIX
wieku. Z doÊwiadczenia tego˝ eksperta uzyskanego przy badaniach papierów
produkowanych w XIX i XX w. wynika jednak, ˝e masy sosnowe ch´tniej
stosowano dopiero w I po∏owie XX w., a jeszcze cz´Êciej u˝ywano ich po II wojnie Êwiatowej. Metoda siarczanowa w II po∏owie XIX. i w I po∏owie XX w. by∏a
stosowana o wiele rzadziej ni˝ metoda kwaÊna, czyli siarczynowa. Stosowano jà
g∏ównie do papierów szarych w tym okresie, a dopiero od lat 30. XIX w., kiedy
opanowano technik´ bielenia wielostopniowego mas sosnowych, ta w∏aÊnie
metoda zacz´∏a si´ bardziej upowszechniaç. Równie˝ masy celulozowe liÊciaste
(ich obecnoÊç wykryto w papierze szarym obrazu) cz´Êciej stosowano dopiero
w I po∏owie XX wieku, a jeszcze powszechniej dopiero po II wojnie Êwiatowej.
Przeprowadzona analiza sk∏adu w∏óknistego wskazuje zatem, ˝e obraz powsta∏
prawdopodobnie póêniej ni˝ to wynika z sygnatury, dopiero w I po∏owie XX
stulecia. Leon Wyczó∏kowski zmar∏ w roku 1936 .
Wobec rozbie˝noÊci w opiniach ekspertów dyrektor Muzeum Narodowego
w Gdaƒsku skierowa∏ spraw´ do prokuratury rejonowej. Ta zleci∏a ekspertyz´
grafologicznà Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu. Ustali∏o ono,
˝e Wyczó∏kowski nie jest autorem sygnatury obrazu. W 1891 r., gdy˝ ta data
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widnieje na badanym obrazie, podpisywa∏ si´ jeszcze pe∏nym nazwiskiem.
Sygnatura analizowanego dzie∏a „Wycz”- wyglàda jak podpis z póêniejszego
okresu twórczoÊci artysty. Biegli z policyjnego laboratorium porównywali
sygnatury na pracach z ca∏ego okresu twórczoÊci Wyczó∏kowskiego, równie˝ na
jego obrazach w ró˝nych polskich muzeach. Analizowali tak˝e listy i prywatne
zapiski artysty. Ich zdaniem sygnatura obrazu zosta∏a prawdopodobnie sfa∏szowana metodà naÊladownictwa, polegajàcà na wzorowaniu si´ fa∏szerza na autentycznych podpisach. W kolejnej fazie post´powania postanowiono zbadaç,
co dzia∏o si´ z obrazem przed sprzeda˝à. Prokuratorzy ustalili, ˝e od momentu
wystawienia pierwszej opinii potwierdzajàcej autentycznoÊç obrazu dzie∏o znajdowa∏o si´ w prywatnej galerii, z której obraz móg∏ byç wypo˝yczany. Powzi´to
przypuszczenie o mo˝liwoÊci podmienienia obrazu. Hipoteza ta upad∏a
w momencie, gdy ekspert, autor pierwotnej pozytywnej opinii, potwierdzi∏,
˝e ma do czynienia z tym samym dzie∏em, które bada∏ wczeÊniej. W tej sytuacji,
mimo negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych i sygnatury wskazujàcych
na fa∏szerstwo, prokurator umorzy∏ Êledztwo. Prokurator nie uwzgl´dni∏ faktu,
˝e historyk sztuki tylko oglàda obraz i nie prowadzi badaƒ laboratoryjnych,
w przeciwieƒstwie do konserwatora dzie∏ sztuki, który pos∏uguje si´ analizà
techniczno-technologicznà, konserwatorskà analizà stanu zachowania obrazu
oraz analizà chemicznà sk∏adu farb. Jednak nawet ÊwiadomoÊç, ˝e obraz móg∏
byç falsyfikatem, nie mo˝e byç dla prokuratora argumentem wystarczajàcym do
wysuni´cia zarzutu przest´pstwa wobec osoby. Zgodnie z art. 286 k.k. nale˝y
wykazaç umyÊlnoÊç takiego dzia∏ania ze strony zbywajàcego. Tego faktu
w post´powaniu dowodowym nie ustalono i dlatego Êledztwo zosta∏o umorzone.
Niewàtpliwie prokurator nie jest w∏aÊciwà i uprawnionà osobà do wydawania
orzeczenia o autentycznoÊci dzie∏a sztuki, a w przypadku wàtpliwoÊci dzia∏aç
musi zgodnie z zasadà in dubio pro reo. Umorzenie sprawy i sprzeczne opinie
ekspertów wywo∏a∏y d∏ugà i burzliwà dyskusj´ w gronie historyków sztuki
i muzealników. W rezultacie, g∏ównie za sprawà kontrowersji wÊród ekspertów,
obraz „Rybak z siecià” z sygnaturà Leona Wyczó∏kowskiego zawis∏ jednak
w sali ekspozycyjnej Muzeum Narodowego w Gdaƒsku. Wyrok nie usunà∏
jednak aury falsyfikatu wokó∏ niego.
Du˝e zagro˝enie nabycia falsyfikatu stwarza kupowanie zabytków za poÊrednictwem aukcji internetowych. W 2008 r. wybuch∏ skandal, gdy znawcy malarstwa Witkiewicza ze S∏upska, gdzie w lokalnym muzeum znajduje si´ spora
kolekcja jego dzie∏, wypatrzyli w sieci internetowej falsyfikat obrazu Witkacego
„Portret Teofila Trzciƒskiego”30. Pojawi∏ si´ on na aukcji internetowej Allegro.
Cena obrazu, który oferowa∏ sprzedawca, wynosi∏a 26 tysi´cy z∏otych. Przy aukcji
podano informacj´, ˝e dzie∏o posiada certyfikat potwierdzajàcy oryginalnoÊç
30 J. Blikowska, M. Kozubal, Profesor wystawi∏a falsyfikat, ˚ycie Warszawy, 23.10.2008 r.
(wersja internet.).
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obrazu. Powiadomiono policj´. Od administratora portalu policjanci dowiedzieli
si´, ˝e rysunek wystawi∏a na sprzeda˝ profesor, historyk sztuki specjalizujàca si´
w kostiumologii. Podpis tej˝e profesor widnia∏ pod opinià potwierdzajàcà, ˝e
portret narysowa∏ Witkacy. Oryginalny obraz Witkacego „Portret Teofila
Trzciƒskiego” wisi na Êcianie Muzeum Historycznego w Krakowie. Specjalistka
w zakresie twórczoÊci malarskiej Witkiewicza z Muzeum Narodowego
w Warszawie, ceniona w kr´gach historyków sztuki, uzna∏a obraz za falsyfikat.
Zaistnia∏ konflikt mi´dzy dwiema ekspertkami, z których jedna by∏a rzeczoznawcà we w∏asnej sprawie. Jak wyjaÊni∏a, naby∏a ten obraz za 300 z∏ jako okazj´,
rozpoznajàc w nim autentyczne dzie∏o Witkacego. Obraz wystawi∏a nast´pnie na
sprzeda˝ na aukcji za sum´ w granicach 20-26 tysi´cy z∏otych. Rada Naukowa
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego dyskutowa∏a ten przypadek uznajàc, ˝e budzi on wàtpliwoÊci pod wzgl´dem etycznym. Sprzedajàca by∏a g∏´boko
przekonana, ˝e dzie∏o jest oryginalne i podtrzyma∏a t´ opini´ w post´powaniu
wst´pnym podczas przes∏uchania. Na tej podstawie w oparciu o art. 17 k.p.k.
prokurator umorzy∏ spraw´ uznajàc, ˝e sprzedajàca dzia∏a∏a bez Êwiadomego
zamiaru w dobrej wierze (bona fide). Nie tylko bowiem nie by∏o podstaw
do przypuszczenia, ˝e mia∏a zamiar sprzedaç obraz ze ÊwiadomoÊcià, ˝e jest to
falsyfikat, lecz prokurator uzna∏, opierajàc si´ na zeznaniu podejrzanej, ˝e na
podstawie swej profesjonalnej wiedzy mia∏a ona pewnoÊç, i˝ sprzedaje orygina∏.
Uzasadnienie umorzenia by∏o podobne jak w omawianym powy˝ej przypadku
sprzeda˝y dzie∏a Leona Wyczó∏kowskiego Muzeum Narodowemu w Gdaƒsku.
Skutki by∏y jednak nieco odmienne. ˚adne muzeum ani galeria sztuki nie nabra∏y
ju˝ przekonania, ˝e obraz przypisywany Witkacemu jest autentyczny.
6. Warunki u∏atwiajàce przest´pcze wprowadzanie falsyfikatów na rynek
dzie∏ sztuki -podsumowanie
Rynek dzie∏ami sztuki w Polsce nie jest dostatecznie wiarygodny. Bez
stosownego certyfikatu mo˝na za∏o˝yç w∏asnà galeri´ sztuki. Wystarczy mieç
kapita∏ i lokal. Wiedz´ na temat danego twórcy i jego dzie∏a oferowanego
na sprzeda˝ musi posiadaç nabywca, a nie sprzedawca. Na rynku ruchomych
dzie∏ sztuki nie ma dostatecznych uregulowaƒ prawnych. W∏aÊciciele galerii
sztuki, a tak˝e antykwariusze, nie sà zobowiàzani do sprawdzania autentycznoÊci
oferowanych obiektów przez ekspertów zewn´trznych. Nale˝a∏oby wprowadziç
obligatoryjne potwierdzenie proweniencji dzie∏a przy sprzeda˝y. Opinia
dotyczàca autentycznoÊci nieznanego dzie∏a sztuki oferowanego do zbycia
bez wiarygodnej proweniencji powinna byç oparta na jednoznacznym zdaniu co
najmniej dwu niezale˝nych ekspertów.
Przytoczone przyk∏ady wskazujà, ˝e prokuratorzy stosunkowo szybko umarzajà sprawy dotyczàce fa∏szerstw zabytków i dzie∏ sztuki. Zebranie materia∏u
dowodowego dla oskar˝enia, ˝e sprzedawca oferuje przedmiot w zamiarze
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przest´pczym, wymaga znacznego wysi∏ku. Nawet w przypadku zaanga˝owania
du˝ych Êrodków i licznych ekspertyz w g∏oÊnych sprawach, takich jak omawiana
tu sprawa obrazu „Rybak z siecià” Wyczó∏kowskiego, nie udaje si´ zebraç
wystarczajàcego materia∏u dowodowego. Dzia∏a wtedy zasada in dubio pro reo.
Fa∏szerstwom dzie∏ sztuki w Polsce mo˝na by∏oby zapewne lepiej przeciwdzia∏aç
przez wymóg wi´kszej wiedzy i odpowiedzialnoÊci profesjonalnej w∏aÊcicieli
galerii sztuki i antykwariuszy oraz ekspertów bieg∏ych sàdowych. Du˝e znaczenie
dla skuteczniejszej ochrony zabytków ruchomych przed przest´pczoÊcià mia∏oby,
wzorem niektórych paƒstw europejskich, takich jak Francja czy W∏ochy, z∏agodzenie klasycznej doktryny obowiàzujàcej w polskim kodeksie cywilnym
i potraktowanie zabytków jako rzeczy o szczególnej w∏aÊciwoÊci przez ograniczenie w obrocie nimi zasady bona fide. Ranga spo∏eczna i ÊwiadomoÊç spo∏eczna
przest´pstw przeciwko dziedzictwu kultury nie jest jeszcze dostatecznie
doceniana31. Przest´pstwa te cz´sto postrzegane sà bardzo tolerancyjnie. Rang´
ich niewàtpliwie podnios∏oby w oczach spo∏eczeƒstwa, a tak˝e w ÊwiadomoÊci
organów stojàcych na stra˝y przestrzegania prawa, ca∏oÊciowe w∏àczenie
przest´pstw przeciwko zabytkom do kodeksu karnego i rezygnacja z obecnie
istniejàcej dwoistoÊci kodeksowej i „pozakodeksowej”. By∏y takie próby i oczekiwania, ale nie przynios∏y pe∏nego rezultatu32. Obecnie na Êwiecie coraz
bardziej powszechna staje si´ ÊwiadomoÊç, ˝e Êrodowisko kulturowe otaczajàce
cz∏owieka jest nie mniej wa˝ne ni˝ Êrodowisko przyrodnicze. Przest´pstwa
zagra˝ajàce Êrodowisku przyrodniczemu przez ska˝enia cywilizacji technicznej
zosta∏y ju˝ wpisane do polskiego kodeksu karnego w odr´bnym rozdziale XXII.
Nadchodzi czas, aby w systemie prawnym RP chroniç w podobny sposób Êrodowisko kulturowe.

31 Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda [w:]
Prawnokarna Ochrona Dziedzictwa Kultury, wyd. Zakamycze, Kraków, 2006, s. 13-29.
32 M. Bojarski, W. Radecki, O pe∏nà kodyfikacj´ prawa karnego, Prokuratura i Prawo nr 5, 1995,
s. 54-67.

Aleksandra Tucholska-Lenart

METODY BIOLOGII MOLEKULARNEJ
W IDENTYFIKACJI OFIAR KATASTROF MASOWYCH*
Niedawno min´∏o 20 lat od momentu wdro˝enia metod biologii molekularnej
do kryminalistyki i medycyny sàdowej. Nowe metody i technologie nada∏y
niespotykany dotàd wymiar identyfikacji cz∏owieka, którego unikalny profil
DNA mo˝e zostaç okreÊlony nawet w przypadku, gdy dysponujemy tylko
2 nanogramami jego DNA.
Najnowsze zdobycze biologii molekularnej okaza∏y si´ skutecznym narz´dziem identyfikacji nie tylko w przypadku biologicznych Êladów kryminalistycznych. Nowoczesna identyfikacja osobnicza nie ogranicza si´ bowiem
wy∏àcznie do identyfikacji sprawców przest´pstw, ale s∏u˝y takim celom jak
identyfikacja ofiar zamachów terrorystycznych, wszelkiego rodzaju katastrof
i kl´sk ˝ywio∏owych, a tak˝e identyfikacji osób, których zw∏oki lub szczàtki
zosta∏y ekshumowane z grobów masowych.
Metody identyfikacji zw∏ok i szczàtków ludzkich w zale˝noÊci od stopnia
ich wiarygodnoÊci zosta∏y uszeregowane ju˝ podczas V Konferencji Komisji
Interpolu ds. Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych i Kl´sk ˚ywio∏owych,
która mia∏a miejsce w Lyonie w 1993 r. i obowiàzujà do tej pory.1
Zgodnie z tymi wytycznymi – za najbardziej wiarygodnà uznano metod´
identyfikacji genetycznej.
Do pozosta∏ych, dopuszczalnych metod (w kolejnoÊci efektywnoÊci i stopnia
wiarygodnoÊci) nale˝à:
 porównanie odcisków palców, co stanowi jeden z bezpieczniejszych
Êrodków identyfikacyjnych (jeÊli istnieje mo˝liwoÊç ich pobrania, a ofiara
by∏a daktyloskopowana przy˝yciowo lub mamy dost´p do jej rzeczy
osobistych, na których znajdujà si´ porównawcze Êlady linii papilarnych),
* Publikacja porusza zagadnienia szerzej omawiane w artykule, który uka˝e si´ w Przeglàdzie
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego wyd. przez Centralny OÊrodek Szkolenia ABW.
1 Przewodnik Interpolu – Identyfikacja Ofiar Katastrof (wyd. KGP).
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 badania porównawcze uz´bienia (wa˝na i efektywna metoda identyfikacji,
jeÊli istnieje kompletna karta leczenia stomatologicznego),
 badania radiologiczne w celu ujawnienia przebytych z∏amaƒ (jeÊli istnieje
mo˝liwoÊç porównania z oryginalnà dokumentacjà przedÊmiertnà),
ale równie˝ jako niezwykle efektywna metoda lokalizacji i identyfikacji
w cia∏ach ofiar takiego materia∏u dowodowego, jak pociski lub fragmenty
∏adunków wybuchowych,
 porównanie danych medycznych na podstawie przebytych zabiegów
chirurgicznych, np. ujawnienie braku organów typu wyrostek robaczkowy,
macica, nerka lub obecnoÊç rozrusznika serca czy implantów (jeÊli istnieje
odniesienie w przedÊmiertnej dokumentacji medycznej),
 porównanie znaków szczególnych w postaci blizn, znamion i tatua˝y
(zazwyczaj sà unikalne, ale trzeba mieç mo˝liwoÊç porównania ich z opisem przedÊmiertnym podanym przez bliskich ofiary),
 porównanie danych dotyczàcych rysopisu (p∏eç, szacunkowy wiek,
wzrost, budowa, kolor skóry, w∏osów i oczu),
 identyfikacja rzeczy osobistych, takich jak odzie˝ i bi˝uteria (charakterystyczna bi˝uteria odegra∏a pomocniczà rol´ w identyfikacji szczàtków Êp.
Marii Kaczyƒskiej),
 identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zw∏okach lub
szczàtkach (nale˝y zawsze mieç na uwadze fakt, ˝e mog∏y one ulec
przemieszczeniu w trakcie zdarzenia i niekoniecznie muszà nale˝eç do
ofiary, przy której zw∏okach zosta∏y ujawnione),
 rozpoznanie przez cz∏onków rodziny lub znajomych (metoda ta, zwana
okazaniem, jest uznana przez Interpol za podejÊcie nienaukowe o du˝ym
stopniu ryzyka).
Rodzaj i zakres badaƒ identyfikacyjnych jest zdeterminowany przez dost´pnoÊç materia∏u porównawczego w odniesieniu do ofiary, której szczàtki zosta∏y
ujawnione na miejscu zdarzenia. Tak wi´c w celu osiàgni´cia pewnej identyfikacji
zaleca si´ stosowanie kombinacji powy˝szych kryteriów z wyraênym naciskiem
na pobranie od wszystkich ofiar próbek biologicznych do identyfikacji
genetycznej. W takiej sytuacji zawsze niezb´dne b´dzie pobranie materia∏u
porównawczego od krewnych, co mia∏o miejsce tak˝e w przypadku identyfikacji
ofiar katastrofy smoleƒskiej.
Genetyka mo˝e tak˝e pomóc wtedy, gdy domniemana osoba nie ma ˝adnych
krewnych (jeÊli tylko jest dost´p do rzeczy osobistych ofiary). Na przedmiotach
codziennego u˝ytku, typu szczoteczka do z´bów, mogà znajdowaç si´ komórki
nab∏onkowe, z których uzyskuje si´ DNA porównywane nast´pnie z DNA ofiary.
Równie cennym materia∏em b´dà w∏osy zabezpieczone z grzebienia lub szczotki.
Za najbardziej efektywne narz´dzie identyfikacji zw∏ok i szczàtków ludzkich
uznano metody biologii molekularnej wykorzystujàce DNA zawarte w jàdrze
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komórkowym (dziedziczone po po∏owie od ka˝dego z rodziców), DNA obecne
w cytoplazmie komórki – tzw. mitochondrialne DNA (dziedziczone wy∏àcznie
w linii ˝eƒskiej) oraz analiz´ polimorfizmu markerów genetycznych chromosomu
Y – specyficznego dla p∏ci m´skiej2.
Badania genomowego DNA zawartego w jàdrze komórkowym zabezpieczonego materia∏u biologicznego (fragmenty tkanek i narzàdów, w∏osy) polegajà na
okreÊleniu tzw. profilu DNA osoby, od której pochodzi badany materia∏ i jego
porównaniu z profilami DNA od potencjalnych krewnych (rodzice, rodzeƒstwo,
dzieci). Przeprowadzenie badaƒ w obr´bie 16 odcinków badanego DNA pozwala uzyskaç unikalny profil genetyczny. Taki test w po∏àczeniu z okreÊleniem p∏ci
jest wykonywany rutynowo we wszystkich przypadkach identyfikacji zw∏ok
i szczàtków ludzkich.
Badania DNA mitochondrialnego polegajà na analizie sekwencji DNA
wyst´pujàcego w cytoplazmie komórki i dziedziczonego wy∏àcznie w linii
matczynej (wszystkie dzieci jednej kobiety majà identycznà sekwencj´ tego
DNA). Ten rodzaj DNA jest badany najcz´Êciej w przypadku, gdy DNA jàdrowe
zosta∏o zdegradowane przez wp∏yw ekstremalnych warunków Êrodowiskowych
np. w wyniku procesów gnilnych zachodzàcych w zw∏okach i szczàtkach
ludzkich. Uzyskany wynik badania odnosi si´ do wyniku badaƒ materia∏u
porównawczego (pochodzàcego nawet od dalekich krewnych w linii matczynej)
osoby, której szczàtki podlegajà identyfikacji.
Od kilku lat, w celach identyfikacyjnych, analizowany jest równie˝ polimorfizm obecny na chromosomie Y. W tym przypadku badane DNA dziedziczone
jest wy∏àcznie w linii m´skiej, a wi´c identyczne cechy b´dà posiadaç osobnicy
spokrewnieni w linii m´skiej, czyli ojciec, synowie, stryj, dziadek. Materia∏
porównawczy do tego typu badaƒ identyfikacyjnych mo˝e zatem pochodziç od
ka˝dej osoby spokrewnionej w linii m´skiej z osobà podlegajàcà identyfikacji.
W badaniach identyfikacyjnych zw∏ok i szczàtków ludzkich najcz´Êciej
przeprowadza si´ komplet ww. analiz. W Polsce mia∏o to miejsce w ubieg∏ym
roku w odniesieniu do ekshumowanych zw∏ok Krzysztofa Olewnika - uprowadzonego w paêdzierniku 2001 i zamordowanego w marcu 2003 roku3.
Metoda genetycznej identyfikacji ofiar z zastosowaniem analizy DNA zosta∏a
wykorzystana w 1992 r. w badaniach szczàtków kostnych ostatniego cara Rosji
Miko∏aja II, jego ˝ony Aleksandry oraz ich dzieci, zamordowanych 16 lipca
1918 r. przez bolszewików. Analiza genomowego DNA zawartego w komórkach
kilkuset fragmentów ekshumowanych koÊci przeprowadzona przez naukowców
z brytyjskiego Forensic Science Service potwierdzi∏a przypuszczenie, i˝ w p∏ytkim
2 A. Bia∏ecka, M. Kamiƒska, R. Wierzchos∏awski, J. Wujec, Wspó∏czesna ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badaƒ DNA [w:] Kryminalistyka dla Prawa – Prawo dla Kryminalistyki”,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Toruƒ 2010, TNOiK, s. 63 - 79.
3 http//krzysztofolewnik.pl [dost´p: 20.02.2011]
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przydro˝nym grobie w okolicach Jekaterynburga znajdujà si´ m.in. szczàtki
cz∏onków kilkuosobowej rodziny. Badaniem DNA mitochondrialnego potwierdzono pokrewieƒstwo szczàtków p∏ci ˝eƒskiej (˝ona cara – Aleksandra, oraz ich
trzy córki) ze wspó∏czeÊnie ˝yjàcym krewnym w linii matczynej – ksi´ciem
Edynburga Filipem. Dla ustalenia przynale˝noÊci szczàtków do dynastii
Romanowów porównano mitochondrialne DNA domniemanego cara Miko∏aja
z DNA ˝yjàcych krewnych w linii matczynej – ksi´˝niczki greckiej Xeni Sfiri
oraz ksi´cia Fife’a. Uzyskany niejednoznaczny wynik badaƒ zweryfikowano
dopiero kilka lat póêniej po badaniach ekshumowanych szczàtków m∏odszego
brata cara – ksi´cia Gieorgija – w amerykaƒskim laboratorium wojskowym
AFDIL (Armed Forces DNA Identification Laboratory)4. Szczàtki pozosta∏ych
dwojga cz∏onków carskiej rodziny – ksi´cia Aleksieja oraz ksi´˝niczki Marii
odnaleziono dopiero 16 lat póêniej w odleg∏oÊci ok. 60 m od grobu ujawnionego
w 1991 r. Tym razem badania identyfikacyjne przeprowadzi∏ znany amerykaƒski
antropolog sàdowy Anthony Falsetti oraz wybitny ekspert badaƒ DNA z AFDIL
– dr Michael Coble, potwierdzajàc hipotez´ pochodzenia szczàtków5. Wyniki
og∏oszono w grudniu 2008 r., zamykajàc tym samym jednà z najbardziej mrocznych kart historii XX wieku.
Wspó∏czeÊnie – najwi´kszà i najtrudniejszà w dziejach historii operacjà
identyfikacji osób z zastosowaniem zaawansowanych metod i technologii biologii
molekularnej by∏o ustalenie to˝samoÊci oraz liczby ofiar ataku terrorystycznego
na World Trade Center. Zamach ten pociàgnà∏ za sobà wi´cej ofiar i strat ni˝
jakikolwiek inny w USA i na Êwiecie. Ustalenie to˝samoÊci ofiar wymaga∏o
przeprowadzenia badaƒ DNA zabezpieczonych szczàtków ofiar oraz ich
domniemanych krewnych na niespotykanà dotàd skal´. Wed∏ug jednych êróde∏
zgin´∏o wtedy 2749 osób, a wg innych - 2752 osoby. Do stycznia 2009 roku
zidentyfikowano 1614 osób. Wed∏ug danych z 11.01.2009 roku, w miejscu
b´dàcym pod opiekà lekarza medycyny sàdowej zwanym Memorial Park znajdowa∏o si´ jeszcze 10 000 szczàtków ludzkich, które oczekiwa∏y na zakoƒczenie
badaƒ identyfikacyjnych i przeniesienie do miejsca pami´ci w Strefie Zero6.
W dalszym ciàgu, mimo doskona∏ej techniki i zaanga˝owania sztabu wybitnych
specjalistów, ta sytuacja niewiele si´ zmieni∏a. Obecnie mówi si´ wprost, ˝e nie
mo˝na podaç nawet przybli˝onego terminu zakoƒczenia badaƒ. Co wi´cej,
pojawi∏y si´ informacje, ˝e niektóre ofiary nigdy nie zostanà zidentyfikowane,
4 P.L. Ivanow, M.J. Waldhams, R.K. Roby, M.M. Holland, V.W. Weedn, T.J. Parsons,
Mitochondrial DNA sequense heteroplasmy in the Grand Duke of Russia Georgij Romanov
establishes the authenticity of the remains of the Tsar Nicholas II, National Genetics 1996, vol.
12, s. 417–420.
5 wp.pl [dost´p: 19.02.2011]
6 http// www.wtc.com [dost´p: 29.01.2010].
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gdy˝ ich cia∏a uleg∏y totalnemu unicestwieniu w warunkach, jakie panowa∏y
w Strefie Zero7.
Zakrojone na skal´ mi´dzynarodowà projekty identyfikacyjne zw∏ok i szczàtków
ludzkich zmusi∏y wspó∏pracujàce w tej dziedzinie laboratoria kryminalistyczne
do harmonizacji procedur i ustalenia standardów badaƒ w celu zagwarantowania
mo˝liwoÊci mi´dzynarodowej wymiany wyników analiz. Procedury te zosta∏y
opracowane w formie mi´dzynarodowej normy EN ISO/IEC 17025 precyzujàcej
ogólne wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów badawczych. Obecnie
Rada Unii Europejskiej wyda∏a decyzj´ ramowà w „sprawie akredytacji dostawców us∏ug kryminalistycznych wykonujàcych czynnoÊci laboratoryjne”, z której
wynika, ˝e laboratoria unijne wykonujàce badania DNA na potrzeby organów
procesowych, sà zobowiàzane do uzyskania akredytacji krajowych jednostek
akredytujàcych na zgodnoÊç z ww. normà do 30 listopada 2013 roku8. Wymóg
ten b´dzie stanowi∏ gwarancj´ przestrzegania norm i procedur w laboratoriach
kryminalistycznych dokonujàcych identyfikacji osób.
Odpowiednie regulacje prawne dotyczà te˝ procedur pobierania materia∏u
biologicznego do badaƒ genetycznych ze zw∏ok o nieustalonej to˝samoÊci.
W Polsce zagadnienia te reguluje Zarzàdzenie nr 6 Komendanta G∏ównego
Policji z dnia 16.05.2002r., które nak∏ada na prowadzàcego czynnoÊci s∏u˝bowe
zwiàzane z identyfikacjà NN zw∏ok obowiàzek zapewnienia pobrania dwóch
próbek biologicznych od NN zw∏ok w celu przeprowadzenia badaƒ DNA.
Zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami, uprawnionym do pobrania próbek jest
bieg∏y – lekarz medycyny sàdowej, gdy˝ tylko jego wiadomoÊci specjalne
pozwalajà oceniç rodzaj materia∏u przydatnego do przeprowadzenia identyfikacji genetycznej NN zw∏ok, które cz´sto znajdujà si´ w stanie zaawansowanego
rozk∏adu gnilnego. Po przeprowadzeniu badaƒ genetycznych profile DNA
zw∏ok o nieustalonej to˝samoÊci przechowuje si´ w policyjnej bazie danych
GENOM w celu ewentualnego ich porównania z profilami rodzin poszukujàcych
zaginionych krewnych9.
Wszechstronnym doÊwiadczeniem w identyfikacji osób zaginionych, zdobytym mi´dzy innymi dzi´ki udzia∏owi w projekcie identyfikacji szczàtków ludzkich z grobów masowych na terenie by∏ej Jugos∏awii, dysponuje Zak∏ad
Genetyki Molekularnej i Sàdowej Collegium Medicum UMK, który przeprowadzi∏ równie˝ identyfikacj´ ofiar tragicznej w skutkach katastrofy w kopalni
7 Patrz: 9 - 11 Research.com.wtc.7net.
8 Decyzja Ramowa Rady UE 2009/905 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie akredytacji dostawców
us∏ug kryminalistycznych wykonujàcych czynnoÊci laboratoryjne. Dz.U. UE. L 322/14 z dnia
9.12.2009.
9 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyƒski, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach Êledczych.,
Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 534–537.
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„Halemba”10. Genetyczne badania identyfikacyjne na potrzeby organów procesowych z zastosowaniem najnowoczeÊniejszych metod biologii molekularnej
prowadzà równie˝ inne zak∏ady medycyny sàdowej, Biuro Badaƒ
Kryminalistycznych ABW, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
Laboratorium Komendy Sto∏ecznej Policji oraz Instytut Ekspertyz Sàdowych dysponujàce doÊwiadczonà kadrà oraz najnowoczeÊniejszymi technologiami
badaƒ DNA.
Omawiajàc sprawy genetycznej identyfikacji osób zaginionych w wyniku
ataków terrorystycznych i katastrof masowych nie sposób pominàç ustaleƒ,
które mia∏y miejsce na szczycie paƒstw G7 w Lyonie (1996 rok), kiedy to z inicjatywy Prezydenta USA B. Clintona powsta∏a Mi´dzynarodowa Komisja ds.
Osób Zaginionych – IMCP (International Commission on Missing Persons).
Celem tej organizacji jest udzielanie pomocy rzàdom i instytucjom pozarzàdowym
w tworzeniu skutecznych systemów identyfikacji osób zaginionych w czasie
wspó∏czesnych konfliktów zbrojnych lub w wyniku ∏amania praw cz∏owieka.
Organizacja ta sfinansowa∏a m.in. utworzenie dwóch laboratoriów genetycznej
identyfikacji cz∏owieka na terenie krajów by∏ej Jugos∏awii, przyczyniajàc si´
do identyfikacji 15 000 ofiar konfliktów etnicznych w tym rejonie. Udzieli∏a
równie˝ wydatnej pomocy w procesie identyfikacji ofiar tsunami w Tajlandii,
huraganu Katrina w USA, a ostatnio wspomaga∏a prace zwiàzane z identyfikacjà
ofiar trz´sienia ziemi na Haiti11. Obecnie wspiera identyfikacj´ ekshumowanych
szczàtków ofiar re˝imu Augusto Pinocheta w Chile12.
W kwietniu 2010 r. przez 11 dni ÊledziliÊmy trudny i bolesny dla rodzin ofiar
katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154M proces identyfikacji szczàtków
ich bliskich, który anga˝owa∏ najwy˝szej klasy specjalistów z zakresu medycyny
sàdowej i kryminalistyki z Rosji i Polski. Okaza∏o si´ wtedy, ˝e dla 21 spoÊród
dotkni´tych tragedià rodzin jedynà nadziejà na identyfikacj´ tragicznie zmar∏ych
by∏y badania genetyczne. Wiemy równie˝, ˝e badaniom tym (zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami Interpolu) poddane zosta∏y wszystkie zw∏oki i szczàtki
ofiar13. Zastosowane przez specjalistów metody biologii molekularnej nie
zawiod∏y, przyczyniajàc si´ do skutecznego zakoƒczenia procesu identyfikacji.

10 www.zgms.cm.umk.pl [dost´p: 22.02.2011]
11 http://www.ic-mp.org. [dost´p: 22.02.2011]
12 http://www.ic-mp.org. [dost´p: 18.04.2011]
13 J. Paradowska, By∏em przy ka˝dej trumnie – wywiad z ks. Henrykiem B∏aszczykiem,
http://www.polityka.pl [dost´p: 22.02.2011].
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ASPEKTY PRAWNO-KRYMINALISTYCZNE
BEZPIECZE¡STWA IMPREZ MASOWYCH
NA PRZYK¸ADZIE PRZEST¢PCZOÂCI STADIONOWEJ
Bezpieczeƒstwo imprez masowych, a w szczególnoÊci meczów pi∏ki no˝nej,
jako obszar dzia∏ania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny wymaga szczególnego zaanga˝owania i funkcjonowania rozwiàzaƒ systemowych, umo˝liwiajàcych sprawne i skuteczne dzia∏anie
oraz egzekwowanie prawa1.
Imprezy masowe to dzisiaj niezwykle istotny sk∏adnik ˝ycia spo∏ecznego.
Odbywajà si´ one nie tylko w wielkich aglomeracjach miejskich, ale tak˝e
w niewielkich miasteczkach czy nawet wsiach. Jest to swojego rodzaju
wyznacznik naszych czasów, w których z jednej strony ludzie coraz bardziej
zamykajà si´ w swojej prywatnoÊci, a z drugiej - chcà uczestniczyç w przeró˝nych prze˝yciach zbiorowych. W zwiàzku z tym powsta∏y ró˝norakie ga∏´zie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, których podstawowym celem jest Êwiadczenie us∏ug
w zakresie organizacji tego rodzaju imprez. Problematyka bezpieczeƒstwa
imprez masowych jest ciàgle obecna w polskich mediach, przede wszystkim
za sprawà trwajàcych kilka miesi´cy ka˝dego roku rozgrywek pi∏karskich.
To w∏aÊnie uczestnicy meczów pi∏karskich (trudno jest ich nazwaç kibicami)
przysparzajà s∏u˝bom porzàdkowym wielu k∏opotów, z którymi – jak na razie –
nie sà one w stanie skutecznie sobie poradziç. Po ka˝dej kolejnej kolejce rozgrywek pokazywane sà migawki z burd na stadionach lub poza nimi, zdemolowane
pociàgi i autobusy, pobici przechodnie, pijani fani tej czy innej dru˝yny2. Do
1998 roku w polskich unormowaniach prawnych istnia∏a tzw. non liquet (luka
prawna), która powodowa∏a to, ˝e ka˝dy organizator móg∏ zabezpieczyç swojà
1 M. Jachimowicz, Bezpieczeƒstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 1 (3) 2010, Pi∏a, s. 27.
2 B. Kurz´pa, Przest´pstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych,
Prokuratura i Prawo Nr 10, 2009, s. 62.
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imprez´ w sposób dowolny. WejÊcie w ˝ycie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez
masowych3 prawdopodobnie mia∏o rozwiàzaç wszelkie problemy oraz wàtpliwoÊci zwiàzane z bezpieczeƒstwem tych imprez.
Zapewne g∏ównym powodem, dla którego uchwalono nowe regulacje prawne,
by∏a narastajàca fala zamieszek podczas imprez sportowych, zw∏aszcza meczów
pi∏ki no˝nej. Choç zak∏adano, ˝e nowe rozwiàzania pozwolà w sposób wystarczajàcy zabezpieczyç mecze, proponowane rozwiàzania okaza∏y si´ nieprzemyÊlane.
Ju˝ sam tytu∏ ustawy – o bezpieczeƒstwie imprez masowych, wskazuje, ˝e
nie wszystkie imprezy podlegajà jej przepisom; dotyczy ona wy∏àcznie imprez
uznawanych za masowe.
Ustawa definiuje, ˝e imprezà masowà jest impreza sportowa, artystyczna
lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym
obiekcie nie b´dàcym budynkiem lub na terenie umo˝liwiajàcym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej ni˝ 1000, a w przypadku hali
sportowej lub innego budynku umo˝liwiajàcego przeprowadzenie imprezy
– nie mniej ni˝ 300.
Zatem tylko trzy rodzaje imprez mogà byç kwalifikowane, w rozumieniu
ww. przepisów, jako masowe: imprezy sportowe, artystyczne i rozrywkowe.
O ile jednak nowelizacja ustawy z 2004 r. doprecyzowa∏a, ˝e przez imprez´
sportowà nale˝y rozumieç imprez´ masowà majàcà na celu wspó∏zawodnictwo
sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, to poj´cie imprez artystycznych i rozrywkowych nie zosta∏o okreÊlone.4
Mecz pi∏ki no˝nej to impreza sportowa majàca na celu wspó∏zawodnictwo
w dyscyplinie pi∏ki no˝nej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie
sportowym, na którym liczba udost´pnionych przez organizatora miejsc dla
osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczàcymi ochrony przeciwpo˝arowej, wynosi nie mniej ni˝ 1000.
1 sierpnia 2009 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) – zwana dalej „ustawà”,
która zastàpi∏a w ca∏oÊci ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie
imprez masowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 909 ze zm.). Uchwalenie nowej
ustawy spowodowane by∏o m.in. koniecznoÊcià wdro˝enia w ˝ycie mechanizmów i regu∏, które majà zapewniç bezpieczeƒstwo najwi´kszej imprezy
w historii polskiej pi∏ki no˝nej – EURO 2012. W zakresie regulacji prawnokarnych rysujà si´ daleko idàce zmiany, które – ogólnie mówiàc – zmierzajà
do surowszego i skuteczniejszego karania chuliganów stadionowych. Majà
one na celu wykluczyç ze Êrodowiska kibiców osoby, których g∏ównym celem
jest awanturnictwo i agresja. Jednà z bardziej widocznych ró˝nic mi´dzy
3 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr
108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665).
4 K. Drozd, Ochrona imprez masowych, Wydawnictwo O’Hikara, Lublin 2006, s. 122.
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dotychczasowà i nowà ustawà jest znajdujàca si´ w nowej ustawie modyfikacja
penalizacji, czyli zmiany konsekwencji karnoprawnych okreÊlonych zachowaƒ –
cz´Êç dotychczasowych czynów b´dàcych wczeÊniej wykroczeniami sta∏o si´
przest´pstwami5.
Przez kilkanaÊcie ostatnich lat ta forma zorganizowanej dzia∏alnoÊci przest´pczej by∏a najpierw lekcewa˝ona, nast´pnie popierana przez w∏adze niektórych
klubów, okreÊlone media czy nawet polityków. Próby podejmowania Êrodków
przeciwdzia∏ania by∏y krytykowane, a profesjonalne przedsi´wzi´cia prewencyjne (klub Legia Warszawa) podj´te we wspó∏dzia∏aniu z policjà spotyka∏y si´
nawet z negatywnà ocenà prawnà. Dopiero majàce tragiczny fina∏ fakty przeniesienia si´ kryminalnej dzia∏alnoÊci grup tzw. kiboli ze stadionów na ulice oraz
potwierdzone fakty pope∏niania przest´pstw niezwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
klubów przyczyni∏y si´ do wyartyku∏owania pierwszych oficjalnych ocen przez
administracj´ centralnà, wskazujàcych na istotne zagro˝enia dla porzàdku
publicznego w paƒstwie. Takie przest´pstwa, jak zorganizowane bójki,
przest´pstwa przeciwko mieniu, rozprowadzanie narkotyków, wymuszanie
Êwiadczeƒ za mo˝liwoÊç zakupu biletów na szczególnie atrakcyjne mecze
mieszczà si´ w pe∏ni definicji przest´pczoÊci zorganizowanej i tak je nale˝y
traktowaç. W kontekÊcie organizacji przez Polsk´ Euro 2012 przedsi´wzi´cia
zwiàzane z rozpoznaniem i neutralizacjà tych grup wydajà si´ absolutnie
konieczne6. Kolejnym problemem, a zarazem groênà formà dzia∏alnoÊci
przest´pczej zwiàzanej z „pseudokibicami” sà tzw. ustawki.
Problematyka tzw. ustawki stanowi zaledwie wycinek niezwykle skomplikowanego kryminologicznego zagadnienia, jakim jest chuligaƒstwo stadionowe.
Obserwacje tego fenomenu pozwalajà jednak stwierdziç, i˝ zjawisko to
w du˝ym stopniu oderwa∏o si´ od stadionów, uleg∏o daleko posuni´tej autonomizacji i obecnie prezentuje si´ jako samodzielne zagadnienie, które zas∏uguje
na odr´bnà analiz´. Naukowa refleksja nad tym problemem mo˝e byç przeprowadzana na ró˝nych p∏aszczyznach. Ju˝ na wst´pie zaznaczono, i˝ „ustawka”
stanowi przede wszystkim problem kryminologiczny. Nie nale˝y jednak zapominaç, i˝ „ustawka” kryje w sobie równie˝ niezmiernie interesujàce aspekty
prawnokarne. W∏aÊnie tym aspektom jest poÊwi´cony niniejszy szkic.
Rozwa˝ania czysto jurydyczne muszà jednak zostaç poprzedzone choçby
pobie˝nym kryminologicznym opisem samej „ustawki”. Bli˝sze ukazanie istoty
analizowanego stanu faktycznego umo˝liwi bowiem dokonanie trafniejszych
ocen prawnych. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ uczestnicy „ustawki” – b´dàcej zgodnie
z cechami podanymi wy˝ej – umawianà walkà pomi´dzy osobami wywodzàcymi
5 C. Kàkol, Przest´pstwa z nowej ustawy o bezpieczeƒstwie imprez, Prokuratura i Prawo Nr 3,
2010, s. 94-95.
6 A. Misiuk, Centralne Biuro Âledcze. Dziesi´ç lat doÊwiadczeƒ (2000-2010), Wy˝sza Szko∏a
Policji w Szczytnie 2010, s. 23-24.
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si´ z okreÊlonych Êrodowisk, w szczególnoÊci zaÊ z kr´gów subkultury pseudokibiców dopuszczajà si´ przest´pstwa bójki przewidzianej w art. 158 § 1 k.k.7
Przyk∏adem innego zobrazowania tego zjawiska jest interpretacja Tomasza
Sahaja8, który uwa˝a, ˝e „ustawka” stanowi ekstremalnà form´ rywalizacji
pseudokibiców, wzorowanà na turniejach rycerskich. Podobieƒstwo to ma si´
wyra˝aç w zasadach, jak i w specyfice u˝ywanej broni. Jest to zatem spotkanie
rywalizujàcych ze sobà grup w okreÊlonym miejscu i czasie w celu dokonania
konfrontacji9.
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ wprowadzenie do obowiàzujàcego systemu prawa
polskiego instytucji zatrzymania stadionowego by∏o ÊciÊle zwiàzane z pogarszajàcym si´ bezpieczeƒstwem podczas masowych imprez sportowych, a zw∏aszcza
meczów pi∏ki no˝nej, gdzie dochodzi∏o niekiedy do szczególnych aktów wandalizmu ze strony antagonistycznie nastawionych do siebie kibiców dwóch rywalizujàcych ze sobà klubów pi∏karskich10.
W Êwietle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e zasadniczym przedmiotem ochrony na gruncie instytucji zatrzymania stadionowego jest bezpieczeƒstwo imprezy masowej. Wy∏ania si´ zatem pytanie,
co nale˝y rozumieç przez poj´cie „bezpieczeƒstwo imprezy masowej”. Czym
jest i jakie spe∏niaç musi kryteria impreza, aby mo˝na by∏o uznaç jà za imprez´
masowà? Jakie muszà byç spe∏nione warunki, aby mo˝na przyjàç, ˝e organizator
imprezy zagwarantowa∏ bezpieczeƒstwo jej przebiegu11. Stan pogarszajàcego
si´ bezpieczeƒstwa imprez masowych oraz narastajàce zaniepokojenie wywo∏ane
aktami przemocy na stadionach ca∏ej Europy przyczyni∏y si´ do wydania 19
sierpnia 1985 r. w Strasburgu Europejskiej Konwencji nr 120 w sprawie
przemocy i ekscesów widzów podczas imprez sportowych, a szczególnoÊci
meczów pi∏ki no˝nej12.
„Wniesienie” zak∏ada fizyczne przemieszczenie okreÊlonej rzeczy „z zewnàtrz”
na miejsce, gdzie impreza masowa si´ odbywa. Ujawnienie przedmiotu przez
s∏u˝by porzàdkowe przed wejÊciem na teren, gdzie odbywa si´ impreza, powinno
byç potraktowane jako usi∏owanie dokonania czynu z art. 59 ust. 1 ustawy.
Je˝eli kontrola odbywa si´ tam, gdzie ma miejsce impreza, np. po sprawdzeniu
7 P. Hlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej, Prokuratura i Prawo Nr 1, 2006,
s. 149-153.
8 T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuligaƒstwa stadionowego, Sport
Wyczynowy 2002, nr 7–8, s. 80.
9 P. Hlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej, Prokuratura i Prawo Nr 1, 2006,
s. 149-150.
10 ¸. Cora, Zatrzymanie stadionowe, Prokuratura i Prawo Nr 2, 2009, s. 57.
11 Tam˝e, s. 62.
12 Dz.U. z 1995 r., Nr 129, poz. 625. Konwencja zosta∏a podpisana przez stron´ polskà 8 grudnia
1984 r., a ratyfikowana 1 czerwca 1995 r.
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biletów, to wówczas mamy do czynienia z dokonaniem. Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez masowych nie zawiera odr´bnej definicji broni, lecz wprost odsy∏a
do poj´cia z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 52, poz. 525 ze zm.). Nie ograniczono si´ tutaj jedynie do broni palnej, lecz
obj´to penalizacjà wniesienie (posiadanie) ka˝dego rodzaju broni. W myÊl art. 4
ustawy o broni i amunicji, przez broƒ nale˝y rozumieç:
1) broƒ palnà, w tym broƒ bojowà, myÊliwskà, sportowà, gazowà, alarmowà
i sygna∏owà;
2) broƒ pneumatycznà;
3) miotacze gazu obezw∏adniajàcego;
4) narz´dzia i urzàdzenia, których u˝ywanie mo˝e zagra˝aç ˝yciu lub zdrowiu:
a) broƒ bia∏à w postaci:
- ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajàcych wyglàdu broni,
- kastetów i nunczaków,
- pa∏ek posiadajàcych zakoƒczenie z ci´˝kiego i twardego materia∏u
lub zawierajàcych wk∏adki z takiego materia∏u,
- pa∏ek wykonanych z drewna lub innego ci´˝kiego i twardego
materia∏u, imitujàcych kij bejsbolowy,
b) broƒ ci´ciwowà w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezw∏adniania osób za pomocà energii
elektrycznej13.
DoÊç wa˝nym rozwiàzaniem prawnym w celu zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeƒstwa imprez masowych, a w szczególnoÊci meczów pi∏karskich,
wydaje si´ zgodna z art. 13 ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych14
„identyfikacja osób” .
Zapewnienie identyfikacji osób uczestniczàcych w meczu pi∏ki no˝nej oznacza
ich legitymowanie w trakcie dokonywania zakupu biletów wst´pu w kasie,
a potem kontrolowanie danych tych osób przy wejÊciu na stadion lub inny obiekt
wykorzystywany do prowadzenia rozgrywek meczów pi∏ki no˝nej. Obowiàzek
identyfikacji b´dzie te˝ spe∏niony w przypadku zainstalowania i u˝ytkowania
ró˝nych urzàdzeƒ elektronicznych, które pozwalajà na identyfikacj´ kibiców
(G. Gozdór, Bezpieczeƒstwo imprez masowych…, s. 91). Zakres danych identyfikujàcych wymienione osoby obejmuje ich imi´ i nazwisko oraz numer PESEL,
a w przypadku gdy nie zosta∏ nadany - rodzaj, seri´ i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç. Przepis art. 13 ust.1 ma charakter obligatoryjny. W myÊl
art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy, ka˝dy organizator ma obowiàzek do∏àczenia do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie meczu pi∏ki no˝nej informacji
13 C. Kàkol, Przest´pstwa z nowej ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych, Prokuratura
i Prawo Nr 3, 2010, s. 106.
14 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62,
poz. 504).
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o sposobie zapewnienia identyfikacji osób bioràcych udzia∏ w tego typu imprezie.
Brak takiego dokumentu skutkuje odmowà wydania zezwolenia (art. 29 ust. 4
pkt. 1 ustawy). W praktyce identyfikacji uczestników meczu pi∏ki no˝nej dokonujà cz∏onkowie s∏u˝by porzàdkowej przez ich legitymowanie i sprawdzanie
uprawnieƒ do uczestnictwa w tego typu imprezie15 (art. 20 ust. 1–3 ustawy)16.
Mylne jest spostrze˝enie osób zajmujàcych si´ problematykà pseudokibiców
pi∏karskich w zakresie opracowaƒ naukowych o tzw. uk∏adach i innych nieformalnych porozumieniach mi´dzy ró˝nego rodzaju klubami, np. dotyczàcych
nieu˝ytkowania sprz´tu (no˝y, siekier, kastetów i innych niebezpiecznych
narz´dzi) podczas meczów pi∏karskich. Owszem nieu˝ytkowanie tych narz´dzi
dotyczy starç podczas „ustawek”, gdzie jedna ze stron stosuje podczas walki
np. pa∏ki lub kastety. Logiczne jest, ˝e w wy˝ej przedstawionej procedurze
wejÊç na stadion na imprez´ sportowà jest praktycznie niemo˝liwe wniesienie
przez kibiców niebezpiecznych przedmiotów, a ju˝ samo wniesienie jest marginalnym zjawiskiem.
Innym rozwiàzaniem dotyczàcym zwi´kszenia bezpieczeƒstwa imprez masowych, jakim jest mecz pi∏karski w myÊl cytowanej ustawy, ma byç zakaz wst´pu
na imprez´ masowà. Zgodnie z art. 41b § 2 k.k. wyst´puje w formie prostego
zakazu wst´pu na imprez´ masowà, ale zawsze jest po∏àczony z obowiàzkiem
osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji lub w miejscu
okreÊlonym przez w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji w czasie
trwania imprezy masowej.
Zakaz wst´pu na imprezy masowe orzekany za wykroczenia wyst´puje
w 2 postaciach:
1) zakazu prostego (interdictio simplex), obejmujàcego imperatywny zakaz
wst´pu na takà imprez´ masowà orzekany za wykroczenie pope∏nione
w zwiàzku z imprezà masowà artystyczno-rozrywkowà (art. 65 ust. 1 cyt.
ustawy),
2) zakazu z∏o˝onego (interdictio multipleks) po∏àczonego z obowiàzkiem
osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji lub miejscu
okreÊlonym przez w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
15 W. Kotowski, B. Kurz´pa, Bezpieczeƒstwo imprez masowych – komentarz do ustawy,
Warszawa 2010, s. 76.
16 S∏u˝by porzàdkowe i informacyjne sà uprawnione do: 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnieƒ
osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnieƒ - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 2) legitymowania osób w celu ustalenia
ich to˝samoÊci; 3) przeglàdania zawartoÊci baga˝y i odzie˝y osób w przypadku podejrzenia,
˝e osoby te wnoszà lub posiadajà przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. Zwróciç
nale˝y uwag´ na fakt, ˝e przepisy ustawy nie dajà mo˝liwoÊci ukarania osoby, która przez fakt
nieposiadania przez siebie dokumentów w ˝aden sposób nie zak∏óca swoim zachowaniem
tej imprezy.
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osoby ukaranej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
policji, w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu pi∏ki
no˝nej orzekanego za wykroczenia pope∏nione w zwiàzku z masowà
imprezà sportowà, w tym meczem pi∏ki no˝nej (art. 65 ust. 3 cyt. ustawy)17.
DoÊç wa˝nym przejawem z punktu widzenia nauki kryminalistyki na pewno
jest odwieczna zasada, ˝e ˝eby coÊ zwalczaç (przyk∏ad zjawiska przest´pczoÊci
pseudokibiców), najpierw na pewno jest potrzeba „odpowiedniego rozpoznania”
tego zjawiska. W tym przypadku mogà to byç czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w zakresie zdobycia pe∏nej wiedzy na temat danej grupy, imprezy
masowej i wszystkich okolicznoÊci im towarzyszàcych.
CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w sposób tajny dostarczajà organom
Êcigania informacji, których uzyskanie w inny sposób cz´sto by∏oby niemo˝liwe.
Rozpoznanie to zespó∏ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych majàcych na
celu uzyskanie, gromadzenie i sprawdzanie niezb´dnych do wykonywania
zadaƒ s∏u˝b paƒstwowych informacji o osobach, przedsi´biorstwach lub instytucjach, Êrodowiskach, zdarzeniach, zjawiskach oraz przedmiotach, obiektach lub
miejscach18.
Wac∏aw Marciniak definiuje prac´ operacyjnà jako ogó∏ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez policj´ w celu rozpoznawania,
zapobiegania, wykrywania przest´pstw i wykroczeƒ. Sk∏ada si´ na nià zespó∏
jawnych i niejawnych metod, form, Êrodków i przedsi´wzi´ç taktyczno-technicznych, opartych na przepisach prawa i wiedzy kryminalistycznej. Wydaje si´
byç niezwykle trafny przedstawiony poglàd, wyodr´bniajàcy w definicji pracy
operacyjnej formy i metody, a tak˝e Êrodki. Sà one bowiem podstawowymi
sk∏adnikami czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych19.
Ka˝da impreza masowa, a w szczególnoÊci mecz pi∏karski, wymaga uczestnictwa w niej „kibica”, który jest g∏ównym odbiorcà prezentowanego widowiska.
Natomiast w polskich realiach i nie tylko wi´kszoÊç tych kibiców stanowià
„pseudokibice”, którzy sà tym „z∏ym” odbiorcà nastawionym, je˝eli nie wy∏àcznie, na destrukcj´, dla którego, co gorsza, widowisko sportowe nie jest w ogóle
konieczne.
Skrajne ugrupowania pseudokibiców, wyró˝niajà si´ przede wszystkim
agresywnoÊcià i brutalnoÊcià przypominajà paramilitarne bojówki. Ekscesom
17 R. A. Stefaƒski, Ârodek karny zakazu wst´pu na imprez´ masowà, Prokuratura i Prawo Nr 11,
2010, s. 272-273.
18 P. ¸abuz, M. Michalski, CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze jako narz´dzie w Êwietle projektu

ustawy o czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych, Wojskowy Przeglàd Prawniczy 3(255),
Warszawa 2010, s. 9-10.
19 J. Kud∏a, Wybrana problematyka czynnoÊci operacyjnych na tle uwag de lege ferenda projektu

ustawy o czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych [w:] Praktyczne elementy zwalczania
przest´pczoÊci zorganizowanej i terroru, red. L. Paprzycki, Z. Rau, Warszawa, s. 520.
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wywo∏anym przez kibiców towarzyszy wzrost liczby napaÊci i celowych
uszkodzeƒ cia∏a, zabójstw, rannych policjantów, masowych zniszczeƒ20.
Bardzo dobrymi przyk∏adami drogi do kariery w zorganizowanych grupach
przest´pczych sà stadionowe bojówki, które wesz∏y w faz´ doros∏ej przest´pczoÊci
albo i same tworzà grupy bandyckie lub zasilajà istniejàce. Sà ich tysiàce i cieszà
si´ jak dotàd niemal ca∏kowità bezkarnoÊcià. Jak opisuje „Newsweek”,21
w Polsce skoƒczy∏a si´ era stadionowego chuligaƒstwa. Kosztowny monitoring
trybun, wprowadzenie identyfikatorów, zdecydowane dzia∏ania jednostek antyterrorystycznych, wyroki na zadymiarzy – wszystko to wypchn´∏o szalikowców
na ulice. Ludzie, których terenem dzia∏aƒ do niedawna by∏ stadion i jego okolice,
rozpe∏zli si´ po miastach. Nazwijmy rzeczy po imieniu - to sà bandyci.
Stadionowi chuligani sà bardzo cennym narybkiem: Êwietnie zorganizowani,
solidarni, bezwzgl´dni. ¸amanie prawa przychodzi im wyjàtkowo ∏atwo. Proces
przechwytywania liderów przybra∏ na sile i rozmiarach i trwa od kilku dobrych lat.
Na przyk∏ad m´˝czyzna o pseudonimie Sabra – bojówkarz Cracovii – ju˝
w po∏owie lat 90. zosta∏ dostrze˝ony na stadionie przez cz∏onków dzia∏ajàcego
w po∏udniowej Polsce gangu „Marchewy”. Gang s∏ynà∏ z wymuszania haraczy
i kontrolowania agencji towarzyskich. Sabra idealnie nadawa∏ si´ na bandyt´:
zaprawiony w bojach z policjà i kibicami wrogich dru˝yn mia∏ opini´ cz∏owieka,
który zawsze cofa si´ ostatni. Zosta∏ ˝o∏nierzem „Marchewy”. W 1997 roku bra∏
udzia∏ w Êmiertelnym pobiciu ochroniarza z klubu „Ajka” w Skawinie, gdzie
próbowa∏ wymusiç haracz.
W ostatnich latach wiele si´ zmieni∏o na polskiej chuligaƒskiej scenie.
M∏odzie˝ jest coraz bardziej bezwzgl´dna. Coraz szybciej chce wejÊç w „doros∏à
przest´pczoÊç”. Stadion to bardzo interesujàc szko∏a, w której zdobywa si´
„zawód”. I w szkole, i na stadionie sà ∏awki, tylko ˝e w tym drugim miejscu
uczy si´ praktyczniejszych rzeczy. Najpierw szlifuje si´ charakter i odwag´,
a potem ju˝ poza trybunami nast´puj´ specjalizacja: haracze dla silnych,
samochody dla sprytnych. Zdaniem ich samych policja ma kiepskie rozeznanie
w Êrodowisku chuligaƒskim. JeÊli ktoÊ wpada, to tylko przez g∏upot´ nap´dzanà
alkoholem. W efekcie bandyci czujà si´ bezkarni.
Mafia z „Ejsmonda” wywodzi si´ z grupy chuliganów Arki Gdynia, dzia∏ajàcej
bezkarnie od dziesi´ciu lat. Majà od 20 do 30 lat. Je˝d˝à najdro˝szymi autami:
mercedesami, audi, bmw, choç najcz´Êciej nie majà pracy. Ta kilkudziesi´cioosobowa grupa zdecydowanie oddzieli∏a si´ od Êrodowiska kibiców. Teraz
stanowi kast´ handlujàcà narkotykami i sterydami, wymuszajàcà haracze. Jest
Êwietnie zorganizowana, a dzi´ki dawnym przyjaêniom z chuliganami innych
klubów ma doskona∏e kontakty w ca∏ej Polsce. Inne stadionowe bojówki nie
20 T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska…, s. 72
21 M. Kr´skawiec, Z trybun w gangi, Newsweek nr 39/02, s. 10.
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sà tak silne, jak ta w Gdyni. To nie mafie, ale ma∏e bandyckie grupy. Nale˝à
do nich: „Tedy Boys” w Warszawie, utrzymujàcy dobre stosunki z chuliganami
w Szczecinie i grupa „Barra Brava” z Sosnowca, „Devilis” z Krakowa
i „Sharks”, zaprzyjaênieni z gdaƒskimi „M∏odymi Or∏ami” I „Fightersami”
z Wroc∏awia, „Banici” i „Young Freaks” z Poznania, utrzymujàce dobre kontakty
z „Jude Gangiem” w Krakowie. Z nich wy∏uskuje si´ najlepszych i najtwardszych. Najbardziej uzdolnieni chuligani na Âlàsku i w Zag∏´biu sà ch´tnie
werbowani przez grupy przest´pcze. Ceni si´ ich za solidarnoÊç i autorytet
wÊród „niegrzecznej” m∏odzie˝y. Elita chuligaƒska – a wi´c ci, którzy wyszli ju˝
ze stadionów i wspó∏pracujà z du˝ymi grupami przest´pczymi – to przewa˝nie
ludzie w wieku 25-30 lat. Na Sharksów czy Devilsów z zachwytem patrzà
kandydaci na bandytów, ale wst´p do elity nie jest ∏atwy. Trzeba si´ wykazaç.
Najlepiej podczas osiedlowych wojen, gdzie m∏odzi chuligani na w∏asnà r´k´
próbujà wcielaç w ˝ycie „idea∏y” starszych. Walczy si´ na no˝e i siekiery.
W zakresie regulacji prawnokarnych rysujà si´ daleko idàce zmiany, które
ogólnie mówiàc – zmierzajà do surowszego i skuteczniejszego karania chuliganów stadionowych. Majà one na celu wykluczenie ze Êrodowiska kibiców osoby,
których g∏ównym celem jest awanturnictwo i agresja. Jednà z bardziej widocznych ró˝niç mi´dzy dotychczasowà i nowà ustawà jest znajdujàca si´ w nowej
ustawie modyfikacja penalizacji, czyli zmiany konsekwencji karnoprawnych
okreÊlonych zachowaƒ – cz´Êç dotychczasowych czynów b´dàcych wczeÊniej
wykroczeniami sta∏o si´ przest´pstwami22.

22 Zob. http://www.kpk.policja.gov.pl/stat.htm, gdzie przedstawiono dane statystyczne dotyczàce
bezpieczeƒstwa imprez masowych z lat 1999–2008.
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Katarzyna Wolska

ZARYS HISTORII MEDYCYNY SÑDOWEJ
I OPINIOWANIA SÑDOWO-LEKARSKIEGO
DO KO¡CA XIX WIEKU
1. Dzieje Êwiatowe
Od wieków lekarz pozostaje centralnà postacià w dziedzinie prawa wÊród
osób wykonujàcych ró˝ne zawody.1 Równie˝ problematyka sàdowo-lekarska
si´ga swoimi korzeniami do poczàtków historii ludzkoÊci. Mogà o tym Êwiadczyç np. dane zawarte w Kodeksie Hammurabiego, w Biblii czy te˝ w Prawie
XII Tablic. Odmiennego jednak zdania by∏ autor XIX-wiecznej monografii,
który podniós∏, ˝e „nie znajdujemy (...) Êladów medycyny sàdowej w staro˝ytnoÊci, a zaledwie w wiekach Êrednich,” przy czym ww. wyszczególni∏ kilka
przyk∏adów skorzystania przez „prawo” z wiedzy medycznej, nie dopatrujàc si´
w∏aÊnie tam zalà˝ków omawianej przeze mnie problematyki.2
Przywo∏ujàc Kodeks Hammurabiego, nale˝y na wst´pie wskazaç, i˝ jest on
jednà z najstarszych i najcz´Êciej cytowanych regulacji prawnych, którà datuje
si´ na XVII w. p.n.e. Jej przepisy systematyzujà i unifikujà prawo babiloƒskie.
Dotyczà m.in. prawa procesowego, obowiàzków urz´dniczych, wymiaru kar.
Regulujà tak˝e post´powanie zwiàzane z obra˝eniami cia∏a oraz zawierajà ustalenia kar za lekkomyÊlne post´powanie lub inny b∏àd lekarski.3 Jako przyk∏ad
odpowiedzialnoÊci lekarza mo˝na w tym miejscu zacytowaç postanowienie
zawarte w § 28 rzeczonego dokumentu: „Je˝eli lekarz obywatelowi operacj´
ci´˝kà no˝em z bràzu wykona∏ i spowodowa∏ Êmierç obywatela lub ∏uk brwiowy
obywatela no˝em z bràzu otworzy∏ i oka obywatela pozbawi∏, r´k´ mu utnà”.4
1 M. Nestorowicz, Prawo wobec lekarza (od staro˝ytnoÊci do czasów wspó∏czesnych), Prawo
i Medycyna, 2010, Nr 3, s. 36.
2 Szerzej: Fr. Giedrojç, Ekspertyza lekarska w dawnych sàdach polskich (Do koƒca XVIII
stulecia), nak∏adem redakcji Kroniki Lekarskiej, Warszawa 1896, s. 3.
3 J. Thorwald, Dawna medycyna. Jej tajemnica i pot´ga, Zak∏ad Narodowy imienia Ossoliƒskich
– Wydawnictwo Wroc∏aw 1990, s. 126-127.
4 Kodeks Hammurabiego, przek∏ad M. St´pieƒ, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1996, s. 125.
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Analizujàc bardziej szczegó∏owo dzie∏o Hammurabiego, dochodzi si´ jednak do
wniosku, i˝ nie uwzgl´dnia ono zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoÊci
czy te˝ regulacji prawnych struktur spo∏ecznych. Mimo to kodeks ten uwa˝any
jest za jeden z najwznioÊlejszych w dziejach ludzkoÊci, zachowanych pomników
prawa.
Nast´pne przyk∏ady korzystania z aktualnej wiedzy lekarskiej dla celów
sàdowych i prawodawczych zawierajà Ksi´gi Moj˝eszowe sk∏adajàce si´ z 613
przykazaƒ – przepisów, g∏ównie z dziedziny prawa karnego. Tradycja biblijna
przypisuje Moj˝eszowi autorstwo przynajmniej cz´Êci prawodawstwa sakralnego
i cywilnego zawartego w Pi´cioksi´gu. Zarówno Ksi´gi Moj˝eszowe, jak
i Talmud opisujà zagadnienia dziewictwa, zhaƒbienia, zboczeƒ p∏ciowych,
poronieƒ, uszkodzeƒ cia∏a.5
Problemy medycyny sàdowej mo˝emy tak˝e odnaleêç w pochodzàcej z V
wieku p.n.e. ustawie XII Tablic. Ustawa ta formalnie nie zosta∏a nigdy uchylona.
Jej postanowienia dotyczà m.in. ogl´dzin zw∏ok osób zmar∏ych Êmiercià gwa∏townà, grzebania zw∏ok w obr´bie miasta, prawomocnoÊci urodzenia.6 W literaturze wskazuje si´ równie˝, ˝e ju˝ w drugim wieku przed naszà erà w Egipcie
powo∏ano dwóch lekarzy do dokonania ogl´dzin pokrzywdzonego, który dozna∏
uszkodzeƒ cia∏a. Lekarze ci udawali si´ do jego domu, badali go i stwierdzali na
piÊmie, czy i jakie znaleêli u pokrzywdzonego rany, w szczególnoÊci mieli
uwzgl´dniç ich rodzaj (ci´te, ràbane, siƒce).7
„Lex Cornelia” pochodzàca z 138-87 r. p.n.e. porównywa∏a otrucie omy∏kowe
w czasie leczenia z otrucie rozmyÊlnym. „Lex Scantinia” wymienia∏a natomiast
poj´cia dzieciobójstwa Êlubnego i nieÊlubnego dziecka, sp´dzenia p∏odu, zgwa∏cenia czy te˝ kazirodztwa.8
Z kolei ustawodawstwo cesarza Justyniana Wielkiego, porzàdkujàce prawo
w okresie cesarstwa bizantyjskiego, wprowadzi∏o po raz pierwszy poj´cie
poczytalnoÊci (wyró˝nia∏o takie poj´cia, jak: dolus, culpa, furror, lucida interralla,
affectus) i na∏o˝y∏o obowiàzek stwierdzenia przez po∏o˝ne cià˝y u kobiet
skazanych na Êmierç. Tak wi´c po∏o˝ne by∏y pierwszymi na Êwiecie bieg∏ymi
sàdowymi.
Historyk Swetoniusz Trankwillus, przedstawiajàc zabójstwo Juliusza Cezara,
opisuje zaÊ ogl´dziny zw∏ok dokonane przez lekarza Antistiusza. Ów lekarz
stwierdzi∏ na ciele Cezara 23 rany k∏ute, przy czym tylko jednà z nich uzna∏ za
Êmiertelnà.9
5 B. Popielski, J. Kobiela, Medycyna sàdowa, Paƒstwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1972, s. 5.
6 B. Popielski, J. Kobiela: op. cit., s. 5. Szerzej na ten temat: M. Zab∏ocka, Ustawa XII Tablic.

Rekonstrukcje doby Renesansu, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998, s. 110 i nast.
7 K. Czajkowski, Lekarz jako bieg∏y w post´powaniu karnym, Drukarnia nr 1, Warszawa 1997, s. 4.
8 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 5.
9 T. Marcinkowski, op. cit., s. 21.
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„Lex Allemanorum” – ustawa starogermaƒska z VI w. okreÊla∏a kary
za zabójstwo, dzieciobójstwo, sp´dzenie p∏odu i uszkodzenie cia∏a. Wyró˝nia∏a
ona cztery stopnie uszkodzenia cia∏a: rany, st∏uczenia, pora˝enia i kalectwo.
Prawo normaƒskie przekaza∏o paƒstwu osàdzanie przest´pstw, co wymaga∏o
udowodnienia czynu, a w zwiàzku z tym i ogl´dzin lekarskich.10
Pierwsze dzie∏o dotyczàce w ca∏oÊci zagadnieƒ sàdowo-lekarskich
pt.: „Sposób pomszczenia krzywdy” pochodzi z Chin z roku 1248. Sk∏ada si´
ono z pi´ciu ksiàg, w których poruszane sà nast´pujàce problemy:
- badania sàdowo-lekarskie,
- obra˝enia cia∏a i ich stymulacja,
- sposoby powstawania obra˝eƒ,
- poronienia,
- uduszenia,
- utopienia,
- trucizny i otrucia.11
Dzie∏o to mia∏o stanowiç poradnik dla urz´dników sàdowych dokonujàcych
zamiast lekarzy czynnoÊci sàdowo-lekarskich.12 Przyk∏adowo - w przypadku
wàtpliwej przyczyny Êmierci ksi´ga ta przewidywa∏a sàdowe ogl´dziny zw∏ok,
ale tylko ogl´dziny i niektóre naiwno-spekulacyjne badania. Sekcji bowiem
nie przeprowadzano13. Mimo ˝e dzie∏o to by∏o szeroko rozpowszechnione
w Chinach, nie by∏o znane poza ich granicami.
Europejskie Êredniowiecze nie wyda∏o niczego, co by mog∏o odpowiadaç
owej chiƒskiej ksi´dze. Okres, w którym, z jednej strony tortury stanowi∏y
g∏ówny Êrodek udowodnienia winy podejrzanym i zbrodniarzom, podczas gdy
z drugiej strony medycyna unika∏a obdukcji i pogrà˝a∏a si´ w obcych rzeczywistoÊci spekulacjach – nie stwarza∏ pod∏o˝a sprzyjajàcego medycynie jako
pomocnicy prawa.14
Nie mo˝na jednak tak do koƒca krytycznie podchodziç do rzeczonej epoki,
albowiem to w∏aÊnie wtedy, w 1209 roku, po raz pierwszy spotykamy si´, w dzisiejszym tego s∏owa znaczeniu, z poj´ciem lekarza sàdowego, czego przyk∏adem
jest dekret papie˝a Innocentego III z 1209 roku.15 Nast´pnie w 1249 roku
we W∏oszech boloƒski lekarz Hugo z Luki zosta∏ wyznaczony do wydawania
orzeczeƒ sàdowo-lekarskich i w tym celu zaprzysi´˝ony. Kilkadziesiàt lat
10 B. Popielski, J. Kobiela: op. cit., s. 6.
11 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 6.
12 L. Wachholz, Medycyna sàdowa na podstawie ustaw obowiàzujàcych na ziemiach polskich,
Nak∏ad Gebethnera i Wolffa, Kraków 1920, s. 2.
13 W. Szumowski, Historia medycyny, Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994,
s. 52.
14 J. Thorwald, Stulecie detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 124.
15 Szerzej: Fr. Giedroyç: op. cit., s. 3.
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póêniej we Francji Filip Pi´kny ustanowi∏ w 1311 roku chirurgów królewskich –
chirurgiens jures du roi, którzy spe∏niali obowiàzki lekarzy urz´dowych. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e w tym okresie zdarza∏y si´ coraz cz´Êciej wezwania lekarzy
do sàdów w charakterze „znawców” oraz ich zaprzysi´ganie na sta∏e jako
tzw. medici fisici.16 Przy czym uÊciÊlenia wymaga okolicznoÊç, i˝ to prawo
koÊcielne cz´Êciej ni˝ Êwieckie wzywa∏o lekarzy w charakterze bieg∏ych, czego
przyk∏adem jest wy˝ej wspomniany dekret papie˝a Innocentego III, w którym
by∏a mowa o ekspertyzie lekarskiej przy badaniu zw∏ok w przypadkach Êmierci
wskutek ran.
W 1402 r. w Wiedniu zosta∏a przeprowadzona pierwsza sekcja zw∏ok, o której
wspominajà êród∏a. ZaÊ pierwszym lekarzem, który dokona∏ oficjalnie sekcji
zw∏ok, by∏ najprawdopodobniej chirurg czterech kolejnych królów francuskich Ambro˝y Paré. By∏ on tak˝e autorem dzie∏a pt.: „Opera chirurgia” (1579),
w którym to przedstawione sà równie˝ zagadnienia sàdowo-lekarskie: sporzàdzenie opinii lekarskiej dla sàdu, obra˝enia cia∏a, dziewictwo oraz ró˝ne rodzaje
Êmierci gwa∏townej.17 Poza powy˝szym ww. ws∏awi∏ si´ udoskonaleniem techniki amputacji, operacjami przepuklin bez stosowanej dotychczas równoczesnej
kastracji oraz zastosowaniem po raz pierwszy w historii medycyny sztucznej
ga∏ki ocznej.
W∏aÊnie dopiero w XVI wieku powsta∏y warunki do rozpocz´cia kszta∏towania
si´ medycyny sàdowej jako odr´bnej ga∏´zi nauk lekarskich. Do tych warunków
nale˝y zaliczyç ustaw´ bamberskà z 1507 roku, ustaw´ brandenburskà z 1516
roku oraz „Lex Karolin´” z 1532 roku. Jako ˝e ustawy te opar∏y proces karny na
przedmiotowym prawie dowodowym, uczyni∏y tym samym niezb´dnà dla sàdu
pomoc lekarskà. Nakazywa∏y one przes∏uchania lekarzy w wypadkach zabójstwa,
dzieciobójstwa, obra˝eƒ cia∏a, omy∏ek lekarskich itp. Od tego czasu lekarze stale
uczestniczà ju˝ w procesach w sprawach o przest´pstwa przeciwko ˝yciu lub
zdrowiu.
Za pierwszy w Europie podr´cznik medycyny sàdowej uznawane jest dzie∏o
pt.: „De relationibus medicorum” (XVI/XVII), którego twórcà jest Fortunato
Fidelis z Palermo. Zosta∏y w nim szczegó∏owo omówione zagadnienia dotyczàce
m.in. uszkodzeƒ cia∏a, poronieƒ, gwa∏townej Êmierci, dziewictwa, b∏´dów lekarskich,18 niep∏odnoÊci, otruç, uduszenia oraz nag∏ej Êmierci.19 Fidelis sformu∏owa∏
równie˝ podstawowe zasady opiniowania przez bieg∏ych. Zasady, do których
przez nast´pne cztery wieki niewiele uda∏o si´ dodaç. Pisa∏ on, ˝e „orzeczenie
16 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 6.
17 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 6.
18 B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Paƒstwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1977, s. 345.
19 Szerzej: Fr. Giedrojç, op. cit., s. 5–7.
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bieg∏ego ma byç zwi´z∏ym, zaÊ opiniujàcy ciàgle winien mieç na uwadze wymogi
sàdownictwa i zdanie swoje zastosowaç do pytaƒ s´dziego.” Opinia jego ma byç
„jasno i zrozumiale napisana”, nie powinna zawieraç „wyrazów dla prawnika
niezrozumia∏ych”. Fidelis zaleca∏ tak˝e, aby bieg∏y przy wydawaniu opinii nie
dzia∏a∏ poÊpiesznie i bez rozwagi, a jego podstawowà cechà – obok wiedzy –
winna byç uczciwoÊç.20
Natomiast za „ojca medycyny sàdowej” uwa˝a si´ Paw∏a Zacchiasa, który
jako pierwszy wprowadzi∏ u˝ywanà do dziÊ nazw´ „medycyna (sàdowa) prawna”
w dziele pt.: „Questiones medico - legales” (1621).21
W 1663 r. zosta∏a wynaleziona przez Bartholina z Kopenhagi i opracowana
naukowo przez Schwammerdamma „próba p∏ucna” (stwierdza∏a ona powietrznoÊç p∏uc u noworodków, które oddycha∏y). Mia∏a ona na celu rozstrzygni´cie
pytania, czy znaleziony noworodek przyszed∏ na Êwiat ˝ywy czy nie˝ywy,
czy matka by∏a, czy te˝ nie by∏a dzieciobójczynià. ObecnoÊç powietrza w p∏ucach stanowi∏a dowód tego, ˝e dziecko urodzi∏o si´ ˝ywe. Prób´ t´ zastosowano
po raz pierwszy dla celów sàdowych ju˝ w latach dziewi´çdziesiàtych XVII
w.22 Równie˝ obecnie ma ona du˝e znaczenie w sprawach o dzieciobójstwo.
Na prze∏omie XVII/XVIII wieku zacz´to wprowadzaç obowiàzek wykonywania sekcji zw∏ok jako badania niezb´dnego w post´powaniu sàdowym
w przypadkach Êmiertelnych.23 Z tego okresu pochodzi tak˝e dok∏adne
omówienie sposobu wykonywania sekcji sàdowych autorstwa niemieckiego
lekarza Johannesa Bohnosowa, który wyda∏ w 1689 roku podr´cznik na ten
temat.24 Odnoszàc powy˝sze do prawodawstwa, wspomnieç nale˝y o ustawie
Piotra Wielkiego z 1716 r., w której art. 154 nakazuje „ogl´dziny i rozci´cie
zw∏ok” przez lekarzy zaprzysi´˝onych, poniewa˝ „nale˝y niewàtpliwie
wiedzieç, czy Êmierç nastàpi∏a od bicia”. W tym samym czasie w Niemczech
sàdy w wàtpliwych wypadkach zwracajà si´ o opinie do rad wydzia∏ów
lekarskich.25
20 J. Widacki (red.), Z zagadnieƒ teorii opinii bieg∏ego, materia∏y IV Sympozjum Metodologii
Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (Ch´ciny 24-25 VI 1983 r.), s. 2.
21 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 6.
22 Odmiennie w tym zakresie podaje T. Marcinkowski. T. Marcinkowski, Medycyna sàdowa dla

prawników, Szczytno 2010, s. 27.
23 Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e jedne z najstarszych tradycji medycyny sàdowej posiada Austria.
W 1770 roku wprowadzono tam powszechny obowiàzek ogl´dzin zw∏ok i stwierdzenia przyczyn zgonu. Ustanowiono wówczas zawód kontrolera zgonów (Totenbeschauer), który musia∏
sk∏adaç egzamin w fakultecie lekarskim uniwersytetu. Równie˝ pod koniec XVIII wieku
w Wiedniu zosta∏ wydany pierwszy po stu latach, ca∏oÊciowy podr´cznik medycyny sàdowej
pt.: „System einer vollstaendingen medizinischen Polizei” autorstwa J.P. Franka.
24 K.G. Jeziorski, Z historii medycyny sàdowej, Magazyn Medyczny, 1994, Nr 10, s. 55.
25 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 7.
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W∏aÊnie Niemcy (wczeÊniej Francja) jako pierwsze wprowadzi∏y post´powanie
lekarskie w sprawach karnych i utworzy∏y instytucje bieg∏ych lekarzy sàdowych.26
W wieku XVIII nastàpi∏ gwa∏towny rozwój nauk lekarskich, a zw∏aszcza
w zakresie anatomii patologicznej (ÊciÊle spokrewnionej z medycynà sàdowà).
Jan Baptysta Morgagni, profesor anatomii w Padwie, og∏osi∏ bowiem w 1761
roku znakomite dzie∏o pt.: „De sedibus et causis morteorum per anatomen indagatis” (O przyczynach chorób wykrywanà droga sekcyjnà),27 w którym opisa∏
ok. 700 sekcji zw∏ok. Zestawi∏ w nim obserwacje anatomopatologiczne ze znanym mu z w∏asnej obserwacji bàdê opisów innych lekarzy, obrazem klinicznym
choroby, która doprowadzi∏a do zgonu. I w ten oto sposób powsta∏a anatomia
patologiczna.28
Na prze∏omie XVIII i XIX wieku Mateusz Orfila (profesor medycyny sàdowej
i chemii w Pary˝u), zajmujàcy si´ mo˝liwoÊciami wykrycia trucizny w jakiÊ
czas po Êmierci stworzy∏ podwaliny toksykologii sàdowej.29 Ortfila jest równie˝
autorem pierwszych opracowaƒ z zakresu mo˝liwoÊci wykorzystania w∏osów do
celów sàdowo-lekarskich.30
Z kolei w paƒstwie niemieckim i austro-w´gierskim w omawianym okresie
rozwin´∏a si´ „medycyna urz´dowa (policyjna)”. W wielu miastach utworzono
stanowiska lekarzy urz´dowych, którzy mieli czuwaç nad zdrowiem ludnoÊci
i wydawaç opinie o przest´pstwach kryminalnych dla sàdów z medycznego punktu
widzenia. RównoczeÊnie na kilku uniwersytetach (w Erlangen, Pradze, Wiedniu)
wyk∏adano podstawy owej „medycyny urz´dowej” dla rzeczonych lekarzy.
Pochodzàcy z 1808 roku napoleoƒski „Code d´instruction criminelle” zada∏
ostateczny cios „inkwizytorskiemu” post´powaniu dowodowemu ubieg∏ego
wieku i wymuszajàcemu torturà zeznania. Regulacja ta przygotowa∏a we Francji
i w ca∏ej Europie grunt pod nowe, publiczne, bezpoÊrednie i ustne post´powanie
sàdowe, które wyrwa∏o dzia∏alnoÊç s´dziowskà i opini´ lekarskà z dotychczasowego zamkni´cia i skonfrontowa∏o jà z opinià publicznà.
Kolejny prze∏om wieków (XIX i XX) obfitowa∏ w publikacje wielu dzie∏
dotyczàcych opiniowania sàdowo-lekarskiego i medycyny sàdowej. Nale˝y
26 Odmiennie stwierdzi∏ Ludwik Zembrzuski. Uwa˝a∏ on, ˝e Polacy wyprzedzili pod tym wzgl´dem zarówno Francj´, jak i Niemcy, bo ju˝ w 1786 roku na Uniwersytecie Krakowskim dr Jan
Szaster wyk∏ada∏ toksykologi´ i medycyn´ sàdowà (L. Zembrzuski, Krakowscy pionierzy
medycyny sàdowej, Archiwum Medycyny Sàdowej, Psychiatrii Sàdowej i Kryminalistyki,
1955, t. 7, s. 124-125).
27 T. Marcinkowski, op. cit., s. 21.
28 T. Brzeziƒski (red.), Historia medycyny, PZWL, Warszawa 1988, s. 157, 341.
29 W. Szumski, Historia medycyny, Paƒstwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1961, s. 374.
30 T. Lach, Mo˝liwoÊci wykorzystania w∏osów w medycynie sàdowej i dziedzinach pokrewnych,
Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii, 1991, t. 41, s. 58.
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w tym miejscu wymieniç takich autorów, jak: Taylor (Anglia); Hoffman,
Haberda, Maschka (Austria); Orfila, Tardien, Lacassagne (Francja); Casper,
Liman (Niemcy); Blumenstock, Wachholz (Polska); Gramow, Czystowicz
(Rosja); Lattes, Lombroso (W∏ochy).31 Okres ten (XIX i XX wiek) to tak˝e data,
która figuruje w literaturze przedmiotu jako czas oddzielenia si´ od medycyny
sàdowej kryminalistyki i psychiatrii sàdowej.32
2. Kszta∏towanie si´ medycyny sàdowej i opiniowania sàdowo-lekarskiego
w Polsce
W okresie Êredniowiecza sprawy dotyczàce medycyny sàdowej przedstawia∏y
si´ u nas podobnie jak w pozosta∏ych cz´Êciach Europy, to znaczy nie znano
sekcji zw∏ok ani ogl´dzin lekarskich. Obowiàzki znawcy lekarskiego spe∏nia∏
woêny. Na mocy Statutu WiÊlickiego i prawa Sejmu Toruƒskiego (1333 r.)
spraw sàdowych dochodzi∏ osobny komornik. W XV w. w Poznaniu, a na
poczàtku XVI w. w Toruniu i Gdaƒsku dzia∏ali tzw. fizycy miejscy, którzy
pe∏nili obowiàzki lekarzy sàdowych. Z tego te˝ okresu pochodzà pierwsze
polskie drukowane prace z zakresu medycyny sàdowej.33
Prawo Staroche∏miƒskie ukszta∏towane pod koniec XIV wieku w Paƒstwie
Krzy˝ackim, odmiennie do procedur znanych wspó∏czesnym bieg∏ym, regulowa∏o post´powanie sàdowe. Zgodnie z jego przepisami ogl´dzin zw∏ok, osób
pokrzywdzonych i dowodów rzeczowych dokonywali ∏awnicy oraz s´dzia. Jako
˝e kwalifikacja uszkodzeƒ w prawie che∏miƒskim mia∏a charakter kazuistyczny
(uleg∏o to zmianie dopiero w 1594 roku), wyszczególniano:
- rany godne pojedynku sàdowego,
- uszkodzenia b´dàce jednoczeÊnie ranami godnymi pojedynku sàdowego
i okaleczeniami,
- okaleczenia,
- okaleczenia bez zranienia cia∏a,
- uderzenia,
- okaleczenia krwawe.
Godny podkreÊlenia jest fakt, i˝ na prawie Staroche∏miƒskim (w latach
1233–1701) ulokowano ponad 220 miast, nie tylko Paƒstwa Krzy˝ackiego, ale
tak˝e Mazowsza (w tym Warszaw´ w 1382 r.), Podlasia i Kujaw.34
31 T. Marcinkowski, op. cit., s. 21.
32 S. Raszeja, Osobiste refleksje na temat tanatologii – klasycznego dzia∏u medycyny sàdowej,
Prawo i medycyna, 2005, Nr 3, s. 86.
33 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 7.
34 T. Gos, Znaczenie „Prawa Staroche∏miƒskiego” dla medycyny sàdowej, Archiwum Medycyny
Sàdowej i Kryminologii, 1997, Nr 2, s. 121-126.
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Nieco póêniejsze Statuty Litewskie rozró˝nia∏y ju˝ podzia∏ ran na Êmiertelne,
pozbawiajàce zdolnoÊci do zaj´ç na rok oraz wywo∏ujàce oszpecenie.35
Z opiniowaniem sàdowo-lekarskim nale˝y wiàzaç pierwszà protoko∏owanà
przez lekarza dworskiego sekcj´ zw∏ok, dokonanà w 1586 roku. Odby∏a si´ ona
na zw∏okach króla Stefana Batorego.36 Uwa˝ano wtedy nawet, ˝e nag∏y zgon
monarchy by∏ skutkiem otrucia. Dopiero konsylium lekarskie powo∏ane
w Krakowie w 1934 roku orzek∏o, ˝e do kresu ˝ycia monarchy przyczyni∏a si´
mocznica.37
Mimo ˝e w 1586 roku, jak wy˝ej wspomnia∏am, dokonano sekcji zw∏ok
S. Batorego, to jednak rok 1613 roku uznaje si´ w literaturze za dat´ pierwszej
publicznej sekcji zw∏ok nie tylko w Polsce, ale równie˝ w Europie Ârodkowej
i Pó∏nocnej. Wtedy to bowiem Joachim Oelhafius przeprowadzi∏ w Gdaƒsku
sekcj´ noworodka i wyda∏ na jej podstawie publikacj´.38
W 1632 roku lekarze dokonali równie˝ ogl´dzin zw∏ok Zygmunta III Wazy
celem ustalenia przyczyny jego Êmierci. Nie znaleêli jednak zmian chorobowych w sercu, Êledzionie, wàtrobie, nerkach i p∏ucach. Przypuszczali, i˝ istotne
zmiany chorobowe dotyczy∏y centralnego uk∏adu nerwowego, lecz nie zdecydowali si´ na sekcj´ mózgu.39
Tak˝e na podstawie protoko∏u sekcji zw∏ok Jana III Sobieskiego, zmar∏ego
w 1696 r., za przyczyn´ Êmierci uznano przewlek∏à chorob´ nerek. Choroba ta
nie by∏a jednak przyczynà samodzielnà.40 By∏a pochodnà podstawowej choroby,
na jakà cierpia∏ król, a mianowicie ki∏y. Protokó∏ sekcji jego zw∏ok ujawni∏ poza
tym fatalny stan organizmu króla w chwili zgonu. Od m∏odoÊci cierpia∏ on
bowiem na ró˝norakie schorzenia.
Na marginesie nale˝y wspomnieç, ˝e jedna z najwi´kszych w Europie
ekspertyz psychiatrycznych pochodzi z roku 1629. Opinia zosta∏a wydana przez
lekarzy dworskich króla Zygmunta III, a dotyczy∏a Krystyny Poniatowskiej.
35 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 8.
36 Z. Marek, M. K∏ys, Opiniowanie sàdowo-lekarskie i toksykologiczne, Kantor Wydawniczy
Zakamycze s.c., 1998, s. 13. Autorzy piszà tak˝e, i˝ krakowscy medycy w 1933 r. wysun´li
wniosek (po wnikliwej analizie dokumentów, protoko∏ów sekcji, zanotowanych polemik królewskich lekarzy), ˝e monarcha zmar∏ na wskutek powtarzajàcych si´ napadów d∏awicy piersiowej
37 S. Szpilczyƒski, SprzecznoÊci renesansowej medycyny w Êwietle polemiki Simoniusza

z Buccellà po zgonie króla Stefana Batorego, Archiwum Historii Medycyny, 1977, t. XL, z. 3,
s. 295-296.
38 S. Raszeja, Zarys historii medycyny sàdowej w Polsce i jej powiàzaƒ z medycynà sàdowà
w krajach niemieckoj´zycznych, Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii, 2004, t. 54,
Nr 4, s. 185-186.
39 W. Kaczorowski, Choroba i prawdopodobna przyczyna zgonu Zygmunta III Wazy, 1982, t. 45,
z. 1-4, s. 52–53.
40 L. S∏ugocki, Sekcja zw∏ok króla Jana III Sobieskiego, ¸ódê 2004, s. 182–186.
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Za objawy choroby psychicznej tej kobiety medycy uznali g∏oszone przez nià
„proroctwa” na temat kl´sk, jakie czekajà Polsk´ i rodzin´ królewskà.
Pochodzàcy z XVIII w. zbiór ustaw Zamoyskiego nakazuje powo∏ywaç
„bieg∏ych w sztuce lekarskiej” do dokonywania sekcji zw∏ok w przypadkach
przest´pstw. Przy dzieciobójstwie bieg∏ymi mia∏y byç kobiety „znajàce si´
na odbieraniu porodów.”41 Sytuacja polityczna nie pozwoli∏a jednak na wprowadzenie tych˝e postanowieƒ w ˝ycie.
Nawiàzujàc do powy˝szego wspomnieç w tym miejscu wypada, ˝e problematyka sekcji zw∏ok zosta∏a tak˝e omówiona przez Ludwika Perzyn´ - zakonnika
i lekarza psychiatr´ zarazem - w dziele z 1793 r. pt.: „Nauka cyrulicka krótko
zebrana”. Jeden z rozdzia∏ów swojej ksià˝ki autor poÊwi´ci∏ zagadnieniom sàdowo-lekarskim. Nosi∏ on tytu∏: „Sposób urz´dowych relacji z wyprowadzonych
wizji, czyli ogl´dzin cia∏ ludzi, to przez trucizn´, to przez wypadek, czyli
trafunek, to na koniec przez gwa∏t ró˝nego rozbójstwa z tego Êwiata zg∏adzonych, lub tylko pokaleczonych jeszcze ˝ywych albo te˝ ju˝ umar∏ych”.42 Autor
przedstawi∏ w nim m.in. zasady sporzàdzania protoko∏ów ogl´dzin i sekcji
zw∏ok ofiar zabójstw. Poda∏ te˝ przyk∏ady opinii, które wspó∏czeÊnie budzà
uznanie za swà trafnoÊç i rzetelnoÊç.43
Istnieje wiele dowodów na to, ˝e ju˝ w drugiej po∏owie XVIII wieku na
wydzia∏ach medycznych polskich uniwersytetów (w Krakowie i w Wilnie)
wyk∏adano elementy medycyny sàdowej, opiniowania sàdowo-lekarskiego oraz
policji lekarskiej, czyli szeroko rozumianej wspó∏czeÊnie kryminalistyki.
Przyk∏ad mogà stanowiç wyk∏ady z toksykologii i medycyny sàdowej prowadzone przez dr. Jana Szastera na Uniwersytecie Krakowskim.44 Jednak˝e
w∏aÊciwy rozwój opiniowania sàdowo-lekarskiego przypada na wiek XIX.
W 1804 r. zosta∏a powo∏ana na ziemiach polskich, na mocy dekretu Izby
Nadwornej Wiedeƒskiej, Katedra Medycyny Sàdowej na Wszechnicy
Jagielloƒskiej.45 By∏a ona trzecià takà instytucjà w Europie. Nast´pne katedry
medycyny sàdowej zosta∏y powo∏ane w 1820 r. w Warszawie oraz w 1832 r.
w Wilnie.
Ju˝ kilka lat po utworzeniu Katedry Medycyny Sàdowej w Krakowie w 1811
roku ukaza∏ si´ pierwszy polski podr´cznik z omawianej dziedziny b´dàcy
t∏umaczeniem dzie∏a Joanna Petera Brinckmanna pochodzàcego z 1781 roku:
41 Z. Marek, M. K∏ys: op. cit., str. 14
42 B. Popielski, J. Kobiela, op. cit., s. 8.
43 Z. Marek, M. K∏ys, op. cit., s. 14.
44 Marian Kusiak pisze tak˝e o profesorze Jerzym Badurskim, który do wyk∏adów klinicznych
wprowadzi∏ elementy medycyny sàdowej i policji lekarskiej. M. Kusiak, Sto pi´çdziesiàt lat
istnienia Katedry Medycyny Sàdowej. Szkic historyczny, Archiwum Historii Medycyny 1957,
Nr 1-2, s. 130 i nast.).
45 M. Kusiak, op. cit., s. 147.
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„Wykaz prawide∏ pod∏ug których przy sàdowych obdukcjach medycy lub
chirurgowie dok∏adnie, tak zwane visa repeta spisywaç i sporzàdzaç mogà”,
który odnosi∏ si´ do wielu istotnych kwestii w opiniowaniu sàdowo-lekarskim
oraz wspomina∏ o tajemnicy zawodowej lekarza („Polityczné prawid∏a wià˝à
tak˝e Medyków i Chirurgów do Sekretu w podobnych wszelkich przypadkach,
którego to Sekretu nikomu oprócz S´dziego wyjawiç nie powinni”).46
Pierwszym natomiast wielkim medykiem sàdowym na ziemiach polskich by∏
Fryderyk Hechell, który kierowa∏ Katedrà Medycyny Sàdowej w Krakowie
(1795–1851). Ws∏awi∏ si´ on m.in. tym, ˝e to w∏aÊnie na jego wniosek dziekan
Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloƒskiego zwróci∏ si´ do komisarza
zak∏adów naukowych o umo˝liwienie studentom udzia∏u w sekcjach zw∏ok.
Mimo ˝e F. Hechell nie do˝y∏ tego wa˝nego wydarzenia, jego starania zosta∏y
docenione. W 1859 roku Ministerstwo SprawiedliwoÊci poleci∏o bowiem,
„aby do sekcji sàdowej w Krakowie w∏adze sàdowe wzywa∏y stale jako znawc´
profesora medycyny sàdowej.”47 O znaczeniu wk∏adu F. Hechella w rozwój
omawianej dziedziny Êwiadczy natomiast stwierdzenie Wacholtza o ww., i˝ (…)
zapisa∏ si´ [On] z∏otymi g∏oskami w dziejach katedry medycyny sadowej
Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz dziejach polskiej medycyny sàdowej.”48
Przedstawiajàc zarys historii medycyny sàdowej i opiniowania sàdowolekarskiego, nie sposób nie wspomnieç o badaniach lekarza i mikrobiologa
Ludwika Hirszfelda nad grupami krwi. Og∏osi∏ on szereg prac odnoszàcych si´
do dziedziczenia i dochodzenia ojcostwa oraz do oznaczania przynale˝noÊci
grupowej w plamach krwawych. Opracowa∏ on tak˝e zasady przetaczania krwi
oraz jest autorem m.in. pracy: „Grupy krwi w zastosowaniu do biologii, medycyny i prawa.”
Ju˝ kilkadziesiàt lat wczeÊniej podejmowano próby uzyskania odpowiedzi na
istotne zw∏aszcza dla post´powania karnego pytania, czy plamy lub ró˝nego
rodzaju zabrudzenia znajdujàce si´ na odzie˝y, narz´dziach czy te˝ innych
przedmiotach, zabezpieczone na miejscu zdarzenia, pochodzà z krwi. Ocena
plam krwawych polega∏a wówczas na okreÊlaniu ich cech fizycznych, chemicznych i „drobnowidzowych, czyli mikroskopicznych”. Jednak˝e nie rozstrzyga∏a
ona jednoznacznie problemu, czy ujawnione i zabezpieczone Êlady w postaci
46 J. P. Brinckmann: Wykaz prawide∏ pod∏ug których przy sàdowych obdukcjach medycy lub chi-

rurgowie dok∏adnie, tak zwane visa repeta spisywaç i sporzàdzaç mogà, przek∏ad S. Girtler,
przedmowa J. Widacki, Kraków 2007, s. 13. S. Raszeja wskazuje jednak, i˝ pierwszym pe∏nym
podr´cznikiem medycyny sàdowej w j´zyku polskim by∏o t∏umaczenie podr´cznika Jana
Metzgera, wydane w 1823 roku w Wilnie. S. Raszeja, Zarys historii…, s. 191.
47 J. Widacki, Fryderyk Hechell – pierwszy, wielki, polski medyk sàdowy, Problemy
Kryminalistyki, 1981, Nr 149, s. 144-149.
48 M. Kusiak, op. cit., s. 130.
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brunatnych lub czerwonej barwy zaplamieƒ sà krwià czy te˝ Êladami substancji
imitujàcej krew.49
Prze∏omem w badaniach krwi by∏ rok 1853 i odkrycie profesora Uniwersytetu Jagielloƒskiego Ludwika. Teichmanna. Spostrzeg∏ on, ˝e dzia∏anie kwasem
octowym i chlorkiem sodu na krew (Êwie˝à lub zaschni´tà) tworzy po podgrzaniu
ciemnobrunatne, podwójnie ∏amiàce Êwiat∏o rombowe, ró˝nej wielkoÊci kryszta∏ki, le˝àce pojedynczo lub w skupieniach. Teichmann nazywa∏ je kryszta∏kami
heminy. Dla medycyny sàdowej odkrycie Teichmanna by∏o niezwykle cennà
metodà identyfikacji krwi. Mia∏o ono równie˝ ogromne znaczenie dla innych
dzia∏ów nauk medycznych.50 W tym miejscu nale˝y jednak dodaç, i˝ metoda
ta zu˝ywa doÊç du˝o badanego materia∏u, cz´sto zawodzi przy badaniu Êladów
wystawionych na szkodliwe wp∏ywy oraz we wszystkich wypadkach, kiedy
rozpuszczalnoÊç krwi jest obni˝ona.51
Konkludujàc nale˝y podnieÊç, i˝ ekspertyza lekarska pojawi∏a si´ ju˝ przed
naszà erà oraz rozkwita∏a przez wiele wieków. Mo˝na nawet rzec, ˝e zrodzi∏a jà
potrzeba, koniecznoÊç zasi´gni´cia przez organ procesowy (mówiàc wspó∏czesnym j´zykiem) fachowej „porady” u „znawcy” tematu.
Wraz z rozwojem procedury i ró˝nych dyscyplin naukowych oraz wiadomoÊci
praktycznych ekspertyza ta obejmuje coraz szerszy kràg zagadnieƒ, wymagajàcych w sprawach karnych wyjaÊnienia przez ludzi majàcych wiedz´ specjalnà.

49 E. Baran, B. Turowska, Kryszta∏ki Teichmanna – nowe drogi badaƒ naukowych w medycynie

sadowej, Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii, 1996, Nr 1, s. 59-60.
50 Szerzej: E. Baran, B. Turowska, op. cit., s. 59–63 oraz cyt. tam literatura.
51 J. Olbrycht, Medycyna a kryminalistyka, Nauka dla wszystkich, Kraków 1966, Nr 16, s. 13–14.
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Jerzy Wojciech Wójcik

PORWANIE DLA OKUPU
1. Wprowadzenie
Wieloaspektowe zagadnienia dotyczàce dzia∏alnoÊci zorganizowanych
przest´pców stwarzajà istotne trudnoÊci rozpoznawcze, wykrywacze, dowodowe,
a tak˝e wyrokowanie. Dobrym przyk∏adem do analiz tej tezy jest przest´pstwo
porwania dla okupu.
W pierwszym dziesi´cioleciu XXI wieku cià˝à naszym organom Êcigania,
a przede wszystkim spo∏eczeƒstwu, co najmniej trzy niezwykle kontrowersyjne
sprawy, które dzi´ki mediom sà powszechnie znane: zabójstwo gen. M. Papa∏y1,
samobójstwo pos∏anki B. Blidy2 oraz porwanie dla okupu i zabójstwo
Krzysztofa Olewnika. W celu wnikliwego wyjaÊnienia dwóch spraw powo∏ano
specjalne komisje sejmowe, co sygnalizuje nie tylko ich dramatyzm, ale przede
wszystkim z∏o˝one uwarunkowania i specyficzne trudnoÊci Êledcze.
Wprawdzie w tej ostatniej sprawie sprawcy porwania i zabójstwa zostali
wykryci, a sàd wyda∏ surowy wyrok na bezpoÊrednich sprawców porwania
i zabójstwa, to jednak dziwna to sprawa. Wcià˝ istniejà wàtpliwoÊci co do zleceniodawców porwania i jego rzeczywistych motywów. Ponadto, okaza∏o si´, ˝e
wszyscy trzej skazani pope∏nili samobójstwa, a do∏àczy∏ do nich nawet funkcjonariusz s∏u˝by wi´ziennej, który pilnowa∏ szefa grupy przest´pczej, wówczas
gdy pope∏nia∏ samobójstwo.
1 Systematycznie pojawiajà si´ ró˝norodne spekulacje medialne na temat Êmierci gen. M. Papa∏y.
Przyk∏adowo: G. Zawadka, Tajemnica sprawy Papa∏y, Rzeczpospolita z 21 sierpnia 2009 r.,
oraz B. Wróblewski, Kto zabi∏ genera∏a Papa∏´: „Gruby”, „Sasza”, „Zgred”?, Gazeta Wyborcza
z 20-21 lutego 2010 r., czy L. Szymowski, Âmiertelny biznes, Angora nr 45 z 7 listopada 2010 r.
2 Tej kontrowersyjnej sprawie, oprócz wielu publikacji, poÊwi´cono telewizyjny dokument fabularyzowany pt. Wszystkie r´ce umyte. Sprawa Barbary Blidy w re˝yserii P. Pytlakowskiego
i S. Latkowskiego. W roli g∏ównej wystàpi∏a Adrianna Biedrzyƒska. Premiera filmu odby∏a si´
1 grudnia 2010 r. w TVP 2. Krytykowany w filmie b. szef ABW m.in. za to, ˝e przez 3 godziny
uniemo˝liwia∏ funkcjonariuszom policji przeprowadzenie ogl´dzin stwierdzi∏, ˝e wytoczy proces
twórcom filmu. Por.: M. Pietraszewski, Âwi´czkowski pozywa wszystkich, Gazeta Wyborcza
z 3 grudnia 2010 r., a tak˝e A. Kublik, W. Czuchnowski, Goràce telefony ABW w domu Blidów,
Gazeta Wyborcza z 9 grudnia 2010 r., oraz tych autorów Kalisz: ABW zaciera∏a Êlady, Gazeta
Wyborcza z 10 grudnia 2010 r.
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Trzeci zgon w celi sprawców skazanych za porwanie i zabójstwo
K. Olewnika doprowadzi∏ do takiego nag∏oÊnienia sprawy, ˝e sejm powo∏a∏
komisj´ Êledczà. Natomiast w monografii oceniono t´ spraw´ jako: ignorancja
Policji – wed∏ug b. prokuratora i b. ministra spraw wewn´trznych Janusza
Kaczmarka3. Czy komisja sejmowa potwierdzi to odwa˝ne stwierdzenie?
Tymczasem, w dziewi´ç lat po porwaniu, Wydzia∏ V Prokuratury Apelacyjnej
w Gdaƒsku, prowadzàcy obecnie Êledztwo, odkrywa - zdaniem mediów, kolejne
sensacyjne wàtki w Êledztwie. Nic wi´c dziwnego, ˝e dziennikarze pytajà,
czy w takim razie gdaƒscy prokuratorzy wystàpià z wnioskiem o uchylenie
immunitetu prokuratorom z Olsztyna, by przedstawiç im zarzuty zaniedbania? 4
Ró˝nego rodzaju problemy Êledcze czy sàdowe znane sà w wielu krajach
Êwiata. Podobno najwi´cej udokumentowanych pomy∏ek sàdowych jest w USA.
Jednak˝e najwi´ksza afera zarówno Êledcza, jak i sàdowa szykuje si´ w Wielkiej
Brytanii. W 2008 roku skazano tam na kar´ podwójnego do˝ywocia Jakuba
Tomczaka za napad i zgwa∏cenie 48-letniej Brytyjki. Podstawà skazania by∏a
ekspertyza bieg∏ego na podstawie badaƒ DNA, które bieg∏y przeprowadzi∏
w sposób uràgajàcy podstawowym zasadom pracy eksperta5. W zwiàzku z tym
koronny dowód zosta∏ wadliwie przeprowadzony. Proces zapewne b´dzie
powtórzony przed sàdem odwo∏awczym w Wielkiej Brytanii.

1. Porwanie dla okupu – groêne przest´pstwo
Groênà grup´ zagro˝eƒ stanowià przest´pstwa przeciwko ˝yciu, zdrowiu
i mieniu. Z tego rodzaju przest´pstw niezwykle specyficznym modus operandi
sprawców charakteryzujà si´ porwania dla okupu. Z poczàtkiem lat 90. XX
wieku notuje si´ szereg porwaƒ w wielu regionach kraju. Natomiast w latach
1999-2004 najwi´cej trudnoÊci wykrywczych stanowi∏y g∏oÊne porwania
biznesmenów na Mazurach, tureckich i hinduskich biznesmenów w Warszawie.
Przest´pstwa te dotyczà równie˝ ich cz∏onków rodzin, a tak˝e by∏ych i aktualnych cz∏onków grup przest´pczych oraz ich cz∏onków rodzin. Najcz´Êciej
porywane sà dzieci.
Wzi´cie zak∏adnika czy inaczej porwanie dla okupu jest czynem Êciganym z art.
252 k.k. zagro˝onym karà pozbawienia wolnoÊci do lat 3. Je˝eli porwanie ∏àczy∏o
si´ ze szczególnym udr´czeniem zak∏adnika, sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci.
Kryminalizacja tego czynu wype∏nia zobowiàzania mi´dzynarodowe
wynikajàce z konwencji podpisanej w Nowym Jorku 18 grudnia 1978 roku
3 J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwanie dla okupu, Warszawa 2008, s. 213.
4 M. Duda, Zabójcy Olewnika zakopali go wraz z butelkami po piwie.
http://www.tvn24.pl/12690,1686154,0,1,zabojcy-olewnika-zakopali-go-wraz-z-butelkami-popiwie,wiadomosc.html (16.12.2010)
5 ¸. Zalesiƒski, Skazany za gwa∏t opuÊci wi´zienie? Rzeczpospolita z 20 grudnia 2010 r.
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o zwalczaniu brania zak∏adników6 oraz europejskiej konwencji o zwalczaniu
terroryzmu sporzàdzonej w Strasburgu 27 stycznia 1977 r., którà Polska ratyfikowa∏a w 1996 roku7.
Wzi´cie zak∏adnika nale˝y rozumieç jako pozbawienie go wolnoÊci, które
mo˝e byç zastosowane nie tylko w ramach przemocy fizycznej lub groêby
natychmiastowego jej u˝ycia, lecz tak˝e przez zastosowanie innych Êrodków,
w szczególnoÊci podst´pu. Natomiast przetrzymywanie zak∏adnika oznacza
utrzymywanie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci „wzi´tego” ju˝ zak∏adnika8.
Tego rodzaju czyny wià˝à si´ z jednà ze wspó∏czesnych form terroryzmu
kryminalnego.
Wspomniany czyn wyczerpuje poni˝sze formy dzia∏ania:
1) sprawca bierze zak∏adnika i przetrzymuje go;
2) sprawca bierze zak∏adnika, przekazuje go innej osobie celem przetrzymywania;
3) sprawca sam nie bierze zak∏adnika, lecz przetrzymuje zak∏adnika wzi´tego
przez kogoÊ innego9;
4) sprawca bierze zak∏adnika, lecz nie przetrzymuje go, gdy˝ zak∏adnikowi
uda∏o si´ zbiec lub zosta∏ uwolniony;
5) sprawca przetrzymuje osob´, która odda∏a mu si´ sama do dyspozycji
jako zak∏adnik w zamian za uwolnienie innej osoby.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ˝e najcz´Êciej ma miejsce pierwszy
z wymienionych czynów. Natomiast czyny wymienione w punktach 2-4 sà
mniej liczne, a w pkt 5 praktycznie nie jest notowany.

3. Rozmiary zjawiska
Porwanie dla okupu, to wcià˝ jeszcze przest´pstwa, które zwiàzane sà z wyjàtkowo du˝à ciemnà liczbà tego typu czynów i prawdopodobnie sà zg∏aszane
organom Êcigania tylko w oko∏o 50 proc. Warto równie˝ wesprzeç poglàd
J. Kaczmarka i M. Kierszki wyra˝ony w ich interesujàcej ksià˝ce, ˝e osobnà,
nie mniej istotnà przyczynà zaniechania powiadamiania o zdarzeniu porwania
jest ch´ç unikni´cia rozg∏osu, a przez to unikni´cia nowych porwaƒ.

6 Dz.U z 2000 r. Nr 106, poz. 1123 i 1124.
7 Dz.U. Nr 117, poz. 557.
8 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 545.
9 Za „pilnowanie” porwanego zapadajà skazujàce wyroki sàdowe. Por. np. M. Domagalski,
Porwanie p∏oƒskiego biznesmena, Rzeczpospolita z 14 lutego 1998 r.
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Tabela 1. Porwania dla okupu wed∏ug statystyki policyjnej
Lata

Art. k.k.

Przest´pstwa Post´powania Przest´pstwa
stwierdzone
wykryte
wszcz´te

Podejrzani
ogó∏em

RAZEM

2000

252 § 1 i 3

21

11

11

252 § 2

1

1

1

252 § 1 i 3

30

22

15

252 § 2

2

2

1

17
2001

14
2002

252 § 1 i 3

26

23

31

252 § 2

3

1

1

29
2003

252 § 1 i 3

30

27

52

252 § 2

8

6

3

252 § 1 i 3

31

29

34

252 § 2

7

-

-

18
2004

28
2005

252 § 1 i 3

22

22

26

252 § 2

11

8

5

16
2006

252 § 1 i 3

23

21

26

252 § 2

-

-

-

252 § 1 i 3

25

25

31

252 § 2

7

6

10

8
2007

10
2008

252 § 1 i 3

37

34

37

252 § 2

1

1

1

14
2009

252 § 1 i 3

59

60

58

252 § 2

2

2

2

13

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KGP.
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Zwiàzane to jest równie˝ z przypadkami zmuszania do okreÊlonego dzia∏ania
innego ni˝ danie okupu, w szczególnoÊci zaÊ zwolnienia z zak∏adu karnego okreÊlonej osoby czy zapewnienia bezkarnoÊci, wydania decyzji okreÊlonej treÊci,
podj´cia okreÊlonych zobowiàzaƒ itp. Wydaje si´ jednak, ˝e w sprawach
o porwanie dzieci ciemna liczba jest najmniejsza i s∏usznie mo˝na szacowaç,
˝e takie porwania zg∏aszane sà w 80 proc.10
Jednak˝e analiza danych ze statystyki policyjnej pozwala na wyra˝enie
powa˝nych wàtpliwoÊci co do rzeczywistej liczby uprowadzeƒ. JeÊli w 2000
roku stwierdzono 21 porwaƒ dla okupu, to przy sta∏ej tendencji wzrastajàcej
w 2009 roku wzrost statystyczny do 59 i znakomitej wykrywalnoÊci, bliskiej 100
procent, to wcià˝ jednak trudno oszacowaç wielkoÊç ciemnej liczby tego rodzaju
przest´pstw. Wprawdzie uwidacznia si´ niewàtpliwy statystyczny wzrost
porwaƒ dla okupu, jednak szacuje si´, ˝e najprawdopodobniej co drugi dzieƒ
w Polsce ktoÊ zostaje porwany, co piàty dzieƒ uprowadza si´ dla okupu. Te szacunki nie sà poparte wynikami badaƒ naukowych11.
Informacje operacyjne policji, jak równie˝ praktyka Êledcza wyraênie
wskazujà, ˝e o wielu takich przest´pstwach organa Êcigania nie sà informowane.
Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy ofiara zostanie uwolniona lub je˝eli
porwanie jest elementem porachunków mi´dzy cz∏onkami grup przest´pczych,
fakt jego zaistnienia pozostaje nieznany. Ofiary nie sà wówczas zainteresowane
w Êciganiu sprawców, a „sprawiedliwoÊç” osiàgana jest najcz´Êciej w drodze
samosàdu.
Liczba nieujawnionych tego typu przest´pstw to rezultat przestrzegania zasady,
a mo˝e nawet normy, g∏oszàcej koniecznoÊç wstrzymania si´ od zameldowania
o przest´pstwie.. Im wi´ksza popularnoÊç lub bogactwo osoby porwanej, tym
wyst´puje wi´ksza wstrzemi´êliwoÊç dotyczàca wspó∏dzia∏ania z policjà.
Zdaniem CBÂ co tydzieƒ w Polsce dla okupu porywane sà co najmniej dwie
osoby. Przest´pcy uwa˝ajà, ˝e ∏atwiej jest uprowadziç cz∏owieka ni˝ ukraÊç
samochód. ˚eby ukraÊç i póêniej zalegalizowaç auto, potrzeba wielu poÊredników, a zysk jest nieporównywalnie mniejszy. Dlatego porwania dla okupu
sà jednym z podstawowych sposobów zdobywania pieni´dzy przez grupy
przest´pcze. Tylko w Warszawie i okolicach w 2002 r. dokonano ponad 40
(zg∏oszonych policji) uprowadzeƒ biznesmenów. Okupy wynosi∏y od 30 tys.
do 2 mln z∏. Do niedawna porywani dla pieni´dzy byli niemal wy∏àcznie ludzie
powiàzani ze Êwiatem przest´pczym lub dzia∏ajàcy w szarej strefie, czyli uprowadzenia by∏y zwiàzane bardziej z porachunkami i walkami o wp∏ywy ni˝
z wymuszaniem okupu. Obecnie przest´pcy uwa˝ajà porwania za szybki i ∏atwy
10 J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwanie dla okupu, Warszawa 2008, s. 37-46.
11 Ciemna i z∏ota liczba przest´pstw i problemy metodologii badaƒ z tym zwiàzane, to w´z∏owe
i z∏o˝one problemy w kryminologii. Szerzej: J.W. Wójcik, Oszustwa finansowe. Zagadnienia
kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 454-485 oraz www.jww.waw.pl
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zarobek. Zdaniem CBÂ powodem tego stanu rzeczy jest m.in. fakt, ˝e rodziny
osób uprowadzonych rzadko zg∏aszajà to przest´pstwo policji12.
Niezwykle istotnym powodem braku wspó∏pracy z organami Êcigania jest
z jednej strony brak wiary w mo˝liwoÊç zapewnienia dostatecznej ochrony
przed sprawcami oraz brak wiary w mo˝liwoÊç wykrycia sprawców.
Zdaniem specjalistów policyjnych niewàtpliwie w dzia∏aniach rozpoznawczych, a tak˝e w procesie wykrywczym niezwykle pomocna okaza∏a si´ instytucja
Êwiadka koronnego. Jednak˝e policjanci zajmujàcy si´ wykrywaniem tego typu
spraw niech´tnie o nich mówià. Niejednokrotnie bowiem od ich decyzji zale˝y
sposób realizacji sprawy, a ten zwiàzany jest z formà dzia∏ania. Najcz´Êciej stajà
oni przed decyzjà: czy negocjowaç wielkoÊç okupu i form´ przekazania, czy
decydowaç si´ na szybkà realizacj´ zmierzajàcà do zatrzymania ca∏ej zorganizowanej grupy przest´pczej, a w tym równie˝ tych, którzy pilnujà ofiar´. Zatem,
od rozwa˝enia celowoÊci takiej decyzji i precyzji dzia∏ania zale˝eç mo˝e ˝ycie
ofiary.

4. Motywy przest´pstwa
Nawet wst´pna analiza kilkunastu spraw o porwanie dla okupu wskazuje,
˝e nat´˝enie fali takich przest´pstw istotnie wiàza∏o si´ z biedà i panujàcym
w niektórych regionach bezrobociem. Przyk∏adowo, bez pracy na Warmii
i Mazurach by∏o ponad 150 tys. osób, w wi´kszoÊci m∏odych m´˝czyzn. Do tej
kwestii nale˝y równie˝ uwzgl´dniç zagadnienia zwiàzane z dzia∏alnoÊcià zorganizowanych przest´pców, którzy mieli ju˝ wczeÊniejszà przesz∏oÊç kryminalnà
i planowali dalszà dzia∏alnoÊç sprzecznà z prawem.
Przedmiotem wspomnianej analizy by∏y warunkowania porwaƒ dla okupu:
przedsi´biorcy z bran˝y motoryzacyjnej, w∏aÊciciela hurtowni, syna przedsi´biorcy z Olsztyna, syna bogatego biznesmena, nastolatka, kolejnego syna
bogatej rodziny, nastolatka z Bytomia, studenta Politechniki, nieletniego syna
w∏aÊciciela dobrze prosperujàcej spó∏ki, w∏aÊciciela firmy transportowej, w∏aÊciciela stacji benzynowej, tureckich i hinduskich biznesmenów, chiƒskiego
biznesmena, ˝ony zagranicznego biznesmena, córki w∏aÊcicielki firmy, biznesmena z Poznania, a tak˝e uj´to samouprowadzenie nastolatki, która od tygodnia
wagarowa∏a z grupà kolegów – wagarowiczów bez Êrodków do ˝ycia.
Analiza powy˝szych spraw umo˝liwia poglàd na najwa˝niejsze motywy tego
rodzaju dzia∏aƒ przest´pnych, a mianowicie:
1) ch´ç ∏atwego zdobycia funduszy jest czynnikiem dominujàcym,
2) mo˝liwe jest równie˝ dzia∏anie na tle nieporozumieƒ ekonomicznych
(biznesowych),
3) z zemsty (porachunki) za doznane krzywdy,
4) zebranie funduszy dla zainwestowania w dalszà dzia∏alnoÊç przest´pczà,
12 V. Krasnowska, Z∏odzieje ludzi, Wprost nr 18/2003 (1066)
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5) bezrobocie i brak mo˝liwoÊci zaspokojenia potrzeb rodziny,
6) samouprowadzenie nastolatki, która wagarowa∏a z kolegami i postanowi∏a
zdobyç fundusze na wydatki dla grupy wagarowiczów,
7) inne motywy, które nie zawsze zostajà rozpoznane.
˚àdania wysokiego okupu Êwiadczà o tym, ˝e tego rodzaju czyny stanowià
jedno z najwi´kszych êróde∏ nielegalnych dochodów. Je˝eli ˝àdania sprawców za
jednego uprowadzonego z poczàtkiem lat 90. XX w. wynosi∏y oko∏o 100 tys. USD,
to po kilku latach ˝àdano nawet powy˝ej 2 mln euro. Wydaje si´ zasadna teza, ˝e
dynamika tych przest´pstw wzrasta wraz ze wzrostem zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa.
Zdaniem KGP w porwaniach dla okupu specjalizujà si´ cz∏onkowie du˝ych
zorganizowanych grup przest´pczych, a w ostatnich latach uprowadzenia sta∏y
si´ powszechnym elementem dzia∏ania. Cz´sto te˝ powy˝sze przest´pne dzia∏ania grup dokonywane sà niejako poza pope∏nianymi przezeƒ zwykle przest´pstwami. Wprawdzie typowà dzia∏alnoÊcià tych grup sà: wymuszenia haraczy,
napady na konwoje z pieni´dzmi, handel narkotykami, w∏amania do ró˝nych
obiektów, kradzie˝e samochodów i inne. Utar∏o si´ nawet przekonanie, ˝e dokonanie zorganizowanego porwania jest du˝o ∏atwiejsze i bezpieczniejsze
ni˝ napad na bank czy konwój przewo˝àcy pieniàdze, natomiast planowany
zysk mo˝e byç porównywalny, a nawet znacznie wi´kszy. Zdarzajà si´ jednak
porwania dokonywane przez amatorów13.
Z informacji operacyjnych policji wynika, i˝ na terenie kraju, zw∏aszcza
Warszawy i innych du˝ych miast, dzia∏ajà grupy, które wyspecjalizowa∏y si´
w porwaniach dla okupu. Nieobce sà równie˝ przypadki porwaƒ dokonywanych
przez wspó∏dzia∏ajàce ze sobà grupy przest´pcze z ró˝nych krajów14.
Przest´pstwa dokonywane przez takie grupy cechuje wyspecjalizowany modus
operandi sprawców, a przede wszystkim gwarantujàcy powodzenie planowanego
zamiaru przest´pnego. Ponadto, stosowane metody sà szczególnie brutalne:
dokliwe pobicia, polewanie wrzàtkiem, przypalanie ˝elazkiem itp.15 Zak∏adnicy
w takich warunkach przetrzymywani sà zazwyczaj nawet przez okres kilku tygodni.
13 W kwietniu 2003 roku dwóch studentów prawa Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego
w Olsztynie uprowadzi∏o 16-letnià córk´ miejscowego biznesmena. Za˝àdali 100 tysi´cy euro.
Najpierw wozili jà do wieczora po okolicy, potem umieÊcili w mieszkaniu nale˝àcym do jednego z nich, gdzie przetrzymywali przez kilka dni, bo nie mieli pomys∏u na to, jak odebraç okup.
To pozwoli∏o policji znaleêç sprawców i uwolniç dziewczyn´. Za zdobyte pieniàdze porywacze zamierzali za∏o˝yç agencj´ ochrony.
14 I.T. Miecik, Osiem i pó∏ godziny. Porwania dla okupu coraz cz´Êciej, coraz brutalniej, Polityka
z roku 2000, nr 40. Przyk∏adowo, w lipcu 2009 roku policja zatrzyma∏a trzech obywateli
Czeczenii i Wietnamczyka, którzy dzieƒ wczeÊniej uprowadzili z Warszawy innego obywatela
Wietnamu. Od rodziny pokrzywdzonego za˝àdali okupu.
15 Przyk∏adowo, uwolniony 36-letni biznesmen z Chin zosta∏ porwany przez siedmiu m´˝czyzn,
którzy za uwolnienie ˝àdali 1 mln euro okupu. Uprowadzony m´˝czyzna by∏ przykuty do Êciany
∏aƒcuchem w domu w warszawskiej dzielnicy Ursus.
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Podzia∏ zadaƒ w grupie przest´pczej znacznie u∏atwia osiàgni´cie planowanego przest´pstwa. Wa˝nà rol´ spe∏niajà ci wspó∏sprawcy, którzy dokonujà
rozpoznania, kolejni biorà zak∏adnika, inni przetrzymujà, pilnujà, karmià,
a negocjatorzy ustalajà wysokoÊç, okolicznoÊci i sposób dostarczenia okupu.
Ten podzia∏ ról Êwiadczy o planowanym i zorganizowanym charakterze
przest´pstwa.

5. Wyniki badaƒ naukowych
5.1. Organizacja i rodzaje porwaƒ
Wprawdzie zasadà jest, ˝e sprawcami porwania sà m´˝czyêni, to jednak przy
porywaniu dzieci pojawiajà si´ kobiety. Sprawcy dzia∏ajà najcz´Êciej
bezwzgl´dne, zdecydowani wy∏àcznie na realizacj´ za∏o˝onego celu, a wi´c
uzyskanie okupu. Trafny jest poglàd, ˝e sprawcy tych przest´pstw wydajà si´
osobami niezdolnymi do empatii. Dzia∏ajà zawsze wed∏ug jednakowego szablonu,
porywajà cz´sto w bia∏y dzieƒ, nie przejmujà si´ obecnoÊcià Êwiadków.
Porwanych wywo˝à poza miasto, przetrzymujà gdzieÊ w odludnych wsiach.
Sà brutalni, bijà swoje ofiary i umiej´tnie torturujà je psychicznie. Ofiary doprowadzajà do przekonania, ˝e nie warto stawiaç jakiegokolwiek oporu, a zatem
wykazujà im, i˝ sà bezsilne. Ka˝dy ruch pokrzywdzonego wywo∏uje agresj´
napastników. Ofiara porwania jest pod sta∏à presjà, w ciàg∏ym zagro˝eniu swego
bytu, ponadto ma ÊwiadomoÊç, i˝ nie ma ˝adnego wp∏ywu na swój los. Porywacze
umiej´tnie potrafià wykorzystaç ten stan i stale okazujà, w jak bardzo niebezpiecznej sytuacji znalaz∏a si´ porwana osoba. Na ka˝dà prób´ oporu porywacze
odpowiadajà si∏à, a niejednokrotnie wr´cz torturami16. JeÊli rodzina nie realizuje
poleceƒ porywaczy, niejednokrotnie pokrzywdzony traci palec, który posy∏any
jest rodzinie, przypalane jest cia∏o, rzadko jednak dochodzi do zabójstwa.
W literaturze przedmiotu wyró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje porwaƒ:
1) dla wymuszenia okupu czy haraczu,
2) dla celów politycznych i ideologicznych,
3) zwiàzane z rozrachunkami grup przest´pczych,
4) zwiàzane ze sporami wewnàtrz rodziny, najcz´Êciej na tle dzieci,
5) w celu wykorzystywania seksualnego,
6) zwiàzane z dokonaniem innego przest´pstwa,
7) pozorne czy fikcyjne, okreÊlane te˝ jako samouprowadzenie17.
Natomiast w ostatnich latach pojawi∏y si´ nowe przypadki porwaƒ, takie jak:
1) ekspresowe (express kidnapping), gdzie ofiara jest przetrzymywana przez
krótki czas, jednak wystarczajàco d∏ugo, by uzyskaç ust´pstwo czy korzyÊci
majàtkowe,
16 J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwanie dla okupu, wyd. cyt., s. 49.
17 Por. tam˝e, s. 52.
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2) „pozorne” (wirtualne), gdzie nie chodzi o porwania, lecz ˝àdanie wysuwane jest pod pretekstem, i˝ osoba (bliski) zosta∏a porwana;
3) cz´sto w momencie przekazywania okupu dochodzi do porwania, które
jest podstawà do ˝àdania drugiego okupu,
4) sprzedanie ofiary innej grupie przest´pczej, która samodzielnie negocjuje
wysokoÊç okupu18.
5.2. Uwarunkowania porwaƒ i zaufanie do policji
Na podstawie wyników badaƒ ankietowych przeprowadzonych przez
J. Kaczmarka i M. Kierszk´ okazuje si´, ˝e wszyscy badani znajà zagadnienie
porwania. Jednak˝e osobiÊcie z tym zagadnieniem zetkn´∏o si´ 86%. PoÊród
nich wi´kszoÊç - 96% wskaza∏o, ˝e zna takie sytuacje ze s∏yszenia. Jedna osoba
natomiast wskaza∏a, ˝e problem ten dotknà∏ jej znajomych. Nikt nie zaznaczy∏
rubryki: „uprowadzono cz∏onka mojej rodziny lub innà bliskà mi osob´”, „uprowadzono cz∏onka rodziny osoby, z którà pracuj´” bàdê te˝ innych okolicznoÊci.
Na pytanie: czy istnieje realne niebezpieczeƒstwo, ˝e liczba tego rodzaju
przest´pstw b´dzie w Polsce ros∏a, a˝ 96% osób odpowiedzia∏o pozytywnie.
WÊród potencjalnych powodów zaznaczano:
o uwarunkowania ekonomiczne (np. wzrost bezrobocia) - 28%,
o przejmowanie negatywnych wzorców przest´pczych z innych krajów - 42%,
o popularyzacja tego rodzaju mo˝liwoÊci przest´pczych, g∏ównie w mediach
(a przede wszystkim w filmach) - 35%,
o wzrost przest´pczoÊci zorganizowanej - 46%,
o s∏aba praca wykrywcza policji i poczucie niskiej skutecznoÊci wymiaru
sprawiedliwoÊci - 32%.
Na pytanie: czy na problematyk´ zagro˝eƒ tego rodzaju przest´pstwami,
ze wskazaniem mo˝liwoÊci zapobiegania im oraz ich zwalczania, winno si´
zwracaç wi´kszà uwag´, pozytywnie odpowiedzia∏o 93,5%. Nale˝y to czyniç
za poÊrednictwem mediów - 70%, nale˝y omawiaç ten problem w szko∏ach,
g∏ównie pod kàtem niebezpieczeƒstwa kidnapingu dzieci´cego - 59%. PoÊród
innych mo˝liwoÊci w tym zakresie wskazano: zaostrzenie pracy organów Êcigania, wprowadzenie wi´kszych represji w stosunku do osób dokonujàcych tego
typu czynów. Wszyscy badani wskazali na koniecznoÊç zaostrzenia odpowiedzialnoÊci karnej, a tylko jedna osoba wskaza∏a, ˝e zaostrzenie kary niczego nie
zmieni, gdy˝ istotna jest nie tyle wysokoÊç kary, co jej nieuchronnoÊç i ÊwiadomoÊç jej nieuchronnoÊci.
W cytowanych badaniach uwzgl´dniono zagadnienie potencjalnego dzia∏ania
osoby pytanej w sytuacji, gdyby uprowadzenie dla okupu dotkn´∏o bliskiej
jej osoby. Wówczas policj´ zawiadomi∏oby i podj´∏o z nià wspó∏prac´ 65,5%
badanych. Natomiast 17,5% na w∏asnà r´k´ podj´∏oby pertraktacje z porywaczami
18 Tam˝e, s. 52.
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i spe∏ni∏o stawiane ˝àdania. Za równoczesnym powiadomieniem policji i podj´ciem
z nià wspó∏pracy oraz podejmowaniem pertraktacji z porywaczami na w∏asnà
r´k´ wypowiedzia∏o si´ 6,5%. W jednej z takich odpowiedzi podano: „zawiadomi∏abym policj´, ale te˝ uruchomi∏a inne êród∏a - np. detektywa - bo policja
w Polsce wiele razy si´ skompromitowa∏a i okaza∏a si´ nieskuteczna”.
Odpowiedzi w tej kwestii nie udzieli∏o 10,5% badanych. WÊród udzielonych
uzasadnieƒ wskazywano brak zaufania do policji i niewiar´ w mo˝liwoÊç
uzyskania z jej strony skutecznej pomocy. Dominowa∏y oceny: poniewa˝
nie ufam mo˝liwoÊciom policji; polska policja jest albo bezradna albo za ma∏o
zainteresowana; policja ma ma∏à skutecznoÊç w takich sprawach jak kidnaping;
nie zaufa∏bym policji; bo co pomo˝e policja; w obawie przed nieporadnoÊcià
i indolencjà policji19.
Trudno bezwzgl´dnie akceptowaç czy negowaç te wa˝ne stwierdzenia.
Jednak˝e w cytowanych badaniach, aczkolwiek niezwykle interesujàcych,
istnieje metodologiczny mankament. Poniewa˝ autorzy nie podajà wielkoÊci
badanej próby. Trudno jest zatem bezkrytycznie zaakceptowaç stanowisko, ˝e
cytowane wyniki badania „niewàtpliwie dajà pewien obraz spo∏ecznego odbioru
badanej problematyki przest´pstwa porwania dla okupu”20. Pomimo tego
zastrze˝enia warto cytowaç wspomniane wyniki badania, gdy˝ sà to jak dotychczas jedyne dociekania tego zagadnienia na gruncie polskiej kryminalistyki.
5.3. Operacyjne i procesowe dzia∏ania policji
Z podstawowych zadaƒ policji wynika, ˝e tego rodzaju s∏u˝by powinny
w∏aÊciwie prowadziç czynnoÊci zmierzajàce do rozpoznania wyst´pujàcych
zagro˝eƒ, bezpiecznego odzyskania uprowadzonej ofiary, zabezpieczenia
zarówno miejsca przekazania okupu, jak i osoby sk∏adajàcej okup. Zasady i sposoby takiego dzia∏ania szczegó∏owo okreÊlajà w∏aÊciwe procedury policyjne.
Zatem poni˝sze rozwa˝ania oparte sà o literatur´ przedmiotu, a tak˝e konsultacje
ze specjalistami w tym zakresie. Zamierzeniem autora nie jest naruszanie zasad
okreÊlonych w niejawnych procedurach, a jedynie przybli˝enie czytelnikowi
z∏o˝onych i podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych z czynnoÊciami Êledczymi.
Na tle powy˝szych ustaleƒ dzia∏ania organów Êcigania w tego typu sprawach
muszà byç odpowiednio dostosowane do rozpoznanej sytuacji. Zatem uzyskanie
informacji o uprowadzeniu mo˝na uzyskaç przed, w trakcie lub po dokonaniu
przest´pstwa. èród∏em informacji mo˝e byç sam pokrzywdzony, jego rodzina
lub inne osoby, do których sprawcy zwrócili si´ z ˝àdaniem okupu, lub naoczni
Êwiadkowie zdarzenia. Bywajà przypadki, ˝e informacj´ uzyska∏a policja
w wyniku rozpracowania operacyjnego czy po prostu informacji od osoby
wspó∏pracujàcej z policjà.
19 Tam˝e, s. 54-56.
20 Tam˝e, s. 56.
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Typowe dzia∏ania s∏u˝by kryminalnej polegajà na niezw∏ocznym podj´ciu
czynnoÊci rozpoznawczych i procesowych zmierzajàcych do potwierdzenia,
uzupe∏nienia i ich udokumentowania. Zwykle dotyczy to:
1) przeprowadzenia szczegó∏owych ogl´dzin miejsca porwania oraz zebrania
i zabezpieczenia Êladów dowodowych,
2) przes∏uchania w charakterze Êwiadków osób informujàcych i zwiàzanych
z ofiarà,
3) zebrania wszelkich mo˝liwych danych osobopoznawczych ofiary.
W celu pog∏´bienia informacji nale˝y niezw∏ocznie dà˝yç do ustalenia:
1) czasu i miejsca zdarzenia,
2) liczby i rysopisów sprawców, danych o pojeêdzie, którym si´ pos∏ugiwali,
3) Êwiadków zdarzenia,
4) ˝àdaƒ porywaczy, sposobu kontaktowania si´ z rodzinà,
5) motywu uprowadzenia i podejrzeƒ co do sprawców,
6) mo˝liwoÊci finansowych ofiary i jej rodziny,
7) sytuacji rodzinnej (ewentualne konflikty np. na tle finansowym lub majàtkowym),
8) kontaktów zawodowych i towarzyskich ze szczególnym uwzgl´dnieniem
Êrodowisk przest´pczych,
9) informacji o sàsiadach, tak˝e o tych, z którymi ofiara i jej rodzina nie
utrzymuje bli˝szych kontaktów21.
W przypadku nawiàzania kontaktu przez sprawców uprowadzenia, konieczne
jest podj´cie negocjacji oraz pozyskanie szeregu informacji, które zostanà
wykorzystane do:
1) uzyskania czasu na przygotowanie realizacji,
2) nak∏onienia sprawców do odstàpienia od dyktowanych warunków i dobrowolnego uwolnienia ofiary,
3) ustalenia miejsca przetrzymywania ofiary,
4) uzyskania wp∏ywu na dogodne warunki z∏o˝enia okupu,
5) ustalenia sprawców przest´pstwa,
6) ˝àdanie dostarczenia dowodów, ˝e uprowadzony ˝yje oraz uzale˝nienie
tego faktu od gotowoÊci wyp∏acenia okupu.
W trakcie prowadzonych negocjacji wskazane jest, o ile to mo˝liwe, wyznaczenie policjanta, który zapozna si´ z sytuacjà rodzinnà i zawodowà ofiary.
Celem takiego dzia∏ania jest wyznaczenie policjanta do negocjacji w charakterze
cz∏onka rodziny. Niezb´dne jest równie˝ poinformowanie rodziny, ˝e typowe
jest zachowanie sprawców, którzy ostrzegajà rozmówców przed podejmowaniem wspó∏pracy z policjà, solennie zapewniajà, i˝ b´dà o tym wiedzieli.
21 Tam˝e, s. 90, 91.
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Ponadto, w uzasadnionych przypadkach nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç operacyjnego zabezpieczenia miejsca zamieszkania osób negocjujàcych. W takich
sytuacjach mo˝liwe jest zastosowanie tajnej obserwacji przez wyspecjalizowanà
s∏u˝b´ policyjnà.
Po zebraniu odpowiedniej wiedzy wskazane jest opracowanie profilu
psychologicznego sprawcy. Do specjalistów policyjnych nale˝y równie˝
niezmiernie wa˝ne natychmiastowe przygotowanie profesjonalnego sprz´tu do
nagrywania rozmów z porywaczami. Zapewnia to wykorzystanie tego rodzaju
dowodów w post´powaniu przygotowawczym.
Przygotowanie do z∏o˝enia okupu powinno byç jednoczeÊnie przygotowaniem
do realizacji sprawy. Znajàc miejsce lub warunki z∏o˝enia okupu, specjaliÊci policyjni mogà zaplanowaç w∏aÊciwe czynnoÊci, których celem b´dzie zatrzymanie
sprawców w momencie podejmowania okupu lub podj´cie tajnej obserwacji.
Takie czynnoÊci powinny doprowadziç w dalszej kolejnoÊci do uwolnienia ofiary.
Osoba sk∏adajàca okup powinna byç obj´ta kontrolà operacyjnà, np. przez
tajnà obserwacj´, a tak˝e zapoznana z zasadami:
1) zachowania si´ podczas kontaktów z przest´pcami oraz w trakcie przekazywania okupu,
2) ∏àcznoÊci z policjantem kierujàcym realizacjà,
3) stosowania specjalistycznego sprz´tu ∏àcznoÊci, o ile w taki zosta∏a
wyposa˝ona,
4) uzyskania oÊwiadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w operacji i akceptacji wynikajàcego stàd ryzyka.
Ryzyko takie mo˝e wystàpiç i w zasadzie nie mo˝na go przewidzieç.
W zwiàzku z tym policjanci przygotowujà wariant umo˝liwiajàcy udzielenie
skutecznej pomocy w przypadku zagro˝enia ˝ycia osoby sk∏adajàcej okup, które
realizuje si´ poprzez zapewnienie udzia∏u w akcji pododdzia∏u antyterrorystycznego, o ile to b´dzie niezb´dne.
Dzia∏ania po uwolnieniu uprowadzonego polegajà przede wszystkim na
udzieleniu pokrzywdzonemu niezb´dnej pomocy medycznej i psychologicznej
oraz przes∏uchaniu pokrzywdzonego w charakterze Êwiadka. Celem przes∏uchania
jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, która b´dzie podstawà do zebrania
materia∏u dowodowego o sprawcach, miejscu przetrzymywania i innych okolicznoÊciach istotnych dla sprawy. Post´powanie policji powinno byç na tyle
rozwa˝ne, aby zarówno pokrzywdzony, jak i jego rodzina nie stracili motywacji
do wspó∏pracy z policjà.
Koƒcowym etapem operacyjnych dzia∏aƒ policji jest:
1) przeanalizowanie posiadanej wiedzy o zdarzeniu pod kàtem nowych
informacji od pokrzywdzonego i przygotowanie planu realizacji,
2) przeprowadzenie realizacji,
3) analiza ca∏oÊci materia∏ów sprawy,
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4) ocena ca∏oÊci przeprowadzonych czynnoÊci pod kàtem ustalenia pozytywnych dzia∏aƒ i pope∏nionych b∏´dów, a tak˝e wniosków przydatnych
w przysz∏ych dzia∏aniach22,
5) przekazanie materia∏ów do post´powania przygotowawczego i dalsza
wspó∏praca z grupà dochodzeniowo-Êledczà.
5.4. Wspó∏praca cz∏onków rodziny ofiary z policjà
Kolejnym aspektem, ÊciÊle zwiàzanym ze wspomnianà kwestià, jest problem
wspó∏pracy cz∏onków rodziny ofiary z policjà. Z ró˝nych wzgl´dów odmawiajà
oni udzielania informacji mogàcych przyczyniç si´ do uj´cia sprawców i uwolnienia uprowadzonej osoby.
W procesie wykrywczym niejednokrotnie uwidacznia si´ zagadnienie
niech´tnej wspó∏pracy z policjà. Rodzina pokrzywdzonego najcz´Êciej nie chce
ujawniaç ewentualnych wiadomoÊci o osobie domniemanego sprawcy czy
sprawców oraz o wzajemnych powiàzaniach z tymi osobami szczególnie wówczas, gdy sprawców i ofiar´ ∏àczy∏y wspólne interesy o charakterze finansowym.
Ponadto, rodziny cz´sto próbujà zataiç motywy towarzyszàce porwaniu.
W przypadku porwania, u którego pod∏o˝a le˝à porachunki przest´pcze, rodzina
czy grupa przest´pcza woli zap∏aciç okup ni˝ informowaç policj´ i naraziç si´ na
ujawnienie obcià˝ajàcego charakteru prowadzonej dotychczas dzia∏alnoÊci.
Wielokrotnie zdarza∏y si´ sytuacje, w których rodziny czy koledzy nie
przekazywali wyników uzgodnieƒ prowadzonych z porywaczami, czasu i miejsca z∏o˝enia okupu lub celowo zniekszta∏ca∏y informacje, a nawet przekazywa∏y
fa∏szywe dane.
Najcz´Êciej z tego typu trudnoÊciami policja spotyka si´ w przypadku uprowadzeƒ o pod∏o˝u zwiàzanym z porachunkami przest´pczymi. Wzrost liczby
uprowadzeƒ dla okupu wià˝e si´ z zainteresowaniem tym obszarem przest´pczoÊci przez zorganizowane grupy przest´pcze. Traktujà one uprowadzenia jako
sposób wymuszenia zwrotu d∏ugów, okupu za tzw. ochron´ (rzekomego przyzwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub przest´pczej), nak∏onienia
do wspó∏pracy z grupà przest´pczà, a tak˝e jako ∏atwe êród∏o dochodu. Dlatego
te˝ pewna grupa ofiar - przest´pcy czy nieuczciwi przedsi´biorcy - nie jest
zainteresowana wspó∏pracà z policjà, nawet za cen´ ryzyka, jakie niesie uprowadzenie bliskiej osoby.
J. Kaczmarek i M. Kierszka trafnie okreÊlajà, co potwierdzajà specjaliÊci
policyjni, ˝e niech´ç do wspó∏dzia∏ania z policjà jest êród∏em istotnych trudnoÊci w prowadzonych czynnoÊciach i mo˝e si´ wyraziç w:
1) unikaniu zg∏oszenia faktu uprowadzenia lub zw∏oce w zawiadomieniu
policji;
22 Tam˝e, s. 94, 95.
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2) odmowie umo˝liwienia rejestracji rozmów telefonicznych w domu
pokrzywdzonego;
3) dezinformacji lub nieudzielaniu posiadanych informacji o domniemanych
sprawcach uprowadzenia, prowadzonych interesach i wynikajàcych
z nich zobowiàzaniach;
4) prowadzeniu na w∏asnà r´k´ negocjacji z porywaczami, nieinformowaniu
policji o uzgodnieniach dotyczàcych czasu, miejsca i formy z∏o˝enia
okupu. Takie dzia∏ania mogà skutkowaç kolejnymi porwaniami, a nawet
tragicznymi skutkami23;
5) nielojalnym wspó∏dzia∏aniu wbrew wczeÊniejszym wspólnym ustaleniom24.
Na tle zaistnia∏ych wydarzeƒ i nasilajàcych si´ zagro˝eƒ dosz∏o do dzia∏aƒ
majàcych na celu samoobron´. Powodem by∏y wydarzenia zaistnia∏e na prze∏omie 1999 i 2000 roku, gdy w okolicach Olsztyna dosz∏o do pi´ciu porwaƒ biznesmenów i cz∏onków ich rodzin. Wprawdzie porywaczy uda∏o si´ zatrzymaç
dzi´ki Êwiadkowi koronnemu, jednak˝e przedsi´biorcy poczuli si´ wyraênie
zagro˝eni. Z tego wzgl´du w sàdzie olsztyƒskim 60 przedsi´biorców z Warmii
i Mazur w 2002 roku zarejestrowa∏o Warmiƒsko-Mazurskie Stowarzyszenia
na rzecz Bezpieczeƒstwa. Wielu przedsi´biorców z tego regionu zosta∏o
pokrzywdzonych przez sprawców porwaƒ i wymuszeƒ, wszyscy czuli si´ istotnie zagro˝eni takimi przest´pstwami. WÊród cz∏onków za∏o˝ycieli sà wszystkie
ofiary porwaƒ i wymuszeƒ z tego regionu25.

6. Porwanie dla okupu i zabójstwo Krzysztofa Olewnika
6.1. Uwagi wst´pne
Od najdawniejszych czasów skomplikowane i kontrowersyjne sprawy kryminalne, budzàce wiele wàtpliwoÊci, znane jako zagadkowe zdarzenia, w których zadawane sà pytania bez odpowiedzi – wzbudzajà du˝e zainteresowanie
spo∏eczne. Sprawy te zaostrzajà potrzeb´ wnikliwych analiz, badaƒ i wyjaÊnieƒ,
szczególnie wówczas gdy rysuje si´ zamazany obraz rzeczywistoÊci nie tylko
zwiàzany z modus operandi sprawców, ale równie˝ z powodu mataczenia ofiary,
jej rodziny, a nawet organów Êcigania i organów s∏u˝by wi´ziennej.
23 50-letniego Andrzeja D. z Tarnowa Podgórnego ko∏o Poznania, w∏aÊciciela warsztatu samochodowego, uprowadzano dwa razy. Najpierw porywacze przyszli nocà do jego domu i podajàc si´ za policjantów, „aresztowali” przedsi´biorc´. ˚ona porwanego zap∏aci∏a okup, nie
powiadamiajàc policji. Miesiàc póêniej mà˝ znowu zniknà∏, a przest´pcy za˝àdali 600 tys. z∏.
˚ona nie potrafi∏a zebraç takiej kwoty. Domaga∏a si´ te˝ dowodu, ˝e jej mà˝ ˝yje. Wkrótce
porywacze zamilkli, a policja znalaz∏a samochód Andrzeja D. podziurawiony kulami. Do dziÊ
nie wiadomo, co si´ sta∏o z przedsi´biorcà.
24 J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwanie dla okupu, wyd. cyt., s. 52.
25 Tam˝e, s. 153, 154.
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Majàc wiele szacunku dla odpowiedzialnej pracy prokuratury i s∏u˝by
funkcjonariuszy policji, ich sukcesów, przyk∏adne zaanga˝owanie w ochron´
porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego, wysoki poziomu zaufania spo∏ecznego
– warto zwróciç uwag´, ˝e sporadycznie dochodzi do b∏´dów, które pope∏niajà
niektórzy przedstawiciele tych instytucji.
Uwarunkowaƒ takiego stanu rzeczy mo˝na doszukiwaç si´ nie tylko w tej
kwestii, nale˝y mieç na uwadze wyrafinowany modus operandi sprawców przest´pstwa. Niezwykle rzadko, ale zdarza si´ jednak, ˝e w gr´ wchodzi nieumiej´tne
lub celowe dzia∏anie Êledczych. Analizowana sprawa nurtuje opini´ publicznà
od 2001 roku. Analiza tej sprawy nie jest oparta na oficjalnym materiale êród∏owym, czyli aktach post´powania przygotowawczego czy sàdowego, lecz na podstawie materia∏ów wybranych obszernych publikacji medialnych. W g∏´bokim
przekonaniu autora niniejszego opracowania jest pewnoÊç, ˝e omawiana sprawa
zakoƒczy si´ obiektywnymi ustaleniami. Nadejdzie czas, ˝e mo˝liwe b´dzie
przeprowadzenie badaƒ akt sàdowych w celu zweryfikowania przedstawionych
tu zagadnieƒ, a byç mo˝e zajdzie potrzeba wyeliminowania przedstawionych
tu b∏´dnych poglàdów i wniosków.
Zagadnienie szeregu kontrowersji zilustrowano w wielu publikacjach,
przeprowadzono m.in. wiele kontroli prokuratorskich, wszcz´to kolejne Êledztwa dla wyjaÊnienia ujawnionych nieprawid∏owoÊci, a tak˝e powo∏ano specjalnà
sejmowà komisj´ Êledczà. Ten ostatni aspekt Êwiadczy, ˝e omawiana sprawa jest
wa˝nym zagadnieniem nie tylko spo∏ecznym, lecz równie˝ politycznym.
Nie bez powodu post´powanie w tej sprawie prowadzà kolejne prokuratury
i kolejne jednostki policyjne. Ponadto, nikt nie dementowa∏, ˝e dotychczasowe
ustalenia dziennikarskie sà b∏´dne i nie polegajà na prawdzie. Zarówno prokuratura, jak i policja zajmujà rzeczowe stanowisko polegajàce na stwierdzeniu,
˝e spraw´ nale˝y szczegó∏owo wyjaÊniç.
Uwa˝ny analityk stwierdzi, ˝e z poczàtkiem XXI wieku polska policja mia∏a
wiele trudnych spraw. Porwanie Krzysztofa Olewnika by∏o powa˝nà sprawà
obok takich, jak: poczwórne zabójstwo w Kredyt Banku, zabójstwo ministra
sportu Jacka D´bskiego, zabójstwo policjanta w Parolach, afera starachowicka,
„handel skórami” w ∏ódzkim pogotowiu, a tak˝e wojna zorganizowanych grup
przest´pczych. Wszystkie te sprawy zakoƒczy∏y si´ sukcesem, gdy˝ wszystkie
zosta∏y wykryte.
6.2. Porwanie i jego skutki
Powszechne jest przekonanie, ˝e jednà z najbardziej kontrowersyjnych,
a tak˝e najg∏oÊniejszà tego typu polskà sprawà jest porwanie dla okupu i zabójstwo Krzysztofa Olewnika, cz∏onka s∏ynnej rodziny biznesmenów, w∏aÊcicieli
du˝ych zak∏adów mi´snych w Drobinie pod P∏ockiem. Wkrótce po porwaniu
sprawcy za˝àdali okupu. Kilkadziesiàt razy kontaktowali si´ z jego rodzinà.
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W lipcu 2003 r. okup - 300 tys. euro - przekazano porywaczom. Uzasadnione
jest równie˝ stwierdzenie, ˝e policja pope∏ni∏a tak wiele b∏´dów, ˝e istnieje
poglàd, i˝ na skutek tych b∏´dów porwany zosta∏ zamordowany, a czynnoÊci
Êledcze nie doprowadzi∏y do ca∏kowitego wyjaÊnienia sprawy, czyli do wykrycia
zleceniodawców porwania.
Krzysztof Olewnik zosta∏ uprowadzony w nocy z 26 na 27 paêdziernika 2001
roku. Mia∏ wtedy 25 lat. Przez dwa lata by∏ przetrzymywany w piwnicy na dzia∏ce
pod Ka∏uszynem, przykuty ∏aƒcuchem do Êciany, a nast´pnie w dole na szambo
pod Ró˝anem. Podobno wkrótce po przekazaniu przez jego rodzin´ okupu
w 2003 r. zosta∏ uduszony, a cia∏o zakopano w lesie26. Zw∏oki zamordowanego
odnaleziono dopiero w nocy z 27 na 28 paêdziernika 2006 roku w miejscowoÊci
Ró˝an pod Ciechanowem. Wówczas to specjalna grupa policjantów z CBÂ
wykopa∏a w lesie zawini´te w siatk´ zw∏oki m´˝czyzny27.
Za winnych zabójstwa zostali uznani: Robert Pazik, pseudonim Pedro, oraz
S∏awomir KoÊciuk. Domniemanym szefem grupy przest´pczej odpowiedzialnej
za porwanie by∏ Wojciech Franiewski. W 2008 r. sàd w P∏ocku skaza∏ bezpoÊrednich sprawców. Robert Pazik i S∏awomir KoÊciuk, którzy zabili Olewnika,
zostali skazani na do˝ywocie. Wspomniani sprawcy oraz szef gangu Wojciech
Franiewski nie ˝yjà. Skazani powiesili si´ w celach. W zwiàzku ze Êledztwem
dotyczàcym nieprawid∏owoÊci w post´powaniu przygotowawczym w sprawie
Krzysztofa Olewnika zarzuty postawiono kilku policjantom. Post´powanie ma
wyjaÊniç b∏´dy Êledczych pope∏nione po porwaniu i zabójstwie Olewnika.
6.3. Administracyjne i medialne próby wyjaÊnienia oraz oceny zaistnia∏ych
nieprawid∏owoÊci
Tylko najbardziej kontrowersyjnymi Êledztwami poruszona bywa opinia
spo∏eczna. Dotyczy to równie˝ tej sprawy, w której zaistnia∏e nieprawid∏owoÊci
powinny byç wyjaÊnione i podane do wiadomoÊci publicznej. Warto zacytowaç
P. Pytlakowskiego, s∏ynnego dziennikarza Êledczego, specjalizujàcego si´
w przest´pczoÊci zorganizowanej i mafijnej, a mianowicie: Dopiero po czterech
latach od zagini´cia Krzysztofa Olewnika z∏apano pierwszy trop. Aresztowano
m´˝czyzn´. Na wàtkach tej sprawy b´dà si´ uczyç kandydaci na prokuratorów,
policjantów i s´dziów. Dowiedzà si´, jak nie nale˝y post´powaç, kiedy dochodzi
do uprowadzenia cz∏owieka. Porwanie Krzysztofa Olewnika to wyrzut sumienia
organów Êcigania. Pope∏niono dziesiàtki b∏´dów. Nie zbadano wszystkich Êladów. Pomini´to istotne wersje. Zlekcewa˝ono dowody. Do dzisiaj nie wiadomo,
czy tylko z powodu niekompetencji, czy tak˝e ze z∏ej woli. Zawinili wszyscy.
26 G. Zawadka, M. Kowalewski, KtoÊ jeszcze by∏ u Olewnika? Rzeczpospolita z 21 grudnia 2009 r.
27 M. Kowalewski, Prokurator, biznesmen i bandyci, Rzeczpospolita z 26 paêdziernika 2010 r.,
oraz G. Zawadka, Policja pokazuje cia∏o Olewnika, Rzeczpospolita z 26 paêdziernika 2010 r.
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Policja, bo spraw´ przydzielono przypadkowym funkcjonariuszom. Prokuratura,
bo trzyma∏a si´ jednej wersji i coraz bardziej brn´∏a w swoim uporze 28.
Zdaniem rodziny porwanego, komisji sejmowej i ekspertów ABW, którzy
zbadali t´ spraw´, nie ulega najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e wspó∏winnymi tragicznej Êmierci Krzysztofa Olewnika sà policjanci, którzy niew∏aÊciwie prowadzili
szereg czynnoÊci Êledczych, a szczególnie nieudolnie dzia∏ali w zabezpieczeniu
przekazania okupu, bowiem w trakcie tych czynnoÊci dosz∏o do rzekomego
zagubieniu tropu porywaczy przez jednà grup´ policjantów, spóênienia si´ przez
drugà grup´ policjantów i braku starannoÊci w odnalezieniu osób, które zabra∏y
okup. W dokumencie opracowanym przez ABW na podstawie badaƒ akt policyjnych i prokuratorskich, a tak˝e po przeanalizowaniu ka˝dego etapu Êledztwa
wykazano, ˝e policja zlekcewa˝y∏a podstawowe procedury post´powania
w sprawie porwania, a póêniej próbowano zatuszowaç pope∏nione b∏´dy29.
Post´powanie w sprawie porwania Krzysztofa Olewnika prowadzi∏o przynajmniej czterech prokuratorów i wielu policjantów z kilku jednostek prokuratury i policji. Niektórzy policjanci, którzy kontrolowali dotychczasowe efekty, ju˝
odeszli ze s∏u˝by30. Natomiast w trakcie wyjaÊnieƒ prowadzonych przez sejmowà
komisj´ Êledczà, ABW i inne organy nadzorcze i kontrolne okaza∏o si´,
˝e zarówno policjanci, jak i prokuratorzy pope∏nili szereg wr´cz kompromitujàcych b∏´dów w tym Êledztwie. Jednà z wielu ujawnionych nieprawid∏owoÊci
mo˝e byç fakt, ˝e przez pewien okres nadzór prokuratorski sprawowa∏ specjalista
z zakresu przest´pstw gospodarczych. Natomiast policjanci prowadzàcy post´powanie, przez d∏ugi okres lansowali tez´ samoporwania, a nawet wersj´, ˝e by∏
widziany w USA31. Kolejny problem to fakt ustalony na podstawie ujawnionych
dzia∏aƒ operacyjnych, ˝e przest´pcy byli informowani o post´pach Êledztwa
przez jednego z prokuratorów, co jest ewidentnym naruszeniem tajemnicy
Êledztwa.
Prokurator Kazimierz Olejnik zeznajàc przed sejmowà komisjà Êledczà
stwierdzi∏ dobitnie, ˝e sprawa Olewnika to b∏´dy, dramat i kompromitacja policji
i prokuratury, wr´cz niewyobra˝alna liczba b∏´dów i niew∏aÊciwych zachowaƒ.
To twarde s∏owa Krzysztofa Olejnika by∏ego wiceprokuratora generalnego.
D∏ugà list´ b∏´dów prokuratury wymieni∏ te˝ kolejny przes∏uchiwany przez
komisj´ - by∏y prokurator krajowy Karol Napierski.
28 P. Pytlakowski, Okup albo ˝ycie. Porwane wàtki, Polityka nr 50 (2534) z 17 grudnia 2005 r.,
s. 34 i n.
29 L. Szymowski, Âmiertelne b∏´dy, Angora nr 44 z 31 paêdziernika 2010 r.
30 M. Kowalewski, G. Zawadka, Sprawa Olewnika osierocona, Rzeczpospolita z 30 czerwca
2010 r.
31 G. Zawadka, M. Kowalewski, Cz´Êç akt Olewnika wcià˝ tajna, Rzeczpospolita z 5-6 grudnia
2009 r.

284

J. W. Wójcik

Sprawa Olewnika to szkoleniowy przyk∏ad, jak nie prowadziç Êledztw - uwa˝a
Kazimierz Olejnik, który od stycznia 2003 r. nadzorowa∏ dzia∏ przest´pczoÊci
zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej. To w∏aÊnie on doprowadzi∏ do
natychmiastowego przeniesienia w sierpniu 2004 r. Êledztwa z wydzia∏u Êledczego sto∏ecznej prokuratury, do wydzia∏u ds. zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej. Spowodowa∏ te˝ odebranie sprawy policjantom z P∏ocka i Radomia
oraz przekazania sprawy do CBÂ32.
Zdaniem by∏ego prokuratora krajowego Karola Napierskiego - b∏´dem by∏a
nieobecnoÊç na miejscu przest´pstwa prokuratorów zajmujàcych si´ na pierwszym etapie Êledztwa porwaniem Olewnika. Po drugie - b∏´dne by∏o nieprzej´cie
sprawy od poczàtku przez prokuratorski wydzia∏ ds. przest´pczoÊci zorganizowanej. Kolejnym b∏´dem by∏o to, ˝e prokuratura nie ∏àczy∏a ze sobà porwania
Krzysztofa Olewnika i zagini´cia radiowozu z aktami tej sprawy. Post´powanie
w sprawie kradzie˝y samochodu z dokumentami prowadzi∏a prokuratura rejonowa
i szybko umorzy∏a post´powanie.
Sprawa ta jest dziÊ elementem ciàg∏ych sporów mi´dzy rodzinà porwanego
biznesmena a policjà. Opracowany przez ekspertów ABW dokument z kontroli
tej sprawy nie pozostawia cienia wàtpliwoÊci, kto zawini∏33. Ponadto b∏´dy Êledczych przy poszukiwaniach Olewnika bada Prokuratura Apelacyjna w Gdaƒsku.
Wiele niezwykle istotnych wàtpliwoÊci nadal stara si´ wyjaÊniç specjalna
sejmowa komisja Êledcza.
Dotychczasowe ustalenia wykazujà, ˝e kluczowym momentem przy próbie
ocalenia Krzysztofa Olewnika by∏ dzieƒ 24 lipca 2003 roku. (To akurat Êwi´to
policji). Ciàg zdarzeƒ poprzedzajàcych t´ dat´ (m.in. intensywne telefony od
sprawców, wydawanie precyzyjnych poleceƒ) pozwala∏y przypuszczaç, ˝e tym
razem bandyci zdecydujà si´ przejàç pieniàdze. Tego dnia, póênym wieczorem,
siostra porwanego Danuta Olewnik-Ciepliƒska i jej mà˝ Klaudiusz, wykonujàc
kolejne telefoniczne polecenia porywaczy, pojechali do Warszawy i z mostu
Grota-Roweckiego zrzucili pieniàdze, które mia∏y ocaliç ˝ycie Krzysztofa.
Okup zosta∏ podj´ty przez porywaczy, a policjanci nie wykonali w∏aÊciwych
czynnoÊci operacyjnych i pozwolili bandytom swobodnie odjechaç.
Z cytowanego ju˝ raportu ekspertów ABW z przeprowadzonych badaƒ
akt policyjnych i prokuratorskich wynika, ˝e dzia∏ania policji zarówno w tej
kwestii, jak i w wielu innych, by∏y wprost niewiarygodnie niew∏aÊciwe i wr´cz
nieudolne. Przyk∏adowo, rodzina dysponowa∏a telefonem przekazanym jej przez
porywaczy. Dopiero po kilku latach ustalono, ˝e ∏àcznoÊç telefoniczna
prowadzi∏a do miejsca, gdzie porwany by∏ przetrzymywany. Ze wspomnianego
32 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/191686,Sprawa-Olewnika-to-skandal-i-kompromitacja
(31.10.2010)
33 M. Kowalewski, R. Socha, Prokurator i gangster, Rzeczpospolita z 26 paêdziernika 2009 r.
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telefonu rodzina kilkakrotnie dostawa∏a polecenia, gdzie i kiedy ma przekazaç
okup34.
Zdaniem policji rodzina êle wspó∏dzia∏a∏a i ponosi ca∏à win´ za brak efektów,
gdy˝ nie przekazywa∏a na bie˝àco wszystkich informacji. Te zarzuty policji
sprawdzili analitycy ABW i wyjaÊnili, na podstawie zabezpieczonych bilingów
i nagraƒ rozmów telefonicznych, ˝e nie polegajà na prawdzie. Zatem wprowadzono w b∏àd prze∏o˝onych, gdy˝ siostra uprowadzonego biznesmena po∏àczy∏a
si´ z policjantem nadzorujàcym akcj´ i powiadomi∏a go o zrzuceniu okupu
z mostu. W chwili, gdy Danuta Olewnik zrzuca∏a pieniàdze, porywacze czekali
na dole, znaleêli i zabrali saszetk´ z pieni´dzmi. Natomiast rodzin´ Olewnika
mia∏y os∏aniaç dwie, jak si´ okaza∏o – nieudolne, ekipy policyjne. Jedna pomyli∏a
tras´, druga si´ spóêni∏a na miejsce zrzutu okupu.
Kolejny fakt (medialny) dotyczy ogl´dzin miejsca zrzutu i podj´cia okupu35.
Ogl´dziny zosta∏y przeprowadzone podobno dopiero po trzech dniach, choç
powinny byç wykonane natychmiast. Wiadomo, ˝e po trzech dniach wi´kszoÊç
kryminalistycznych Êladów dowodowych (np. Êlady opon i obuwia) uleg∏o
zatarciu. Brak jest natomiast informacji, czy na moÊcie umieszczono kamery do
rejestrowania obrazu.
Nast´pnym, jak si´ wydaje, zaniedbanym problemem dowodowym by∏ brak
zabezpieczenia dokumentacji stacji bazowych (tzw. BTS-ów), na które logujà
si´ telefony komórkowe. Taka czynnoÊç pozwala ustaliç, w którym miejscu
w danym momencie znajdowa∏ si´ u˝ytkownik konkretnego telefonu. Analiza
BTS-ów dokonana wiele lat póêniej wykaza∏a, gdzie byli porywacze, a tak˝e,
gdzie si´ udali, czyli dojechali do Dzbàdza, tj. miejscowoÊci, gdzie przetrzymywany by∏ Krzysztof Olewnik36. Gdyby ten Êlad nie zosta∏ zlekcewa˝ony, mo˝na
by∏oby w ciàgu kilkunastu godzin ustaliç miejsce przetrzymywania zak∏adnika
i uwolniç go z ràk porywaczy.
W raporcie ABW podobno wymienia si´ ponad trzydzieÊci obserwacji i trzynaÊcie zastosowanych kontroli operacyjnych37, ale o ˝adnej z nich do lipca 2003 r.
nie by∏o Êladu w dokumentacji operacyjnej38.
34 L. Szymowski, Âmiertelne b∏´dy, Angora nr 44 z 31 paêdziernika 2010 r.
35 B. Wróblewski, Prokuratura na tropie okupu, Gazeta Wyborcza z 5 marca 2010 r.
36 L. Szymowski, Âmiertelne b∏´dy, wyd. cyt.
37 Kontrola operacyjna, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Tekst
jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz.58 ze zm.), to dzia∏ania operacyjno-rozpoznawcze, prowadzone
w sposób niejawny, które polegajà na: kontrolowaniu treÊci korespondencji, kontrolowaniu
zawartoÊci przesy∏ek oraz stosowaniu Êrodków technicznych umo˝liwiajàcych uzyskiwanie
w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoÊci treÊci rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocà sieci telekomunikacyjnych.
38 L. Szymowski, Âmiertelne b∏´dy, Angora nr 44 z 31 paêdziernika 2010 r.
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Kolejna informacja, to stwierdzenie, ˝e przes∏uchany przez sejmowà komisj´
Êledczà komendant sto∏eczny policji oÊwiadczy∏, i˝ o realizacji tej tak istotnej
sprawy dowiedzia∏ si´ dopiero po dwóch dniach. Przed tà samà komisjà zeznawa∏ wiceminister spraw wewn´trznych i administracji gen. Adam Rapacki, który
stwierdzi∏, ˝e obowiàzuje w∏aÊciwa metodyka policyjna w sprawach porwaƒ dla
okupu. Zawiera ona precyzyjnie okreÊlone zadania, kto i jak ma prowadziç
czynnoÊci operacyjno-Êledcze w tego rodzaju sprawach. Genera∏ Rapacki nie
waha∏ si´ stwierdziç, ˝e Êmierç Olewnika jest pora˝kà policji39. Takà opini´
wyrazi∏ równie˝ minister sprawiedliwoÊci Krzysztof Kwiatkowski40. Inni szefowie policji starali si´ przekonywaç komisj´ ze s∏abym skutkiem o w∏aÊciwej
pracy podw∏adnych41.
Wiele wàtków tej sprawy opisywa∏y media. Zagadkowe sà wcià˝ ró˝norodne
êród∏a informacji. Przyk∏adowo, „Dziennik - Gazeta Prawna” twierdzi, ˝e za
porwaniem Krzysztofa Olewnika kryje si´ afera gospodarcza. Podobno jeden
ze znajomych biznesmenów uprowadzonego trudni∏ si´ praniem pieni´dzy,
które pochodzi∏y z kupowanej tanio i sprzedawanej z du˝ym zyskiem kradzionej
stali, a nast´pnie legalizowa∏ brudne dochody42.
Zdaniem ministra sprawiedliwoÊci Krzysztofa Kwiatkowskiego gdaƒskiej
prokuraturze uda∏o si´ ustaliç wiele nowych okolicznoÊci w Êledztwie dot.
porwania i Êmierci Krzysztofa Olewnika. Natomiast Portal TVN24.pl - powo∏ujàc si´ na ostatnie ustalenia prokuratury - poda∏ nieoficjalnie, ˝e w nocy przed
porwaniem w domu syna biznesmena odby∏a si´ nie jedna, ale dwie imprezy.
Tu˝ przed porwaniem dwie osoby zosta∏y ranne w domu Olewnika43.
Prokuratorzy nie znajà to˝samoÊci jednej z nich, ale szukajà teraz zw∏ok tej osoby,
by porównaç DNA44. W zwiàzku z tym w listopadzie 2010 roku zarzàdzono
ponowne przeszukanie miejsca, w którym znaleziono zw∏oki ofiary porwania
w celu odnalezienia kolejnych zw∏ok45. Poszukiwane jest cia∏o osoby, której
39 B. Wróblewski, Rapacki: Êmierç Olewnika naszà pora˝kà, Gazeta Wyborcza z 15 stycznia 2010 r.
40 G, Zawadka, E. Olczyk, Sprawa Olewnika to pora˝ka, Rzeczpospolita z 20-21 lutego 2010 r.
41 B. Wróblewski, Policja o b∏´dach: To nie my, to oni, Gazeta Wyborcza z 4 wrzeÊnia 2009 r.
42 Kolejny wàtek porwania Olewnika, Dziennik - Gazeta Prawna z 5 sierpnia 2010 r. oraz
B. Wróblewski, Krzysztof Olewnik porwany z p∏ockiego uk∏adu? Gazeta Wyborcza z 9 wrzeÊnia 2010 r.; G. Zawadka, M. Kowalewski, Co si´ sta∏o w domu Olewnika, Rzeczpospolita
z 6 paêdziernika 2010 r. oraz tych autorów: Tajemnicza impreza u Olewnika, Rzeczpospolita
z 7 paêdziernika 2010 r.
43 G. Zawadka, M. Kowalewski, KtoÊ jeszcze by∏ u Olewnika? Rzeczpospolita z 21 grudnia 2009 r.
44 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nie-jedna-ale-dwie-osoby-ranne-w-domuOlewnika,wid,12726728,wiadomosc.html?ticaid=1b2db (31.10.2010 r.)
45 http://www.tvn24.pl/-1,1683032,0,1,znow-wrocili-w-miejsce-ukrycia-zwlok-olewnika,wiadomosc.html (19.11.2010) oraz
http://www.tvn24.pl/-1,11084,0,1,nowe-watki-w-sledztwie-olewnika,raport.html (19.11.2010)
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w∏osy znaleziono na siatce metalowej, w którà zawini´te by∏y zw∏oki Olewnika.
WczeÊniej nie zbadano DNA ze znalezionych w∏osów, pomimo ˝e jest to
podstawowe zadanie wynikajàce z wiedzy kryminalistycznej.
W tej sytuacji media sprecyzowa∏y wa˝nà rol´ specjalnej komisji sejmowej,
która ich zdaniem nicuje decyzj´ po decyzji, zaniechanie po zaniechaniu,
b∏àd po b∏´dzie na wszystkich szczeblach policji i prokuratury. Przed opinià
publicznà odkrywa sfer´ dzia∏aƒ organów Êcigania, zwykle zakrytà. Czy
to jest komisji rzeczywisty urobek? - zastanawia si´ Gazeta Wyborcza46.
Z pewnoÊcià komisja odkrywa równie˝ nieformalny system sprawowania
w∏adzy „w terenie”. Ujawnia kulisy funkcjonowania policji i prokuratury
a˝ do szczytów tych instytucji. Rodzina Olewników oÊwiadcza przed komisjà,
˝e dotychczas za bardzo wierzyli policji i prokuraturze, wiele zaniedbaƒ mog∏o
byç celowych, a ponadto zastanawiajà si´, czy tajemnica porwania Krzysztofa
tkwi w tym, ˝e odrzuca∏ podejrzane propozycje kupna paƒstwowych
firm. Wprawdzie sprawcy skazani, ale kto im zleci∏ porwanie i kto ich chroni
przez wiele lat?47. Na podstawie takich informacji ka˝dy mo˝e zadaç sobie
proste pytanie: czy rzeczywiÊcie w terenie inaczej realizuje si´ postanowienia
prawa?
6.4. Tajemnicze zgony
Istniejà wcià˝ istotne wàtpliwoÊci co do zgonów cz∏onków grupy przest´pczej
oraz osób majàcych z nià zwiàzki48. Wprawdzie wszystkie 3 zgony sprawców
porwania i zabójstwa Olewnika zarówno s∏u˝ba wi´zienna, jak i prokuratura
uzna∏y za samobójstwa. Warto jednak wykazaç cierpliwoÊç i czekaç na nowe
okolicznoÊci, tym bardziej ˝e w sprawie wcià˝ wi´cej pytaƒ ni˝ odpowiedzi.
Jednà z wielu wàtpliwoÊci jest przekonanie, ˝e wprawdzie S. KoÊciuk wskaza∏
miejsce ukrycia zw∏ok, ale podobno by∏ naprowadzony przez policjantk´49.

46 B. Wróblewski, W sprawie Olewnika pos∏owie si´ nie pogubili, Gazeta Wyborcza z 7 wrzeÊnia
2009 r.
47 G. Zawadka, Oskar˝y ludzi i system, Rzeczpospolita z 4 wrzeÊnia 2009 r.; G. Zawadka,
W∏odzimierz Olewnik oskar˝a, Rzeczpospolita z 5-6 wrzeÊnia 2009 r., oraz B. Wróblewski,
W∏odzimierz Olewnik w Sejmie: W koƒcu wszystko si´ wyda, Gazeta Wyborcza z 5-6 wrzeÊnia 2009 r.
48 G. Zawadka, M. Kowalewski, Ekspert i trzy zgony, Rzeczpospolita z 22 stycznia 2010 r.;
B. Wróblewski, Zabójcy Olewnika zabili si´ sami? Gazeta Wyborcza z 6-7 marca 2010 r., oraz
L. Szymowski, Tajna wiedza samobójcy, Angora nr 49 z 5 grudnia 2010 r.
49 G. Zawadka, M. Kowalewski, Dziwne ogl´dziny utrwalone na filmie, Rzeczpospolita z 3
lutego 2010 r.
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L. Szymowski, autor kilku publikacji nt. sprawy Olewnika, wylicza nast´pujàce
podejrzane zgony osób zwiàzanych z tà sprawà50.
1) Wojciech Franiewski – szef grupy, która uprowadzi∏a, pilnowa∏a i zamordowa∏a Krzysztofa Olewnika. Po przej´ciu okupu kaza∏ zabiç Olewnika.
Pope∏ni∏ samobójstwo w nocy z 18 na 19 kwietnia 2007 roku w olsztyƒskim
areszcie. Ten zawodowy przest´pca, który w wi´zieniach sp´dzi∏ wiele lat
˝ycia, nie przeszed∏ wczeÊniej ˝adnego za∏amania psychicznego, powiesi∏ si´
na przeÊcieradle, le˝àc na wi´ziennej pryczy. WczeÊniej banda˝em przywiàza∏ sobie d∏oƒ do ∏ó˝ka, by patrzàcy przez wizjer mia∏ wra˝enie, ˝e jest uniesiona. Twarz zas∏oni∏ r´cznikiem. Zdaniem bieg∏ego: sposób przeprowadzenia
samobójstwa Êwiadczy o Êwietnej znajomoÊci anatomii cz∏owieka. P´tla
posiada∏a zawiàzane dwa sup∏y, co jest niespotykanà praktykà. By∏ to jednak
sposób, ˝e nikt nie ratowa∏ samobójcy. Ponadto, sekcja zw∏ok wykaza∏a
w jego organizmie Êlady alkoholu i amfetaminy. By∏ zatem w stanie odurzenia.
Najprawdopodobniej narkotyki otrzyma∏ od funkcjonariusza s∏u˝by wi´ziennej. Pieczo∏owicie przygotowywa∏ si´ do procesu: robi∏ szczegó∏owe
notatki, a stra˝nikom i wspó∏wi´êniom mówi∏, ˝e „na pewno si´ z tego wywinie”. Twierdzi∏, ˝e ma pe∏nà wiedz´ co do sprawy uprowadzenia i zabójstwa
Krzysztofa Olewnika, tà wiedzà podzieli si´ z sàdem. Podobno istniejà równie˝ dowody na to, ˝e nocami Franiewski by∏ wyprowadzany z celi aresztu
w Olsztynie przez grup´ tajemniczych m´˝czyzn. Podczas jednej z takich
„wycieczek” Franiewski wskaza∏ miejsce zakopania zw∏ok Olewnika.
2) S∏awomir KoÊciuk, cz∏onek grupy, która uprowadzi∏a, pilnowa∏a i zamordowa∏a Krzysztofa Olewnika. Pope∏ni∏ samobójstwo 4 kwietnia 2008 roku,
krótko po tym, jak Sàd Apelacyjny w Warszawie utrzyma∏ dla niego wyrok
do˝ywotniego wi´zienia za zabójstwo Olewnika, mimo ˝e prokurator obiecywa∏ mu nadzwyczajne z∏agodzenie kary za wydanie pozosta∏ych sprawców.
Zosta∏ znaleziony w kàciku sanitarnym, gdzie nie si´ga∏o oko kamery.
Znaleziono go siedzàcego na sedesie. Stàd najciekawsze pytanie: Jaki by∏
odst´p mi´dzy punktem powieszenia na kracie, do której przywiàzana by∏a
p´tla, a jego szyjà? Bo jeÊli zbyt krótki, to KoÊciuk nie móg∏ powiesiç si´ sam
- twierdzi bieg∏y. Wprawdzie by∏ na lekach antydepresyjnych, ale jak zgromadzi∏ ich du˝à iloÊç? Do tego nie tych, które mia∏ przepisane? Kolejne pytanie
bieg∏ego to: Kiedy i w jaki sposób dozna∏ obra˝eƒ r´ki i nóg?
3) Robert Pazik, cz∏onek tej samej grupy przest´pczej, posiadajàcy bogatà
przesz∏oÊç kryminalnà, znany jako gangster z Drobina, skazany na do˝ywotnià
kar´ pozbawienia wolnoÊci za zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Znaleziono
go martwego w celi Zak∏adu Karnego w P∏ocku w dniu 19 stycznia 2009 r.
Zosta∏ tam przetransportowany z aresztu w Sztumie (woj. pomorskie). Stra˝nikom wi´ziennym ze Sztumu mia∏ powiedzieç, ˝e przejazd do P∏ocka to dla
50 L. Szymowski, Tajna wiedza samobójcy, Angora nr 49 z 5 grudnia 2010 r.
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niego „wyrok Êmierci”. RzeczywiÊcie, kilka dni póêniej ju˝ nie ˝y∏. Jedna
z wiarygodnych hipotez mówi, ˝e Pazik by∏ w P∏ocku zastraszany. Gro˝ono
mu, ˝e jeÊli sam si´ nie zabije, zostanà zamordowani cz∏onkowie jego rodziny.
Podobno ∏àczy∏y go dalekie zwiàzki pokrewieƒstwa z sier˝antem s∏u˝by
wi´ziennej sier˝antem Mariuszem K.
4) Dariusz K., ps. Swiet, lichwiarz z okolic Drobina. W hierarchii przest´pczej
by∏ prze∏o˝onym Pazika i innego przest´pcy, którzy na jego polecenie brutalnie
wymuszali zwrot d∏ugów. W 2005 roku powiedzia∏, ˝e Krzysztof Olewnik,
tu˝ po porwaniu, przetrzymywany by∏ na nale˝àcej do niego dzia∏ce. Zeznaƒ
w tej sprawie nie zdà˝y∏ z∏o˝yç. Wed∏ug orzeczenia lekarskiego zmar∏
z powodu przedawkowania leków.
5) Sier˝ant Mariusz K., stra˝nik S∏u˝by Wi´ziennej z Olsztyna, latem 2009
roku pope∏ni∏ tajemnicze samobójstwo. Jego zw∏oki odnaleziono rankiem
13 lipca 2009 r. Wisia∏y na drzewie, przy drodze Moràg - Raj. Poczàtkowo
ustalono, ˝e nie mia∏ on nic wspólnego ze sprawà uprowadzenia i zabójstwa
Krzysztofa Olewnika. Orzek∏a to na poczàtku sierpnia 2009 roku specjalna
komisja z∏o˝ona z prokuratorów z Elblàga. Komisj´ powo∏a∏ ówczesny minister sprawiedliwoÊci Andrzej Czuma, a przewodniczy∏ jej jego zast´pca
Krzysztof Kwiatkowski. Prawdziwa burza rozp´ta∏a si´ dopiero wówczas,
gdy wysz∏o na jaw, ˝e Mariusz K., jako stra˝nik wi´zienny, pe∏ni∏ s∏u˝b´
w nocy, kiedy tajemnicze samobójstwo pope∏ni∏ Wojciech Franiewski - szef
bandytów, którzy uprowadzili i zamordowali Krzysztofa Olewnika. Podobno
jego znajoma odebra∏a kilka SMS-ów, które Êwiadczy∏y, ˝e stra˝nik chce
si´ targnàç na w∏asne ˝ycie. Takie same SMS-y Mariusz K. wysy∏a∏ do ˝ony.
Po bezskutecznych próbach skontaktowania si´ z Mariuszem K. zarówno
znajoma, jak i rodzina wszcz´li poszukiwania, ale nie przynios∏y one rezultatu.
W ostatnim SMS-ie do znajomej stra˝nik wskaza∏ jednak miejsce, w którym
mo˝na go znaleêç. Zaniepokojona kobieta uda∏a si´ we wskazane miejsce,
gdzie znalaz∏a jego cia∏o wiszàce na drzewie. Powiadomi∏a policj´ i pogotowie
i próbowa∏a bezskutecznie reanimowaç stra˝nika. W wyniku przeprowadzonego post´powania ustalono, ˝e przyczynà samobójstwa by∏y powody osobiste.
Podobno mia∏ problemy rodzinne, nadu˝ywa∏ alkoholu i jako hazardzista mia∏
liczne d∏ugi. Sekcja zw∏ok wykaza∏a w jego krwi Êlady alkoholu. Ma∏o prawdopodobna jest wersja dotyczàca m∏odego cz∏owieka, który nagle pope∏nia
samobójstwo i informuje rodzin´, na którym drzewie b´dà wisia∏y jego
zw∏oki. Zastanawiajàce jest równie˝ to, ˝e nie odbiera∏ telefonów, a jedynie
wysy∏a∏ SMS-y. To nietypowe zachowanie dla samobójców, którzy w wi´kszoÊci przypadków starajà si´ z kimÊ rozmawiaç o swoich problemach.
Sam Mariusz K. mia∏ w ostatnich dwóch latach ˝ycia korzystaç z pomocy
psychologa. Zagadek jest jeszcze wi´cej. Telefon, który znaleziono obok
stra˝nika, nosi∏ Êlady u˝ywania go przez inne osoby. Jednak˝e ich to˝samoÊci
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nie ustalono. Kolejna zagadkowa sprawa wynika z orzeczenia anatomopatologa, który wskaza∏ moment Êmierci z dok∏adnoÊcià do 15-20 minut. Gdyby
przyjàç najbardziej póênà wersj´, oznacza∏oby to, ˝e ostatni SMS samobójca
wys∏a∏ ju˝ po swojej Êmierci. Na tych podstawach mo˝na domniemywaç,
˝e samobójstwo Mariusza K. mog∏o zostaç upozorowane przez ludzi, którzy
najpierw wys∏ali z jego telefonu kilka wiadomoÊci, a potem powiesili go na
ga∏´zi. Kolejna kwestia to brak prokuratora na miejscu znalezienia zw∏ok,
pomimo ˝e jest taki obowiàzek. Zatem ogl´dziny prowadzili policjanci bez
nadzoru prokuratora. Na tle tej sprawy W∏odzimierz Olewnik, ojciec
Krzysztofa, twierdzi, ˝e wszystkie te okolicznoÊci ka˝à mi przypuszczaç,
˝e komuÊ bardzo zale˝a∏o na tym, aby Êmierç stra˝nika nie zosta∏a do koƒca
wyjaÊniona, a jednoczeÊnie kwestionuje komunikat prokuratury, ˝e na razie
brak jest jakichkolwiek przes∏anek ∏àczàcych Êmierç Mariusza K. ze sprawà
zabójstwa jego syna i z samobójstwami osób skazanych w sprawie. Czy
rzeczywiÊcie takie zwiàzki jednak istniejà?
6) Piotr Skwarski, ps. Skwara, blacharz powiàzany z przest´pcami z grupy
nowodworskiej. Jego zeznania przyczyni∏y si´ do ustalenia sprawców porwania Olewnika. Zmar∏ 12 grudnia 2006 r. na kilka tygodni przed tym,
jak poprzez tzw. lustro weneckie mia∏ rozpoznaç osoby podejrzewane
o dokonanie tej zbrodni. Oficjalnà przyczynà Êmierci by∏ zawa∏ serca. Mia∏
50 lat i nie uskar˝a∏ si´ wczeÊniej na ˝adne dolegliwoÊci.
7) Prokurator Zbigniew R., nadzorowa∏ cz´Êç czynnoÊci w Êledztwie dotyczàcym uprowadzenia Krzysztofa Olewnika i analizowa∏ b∏´dy pope∏niane
na wczesnym etapie Êledztwa. Zmar∏ w 2007 roku w nie do koƒca jasnych
okolicznoÊciach.
6.5. Uzasadnione wàtpliwoÊci i pytania bez odpowiedzi
Wydaje si´ uzasadniona teza, ˝e wielu problemów nie rozwià˝e nawet
sejmowa komisja Êledcza. Tymczasem sprawa porwania dla okupu Krzysztofa
Olewnika i kolejne post´powania przygotowawcze, a tak˝e kontrolne ciàgnà si´
latami, natomiast rodzina prze˝ywa wieloletnià traum´. Âledztwo w tej sprawie
post´puje w ten sposób, ˝e co kilka lat prokuratorzy z nowej jednostki decydujà
o koniecznoÊci podj´cia nowych, wydawa∏oby si´ wr´cz nieprawdopodobnych
wersji Êledczych.
Wcià˝ jednak istnieje uzasadnione przekonanie, ˝e je˝eli czynnoÊci operacyjno-Êledcze by∏yby prowadzone profesjonalnie, spraw´ zapewne ju˝ dawno
mo˝na by∏o wyjaÊniç. Uzasadnione sà zatem dowolne spekulacje dotyczàce
chocia˝by wyrafinowanego modus operandi sprawców, roli jakà w rzeczywistoÊci
spe∏ni∏a zorganizowana grupa przest´pcza, kim byli jej cz∏onkowie, czy istnieje
szansa na rozpoznanie i ustalenie wszystkich sprawców, a przede wszystkim
zleceniodawców porwania, a ponadto, jaki by∏ motyw tego przest´pstwa?
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Czy w rzeczywistoÊci chodzi∏o o okup? Jakie by∏y rzeczywiste cele zleceniodawców porwania?
Ta nabrzmiewajàca wcià˝ sprawa powoduje, ˝e nie tylko profesjonaliÊci, lecz
tak˝e laicy zadajà sobie pytania dotyczàce roli, jakà odegrali niektórzy pracownicy organów Êcigania w rozpoznawaniu i dowodzeniu, czyli zabezpieczaniu
kryminalistycznych dowodów rzeczowych. Czy rzeczywiÊcie charakteryzowali
si´ wyjàtkowym brakiem profesjonalizmu? Z punktu widzenia analizy kryminologicznej i kryminalistycznej konieczne jest postawienie pytaƒ, które powinny
byç zadanie w kierunku wyjaÊnienia wielu okolicznoÊci, a w szczególnoÊci:
1) dlaczego dosz∏o do serii ró˝norodnych b∏´dów w Êciganiu porywaczy?
Liczba zaniedbaƒ, o których jest naprawd´ g∏oÊno, jest niepokojàca.
Wcià˝ nie wiadomo, czy by∏y to dzia∏ania celowe, czy wynika∏y z braku
profesjonalizmu? Czy rzeczywiÊcie spraw´ przydzielono przypadkowym funkcjonariuszom?
2) jaki by∏ motyw porwania Olewnika? Czy rzeczywiÊcie chodzi∏o o okup,
czy mo˝e podstawione osoby z lokalnego uk∏adu polityczno-urz´dniczo-biznesowo-przest´pczego51 próbowa∏y zagarnàç majàtek rodziny
bogatych biznesmenów z bran˝y mi´snej? Czy w∏aÊnie z tego powodu
lansowano wersj´ dotyczàcà samouprowadzenia52
3) z jakiego powodu tak nieudolnie wykonywano pierwsze, a byç mo˝e
i kolejne ogl´dziny miejsca przest´pstwa53, niew∏aÊciwie zabezpieczono
Êlady dowodowe? Czy dlatego kolejna prokuratura prowadzàca Êledztwo
postanowi∏a powtórzyç wiele policyjnych czynnoÊci z pierwszego etapu
Êledztwa54. Czy zasadnie uznano, ˝e wczeÊniej przeprowadzone ogl´dziny nie zawierajà obiektywnego materia∏u?
4) kolejny bieg∏y wytknà∏ naruszenie procedur obowiàzujàcych przy
prowadzeniu badaƒ i stawianie wniosków nie popartych badaniami. Czy
rzeczywiste by∏o zdanie bieg∏ego, by twierdziç, ˝e odnalezione wówczas
cia∏o przebywa∏o w ziemi przez trzy lata;
5) co by∏o powodem nieudolnie wykonanych ekspertyz do tego stopnia,
˝e powsta∏y istotne wàtpliwoÊci, czy w 2006 r. w rzeczywistoÊci odkryto
cia∏o Krzysztofa Olewnika? Z tego wzgl´du zw∏oki ekshumowano.
51 Zagadnienie triady: biznes-polityka-przest´pczoÊç istotnie wià˝e si´ z „przest´pczoÊcià bia∏ych
ko∏nierzyków”, szerzej: J.W. Wójcik, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne
i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 46-48 oraz: www.jww.waw.pl
52 G. Zawadka, DziÊ rekonstrukcja porwania, Rzeczpospolita z 8 lipca 2009 r.
53 Od powstania kryminalistyki, a tak˝e na podstawie praktyki Êledczej wiadomo, ˝e podstawà
wszelkich póêniejszych sukcesów dowodowych, jak efektów Êledczych sà ogl´dziny miejsca
przest´pstwa. Patrz np. P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, czy B. Ho∏yst,
Kryminalistyka, Warszawa 2007.
54 G. Zawadka, Wcià˝ wi´cej pytaƒ ni˝ odpowiedzi, Rzeczpospolita z 3 lutego 2010 r.
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A dopiero ponownie przeprowadzone w 2010 r. badania DNA potwierdzi∏y, ˝e to cia∏o porwanego55;
jak to mo˝liwe, ˝e dopiero osiem lat po porwaniu, w ramach kolejnych
ogl´dzin miejsca przest´pstwa, policja odkry∏a w domu ofiary nieznane
dotàd Êlady krwi, a w skrytce za szafà w domu Krzysztofa Olewnika
znaleziono tajemniczà dyskietk´56;
dlaczego dochodzi do ujawnienia tajemnicy Êledztwa, co stwierdzono
w ramach prowadzonych czynnoÊci przez CBÂ. Zarejestrowano rozmow´
m.in. tajemniczego rozmówcy, który informowa∏ zainteresowanego sprawà
biznesmena o tym, co dzieje si´ w prokuraturze57. Cz∏owiek ten rozmawia∏
przez telefon majàcy znaczenie w Êledztwie. Tajemniczym informatorem
o czynnoÊciach i post´pach Êledztwa okaza∏ si´ olsztyƒski prokurator;
przed kim do czerwca 2010 r. w szafie Komendy Wojewódzkiej Policji
w Radomiu w tajemnicy przechowywano wiele tomów akt operacyjnych
dotyczàcych zabezpieczenia akcji przekazania okupu za porwanego
Krzysztofa Olewnika;
jak to mo˝liwe, aby realizujàc procedury policyjne dopuÊciç do niezwykle zagadkowej kradzie˝y samochodu, którym p∏occy policjanci
przewozili akta sprawy, gdy samochód z tak wa˝nymi aktami Êledztwa
pozostawili bez opieki. Dlaczego tej tak istotnej kradzie˝y nie powiàzano
ze sprawà porwania?58;
co sk∏oni∏o Artura R., ps. Benek z Nowego Dworu Mazowieckiego,
˝e wiosnà 2007 r. sam zg∏osi∏ si´ do olsztyƒskiej prokuratury i oÊwiadczy∏, ˝e bra∏ udzia∏ w porwaniu Olewnika. Opisa∏ szczegó∏owo przebieg
porwania, jednak˝e wiele szczegó∏ów nie zgadza∏o si´ z zeznaniami
innych Êwiadków. Okaza∏o si´, ˝e po kilku latach pami´ta∏ o takich
drobiazgach, i˝ Êledczy byli zdumieni. Natomiast pozostali sprawcy
i Êwiadkowie nie wspominali o nim. W 2008 r. zosta∏ skazany za udzia∏
w porwaniu Krzysztofa Olewnika na 12 lat pozbawienia wolnoÊci59;

55 G. Zawadka, M. Kowalewski, Kiedy naprawd´ zginà∏ Olewnik, Rzeczpospolita z 21 stycznia
2010 r., a tak˝e: Czy by∏y dwie sekcje zw∏ok Krzysztofa Olewnika, Rzeczpospolita z 23-24
stycznia 2010 r., i Chcieli ukryç b∏´dy badaƒ, Rzeczpospolita z 17 lutego 2010 r.
56 http://www.tvn24.pl/-1,1683032,0,1,znow-wrocili-w-miejsce-ukrycia-zwlok-olewnika,wiadomosc.html (19.11.2010) oraz http://www.tvn24.pl/-1,11084,0,1,nowe-watki-w-sledztwieolewnika,raport.html (19.11.2010) oraz G. Zawadka, M. Kowalewski, KtoÊ jeszcze by∏
u Olewnika? Rzeczpospolita z 21 grudnia 2009 r.
57 M. Kowalewski, Prokurator, biznesmen i bandyci, Rzeczpospolita z 26 paêdziernika 2010 r.
58 W. Orzechowski, Sprawa Olewnika, czyli polskie „Miasteczko Twin Peaks”, Rzeczpospolita
z 20 sierpnia 2009 r.
59 G. Zawadka , M. Kowalewski, Anonimowy porywacz Olewnika, Rzeczpospolita z 25 paêdziernika 2010 r., oraz tych autorów: Dziwne ogl´dziny utrwalone na filmie, Rzeczpospolita
z 3 lutego 2010 r.
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11) czy to mo˝liwe, aby w post´powaniu przygotowawczym brali udzia∏
miejscowi policjanci, którzy przed porwaniem byli u Olewnika na
przyj´ciu60;
12) czy zaistnia∏y obiektywne trudnoÊci w ustaleniu sprawców porwania,
pomimo ˝e policjanci mieli informacje o przekazaniu okupu i zabezpieczali t´ operacj´61;
13) co by∏o powodem, ˝e nieudolnie zarówno technicznie, jak i fizycznie
zabezpieczano miejsce przekazania okupu?
14) dlaczego, kiedy Krzysztof Olewnik jeszcze ˝y∏, zlekcewa˝ono anonim
z nazwiskami dwóch porywaczy?
15) dlaczego na cztery lata schowano kaset´ wideo, na której zarejestrowany
by∏ szef gangu Wojciech Franiewski kupujàcy telefon do kontaktów
z rodzinà Olewników?
16) czy kiedyÊ zostanà wyjaÊnione tajemnicze samobójstwa porywaczy,
a tak˝e zgony osób zwiàzanych ze sprawà?
To tylko niektóre pytania, które mo˝na zadaç tymczasem bez dog∏´bnej
kryminologicznej i kryminalistycznej analizy, która powinna byç prowadzona
na podstawie akt post´powaƒ przygotowawczych i wyników dzia∏aƒ kontrolnych. Okazuje si´ bowiem, ˝e mo˝na zadawaç kolejne pytania, gdy˝ prowadzàcy Êledztwo prokuratorzy odkrywajà nowe szczegó∏y. Przyk∏adowo, w dniu
10 listopada 2010 roku w miejscu ukrycia zw∏ok Olewnika gdaƒscy prokuratorzy
znaleêli m.in. butelki po piwie i innych alkoholach, resztki plastikowej siatki.
To wszystko le˝a∏o w dole, do którego w 2003 roku mordercy wrzucili zw∏oki
Krzysztofa. Prokuratorzy badajà teraz DNA z tych rzeczy. Chcà bowiem ustaliç,
ilu tak naprawd´ by∏o morderców porwanego Krzysztofa. Badajà tak˝e, dlaczego
cztery lata temu prokuratorzy z Olsztyna sami nie wykopali i nie zbadali tych
dowodów62. W tej sytuacji powraca ponownie podstawowe pytanie, a mianowicie:
w jakiej sytuacji przebiega∏o zabójstwo K. Olewnika i ilu sprawców by∏o z tym
zwiàzanych?
Dotychczasowe informacje medialne obejmujà szerszy kràg podejrzanych
oraz wielowàtkowy zakres sprawy porwania Olewnika. Jednym z nich jest
podobno sugestia wynikajàca na podstawie analizy ABW63, a tak˝e jednego
z adwokatów rodziny Olewników co do udzia∏u policyjnych techników
w matactwie lub zmowie, gdy chodzi o rzekome niew∏aÊciwe zabezpieczenie
Êladów krwi w mieszkaniu uprowadzonego. Kolejne zagadnienie, dotyczy
60 G. Zawadka, M. Kowalewski, KtoÊ jeszcze by∏ u Olewnika? Rzeczpospolita z 21 grudnia 2009 r.
61 B. Wróblewski, Prokuratura na tropie okupu, Gazeta Wyborcza z 5 marca 2010 r.
62

M. Duda, Zabójcy Olewnika zakopali…, wyd. cyt.
63 L. Szymowski, Porwanie operacyjne, Angora nr 43 z 24 paêdziernika 2010 r.
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ustalenia, i˝ sprawcy zak∏adali wy∏udzenie od Olewników co najmniej 2 mln
euro, które mia∏y byç przeznaczone na manipulacje gospodarcze. Nast´pnym
stwierdzeniem jest dowód ujawniony w Êledztwie, ˝e porywacze W. Franiewski,
S. KoÊciuk i R. Pazik wydali pieniàdze pochodzàce z okupu za Krzysztofa
Olewnika. W spraw´ zamieszany jest nie tylko w∏aÊciciel firmy zajmujàcej si´
podejrzanym handlem stalà, który kontaktowa∏ si´ z gangsterami i wspólnie
planowa∏ uprowadzenie, a po uprowadzeniu jego samochód zosta∏ spalony.
WiarygodnoÊci temu ma dodawaç fakt, ˝e by∏ on wówczas najbli˝szym przyjacielem porwanego. Kolejny figurant równie˝ przechodzàcy w sprawie to
rezydent mafii rosyjskiej w Polsce. Obecnie podj´ty wàtek mafijny Êwiadczy
niewàtpliwie, ˝e sprawa ma istotne i niezwykle z∏o˝one zwiàzki z zorganizowanà
przest´pczoÊcià. Jednak˝e stwierdzenia autora publikacji prasowej, i˝ kolejni
figuranci byli wspó∏pracownikami rejestrowanymi przez polskie s∏u˝by specjalne,
a w tym kontrwywiad64 - budzi wàtpliwoÊci, czy to rzeczywiÊcie przeciek ze
Êledztwa, czy mo˝e daleka konfabulacja? A mo˝e jednak ujawnione zosta∏y
zagadnienia obj´te tajemnicà paƒstwowà czy s∏u˝bowà?
Zastanawiajàce sà równie˝ poni˝sze sformu∏owania: agenci polskich s∏u˝b
wiedzieli, gdzie przetrzymywany jest Krzysztof, a to oznacza, ˝e s∏u˝by mog∏y
go odbiç, gdyby tylko chcia∏y. Po dziewi´ciu latach od uprowadzenia
Krzysztofa Olewnika upad∏a przyj´ta wiele lat temu wersja, ˝e uprowadzenia
dokonali dwaj gangsterzy: Franiewski i Piotrowski, którzy poznali si´ w wi´zieniu i ustalili, ˝e zarobià du˝e pieniàdze. - Dwaj zwykli kryminaliÊci nie mogli
mieç tak ogromnych wp∏ywów na prac´ aparatu Êcigania - mówi Marek
Biernacki, szef sejmowej komisji Êledczej, która ma wyjaÊniç spraw´. Âledztwo
dotyczàce tej zbrodni zatacza coraz szersze kr´gi. Obejmuje ludzi z by∏ych
i obecnych s∏u˝b specjalnych, policjantów, prokuratorów, samorzàdowców
i polityków. Badane sà równie˝ zwiàzki tego kr´gu osób z wp∏ywowà w Polsce
mafià rosyjskà. A to oznacza, ˝e wyjaÊnienie ca∏ej zbrodni b´dzie bardzo
trudne 65”.
Niezale˝nie od prowadzonego Êledztwa kolejnej ju˝ prokuratury, tj. Prokuratury Apelacyjnej w Gdaƒsku, spraw´ Olewnika próbuje rozwik∏aç sejmowa
komisja Êledcza. Ustala ona przede wszystkim odpowiedzialnoÊç prokuratorów
i policjantów, którzy nieudolnie prowadzili tà niezwykle z∏o˝onà spraw´.
Koƒcowy raport ma byç podsumowaniem prowadzonego post´powania.

7. Podsumowanie
W pierwszym dziesi´cioleciu XXI wieku nie brakuje trudnych spraw. Nawet
negatywne przypadki sà z jednej strony smutnym elementem w ˝yciu spo∏ecznym,
z drugiej zaÊ dobrym przyk∏adem do analiz i wniosków nie tylko dla urz´dników
64 Tam˝e.
65 Tam˝e.
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instytucji i administracji paƒstwowej, a szczególnie funkcjonariuszy organów
Êcigania czy pracowników naukowych, lecz równie˝ dla studentów wydzia∏ów
prawa i administracji, innych nauk spo∏ecznych, zarzàdzania, bezpieczeƒstwa
wewn´trznego, a szczególnie kryminalistyki i kryminologii. Sà bowiem przydatne
w przedmiocie analizowania ró˝norodnych i niejednokrotnie z∏o˝onych czynników wp∏ywajàcych nie tylko na obiektywnoÊç Êledztwa, lecz wr´cz na subiektywnoÊç dzia∏ania, która wynika nie tylko z profesjonalizmu i wieloletniej praktyki,
a byç mo˝e z wieloletniej rutyny, czasami zaÊ z powodu braku profesjonalizmu,
co mo˝e doprowadzaç do podstawowych b∏´dów pope∏nianych przez niektórych
urz´dników i funkcjonariuszy.
Zapewne w ka˝dym Êledztwie pozostajà jakieÊ szczegó∏y do ewentualnego
wyjaÊnienia. Jednak˝e w tej sprawie jest ich zbyt wiele. Zatem na tle tej sprawy
rysuje si´ niezwykle wa˝ne zagadnienie dotyczàce profesjonalizmu i przygotowania zawodowego zarówno niektórych prokuratorów i policjantów wyznaczonych do prowadzenia tej sprawy, jak i bieg∏ych bioràcych udzia∏ w najbardziej
z∏o˝onych czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych i procesowych66.
Wydaje si´, ˝e ustalenia komisji sejmowej nie wniosà rewelacji zarówno
w zagadnieniu skutecznego prowadzenia Êledztw dotyczàcych porwaƒ dla
okupu, jak i w sprawie porwania K. Olewnika67. Szczegó∏owa analiza tego
zagadnienia powinna byç przeprowadzona na podstawie wyników badania akt
sàdowych68. Jednak˝e dotychczasowe informacje medialne sk∏aniajà do takich
przemyÊleƒ, jak:
H pomimo powa˝nych osiàgni´ç organów Êledczych, niejednokrotnie
zdarzajà si´ nawet karygodne b∏´dy zarówno w sprawach kryminalnych,
jak i gospodarczych. Zagadnienie to powinno byç przedmiotem wielop∏aszczyznowych badaƒ naukowych;
H powszechnie dostrzegany jest brak w∏aÊciwego nadzoru zarówno nad
policjà, jak i nad prokuraturà w przedmiocie prowadzonych post´powaƒ
przygotowawczych oraz tuszowanie b∏´dów pope∏nianych w terenie przez
prze∏o˝onych na szczeblu krajowym;
H uzasadniony jest poglàd, ˝e zapewne prokuratorski nadzór nad Êledztwem
w sprawie Olewnika, zw∏aszcza w pierwszym etapie, by∏ niew∏aÊciwy,
a materia∏y dowodowe, które zebrano w sprawie, nie by∏y profesjonalnie
zabezpieczane. Stwierdzone istotne braki w prowadzeniu pierwszych
ogl´dzin miejsca przest´pstwa to dla jednych b∏´dy szkolne, a w tej sprawie
karygodne dzia∏anie;
66 G. Zawadka, M. Kowalewski, Sprawa Olewnika osierocona, Rzeczpospolita z 30 czerwca 2010 r.
67 W. Wybranowski, K. Manys, Grzechy policji i Êledczych, Rzeczpospolita z 9 grudnia 2010 r.
68 Wobec nap∏ywajàcych systematycznie nowych informacji medialnych, autor zawiesza analiz´
tej sprawy w dniu 16 listopada 2010 roku.
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H wydaje si´, ˝e istotnym problemem niektórych s∏u˝b Êledczych jest przedk∏adanie zeznaƒ Êwiadków nad dowody materialne, np. dokumenty, bilingi
i inne materia∏y typowe dla kontroli operacyjnej. W tej kwestii s∏u˝by
Êledcze wcià˝ majà problemy z profesjonalnà analizà dowodów rzeczowych, a b∏´dy w tej kwestii zdarzajà si´ nawet ministrom;
H uwidaczniajà si´ równie˝ typowe problemy, dotyczàce systemu szkolenia
s∏u˝b Êledczych. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w dobie systematycznie post´pujàcej profesjonalizacji i uzawodowienia zorganizowanych
grup przest´pczych. Niezb´dna jest zatem wysoka specjalizacja s∏u˝b
Êledczych. Tymczasem uwidacznia si´ brak wielu specjalizacji zarówno
w prokuraturze, jak i w innych s∏u˝bach, a w szczególnoÊci brakuje: ekspertów od porwaƒ dla okupu, przest´pczoÊci gospodarczej, wyrafinowanych
oszustw finansowych, cyberprzest´pczoÊci itd. Zagadnienie to jest przedmiotem wystàpieƒ i referatów na wielu konferencjach naukowych 69.
Wzrastajàca tendencja przest´pstw porwania dla okupu wymaga od s∏u˝b
Êledczych wi´kszego zaanga˝owania w ich rozpoznawaniu i wykrywaniu,
a przede wszystkim w profesjonalnym gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów
rzeczowych. Od s∏u˝b kontrolnych i nadzorczych wymagaç nale˝y zwi´kszenia
realizacji zadaƒ b´dàcych w ich kompetencjach. Natomiast do specjalistów
z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki skierowaç nale˝y postulat
wdro˝enia i aktywnego dzia∏ania w zakresie prowadzenia badaƒ naukowych,
które wspomagaç b´dà s∏u˝by Êledcze w ich niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Omówione zagadnienie w du˝ym stopniu wià˝e si´ z racjonalnym zarzàdzaniem kadrami umo˝liwiajàcych skutecznà realizacj´ zadaƒ ustawowych.
Dotyczy zatem stawiania zadaƒ i ich egzekwowania w zakresie opracowywania
oraz nowelizowania procedur s∏u˝bowych, a tak˝e systematycznej edukacji.

69 Przyk∏adowo: Stanowisko uczestników I Konferencji naukowej Cyberterroryzm – nowe
wyzwania XXI wieku, zorganizowanej w Wy˝szej Szkole Informatyki Zarzàdzania i Administracji w Warszawie 18 maja 2009 roku [w:] T. Jemio∏o, J. Kisieliƒski, K. Rajchel (red.),
Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009, s. 704 i nast.
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Regulamin przyznawania nagród
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
w Konkursie im. Prof. Tadeusza Hanuska
na Prac´ Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, zwane nagrodami
za Prac´ Roku z Dziedziny Kryminalistyki, przyznawane b´dà corocznie,
poczàwszy od 1999 roku, za najlepsze prace o tematyce kryminalistycznej napisane przez polskich autorów. Nagrody przyznawane b´dà z funduszy w∏asnych
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

§1
Nagroda przyznawana jest przez Rad´ Naukowà Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego (PTK) na wniosek powo∏ywanego w tym celu jury konkursowego. Rada Naukowa okreÊla rodzaj i wysokoÊç nagród oraz wnioskuje
do Zarzàdu G∏ównego o przyznanie Êrodków na ten cel.

§2
Jury konkursowe powo∏ywane b´dzie corocznie, w pierwszym kwartale roku
nast´pujàcym po roku, za który majà byç przyznane nagrody. W sk∏ad jury
powinno wchodziç co najmniej 5 osób, w tym przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy Rady Naukowej PTK. Jury wybierane b´dzie przez Rad´ Naukowà
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego spoÊród cz∏onków Rady i innych
osób, które cieszà si´ uznaniem w polskim Êrodowisku kryminalistycznym.

§3
W konkursie mogà byç brane pod uwag´ wszystkie prace o tematyce kryminalistycznej, wyró˝niajàce si´ wysokim poziomem naukowym lub szczególnym
znaczeniem dla praktyki. Pracami zg∏aszanymi na konkurs mogà byç prace
naukowe, magisterskie, dyplomowe i inne opracowania.
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§4
Prace bioràce udzia∏ w konkursie powinny byç opublikowane w roku, za który
przyznawana jest nagroda. W przypadku prac doktorskich, magisterskich
i dyplomowych powinny byç one obronione w roku, za który przyznawana jest
nagroda, nie jest wymagane ich opublikowanie. W przypadku prac habilitacyjnych nagroda mo˝e byç przyznane za rok, w którym zosta∏ zakoƒczony przewód
habilitacyjny.

§5
Kandydatury prac konkursowych mogà byç zg∏aszane przez Zarzàdy Oddzia∏ów
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz cz∏onków Rady Naukowej
i Zarzàdu G∏ównego PTK, a tak˝e przez kierowników w∏aÊciwej placówki,
w której praca zosta∏a przygotowana lub obroniona (dziekanów, dyrektorów
instytutów, laboratoriów, kierowników katedr i zak∏adów, komendantów szkó∏
itp.). Wraz ze zg∏oszeniem powinien zostaç przekazany egzemplarz pracy z krótkà charakterystykà uzasadniajàcà zg∏oszenie do konkursu, w przypadku
zaÊ prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich - dodatkowo ich recenzje.
Prace nades∏ane na konkurs sà archiwizowane w bibliotece PTK i nie sà zwracane autorom.

§6
Jury konkursu zg∏osi Radzie Naukowej wniosek o przyznanie nagrody lub nagród
najpóêniej do koƒca czerwca danego roku. Rada Naukowa na posiedzeniu
podejmie uchwa∏´ o przyznaniu nagród wi´kszoÊcià g∏osów.

§7
W ka˝dym roku mo˝na b´dzie przyznaç jednà lub wi´cej nagród. W zale˝noÊci
od liczby zg∏oszonych prac i ich poziomu, mo˝liwe b´dzie przyznanie nagród
w ró˝nych kategoriach, takich jak najlepsza opublikowana monografia, najlepsza
praca naukowa bàdê magisterska itp. JeÊli zg∏oszone prace nie b´dà spe∏nia∏y
kryteriów konkursu lub b´dà reprezentowa∏y niski poziom, mo˝na nie przyznaç
˝adnej nagrody lub nagrody pierwszej.

§8
Laureaci nagród otrzymajà dyplomy i okreÊlone kwoty pieni´˝ne. WysokoÊç
nagród pieni´˝nych ustali Rada Naukowa w porozumieniu z Zarzàdem Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
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§9
Nagrody wr´czane b´dà uroczyÊcie w obecnoÊci Prezesa Towarzystwa Kryminalistycznego i cz∏onków Rady Naukowej oraz zaproszonych goÊci.

§ 10
Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Zarzàd G∏ówny PTK po konsultacji z Radà Naukowà.

Zarzàd G∏ówny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
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.

Regulamin Konkursu
Na Nagrod´ Profesora Brunona Ho∏ysta
dla Wyró˝niajàcych si´ M∏odych Kryminalistyków
1.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne og∏asza konkurs na nagrod´
Profesora Brunona Ho∏ysta dla wyró˝niajàcych si´ w pracy naukowej lub
zawodowej m∏odych naukowców i praktyków z dziedziny kryminalistyki.

2. Nagroda jest fundowana corocznie przez Profesora Brunona Ho∏ysta,
który przekazuje na ten cel Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu
odpowiednie Êrodki finansowe. Za zgodà Rady Naukowej PTK i akceptacjà Fundatora, Êrodki finansowe na fundusz nagrodowy mogà byç równie˝
przyjmowane od innych osób prawnych lub fizycznych.
3. Nagroda jest przyznawana przez Rad´ Naukowà jednemu lub dwóm laureatom na zasadzie konkursu, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej,
w którym przedstawiane jest nazwisko proponowanego laureata lub laureatów oraz wysokoÊç nagrody. Laureaci w chwili przyznania stypendium nie
powinni przekroczyç 35 roku ˝ycia.
4. Do przedstawienia zg∏oszeƒ na konkurs uprawnieni sà: Fundator stypendium, Zarzàdy Oddzia∏ów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
cz∏onkowie Rady Naukowej i Zarzàdu G∏ównego PTK, kierownicy w∏aÊciwych placówek, w których publikacja lub praca zosta∏a przygotowana,
wdro˝ona lub obroniona (opiekunowie naukowi, rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, laboratoriów, kierownicy katedr i zak∏adów, komendanci
szkó∏ itp.), a tak˝e osoby ubiegajàce si´ o nagrod´. Wraz ze zg∏oszeniem
powinien zostaç przekazany egzemplarz pracy z krótkà charakterystykà
uzasadniajàcà zg∏oszenie do Konkursu. W przypadku innych przedsi´wzi´ç
majàcych stanowiç podstaw´ zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç dokumentacj´ lub
opis pozwalajàcy na ocen´ ich istoty, wartoÊci i przydatnoÊci dla nauki
i praktyki kryminalistycznej.
5. Komisja Konkursowa sk∏ada si´ z pi´ciu osób, cieszàcych si´ uznaniem
i autorytetem w polskim Êrodowisku kryminalistycznym. Jednym z cz∏onków Komisji powinien byç przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy Rady
Naukowej PTK. Komisj´ Konkursowà powo∏uje na dwuletnià kadencj´
Rada Naukowa PTK, wyznaczajàc jej przewodniczàcego.

302

Komunikaty

6. Nagrod´ otrzyma osoba lub osoby, których dorobek naukowy lub zawodowy
Komisja Konkursowa uzna za wybitny, wyró˝niajàcy si´ spoÊród dorobku
osób zg∏oszonych do Konkursu. Dorobek ten mo˝e obejmowaç prac´
doktorskà lub inne opracowanie o tematyce kryminalistycznej bàdê
te˝ znaczàce osiàgni´cie praktyczne polegajàce m. in. na opracowaniu
lub rozwini´ciu nowej metody badaƒ kryminalistycznych, wprowadzeniu
do praktyki kryminalistycznej innowacyjnego rozwiàzania technicznego
lub organizacyjnego, zrealizowaniu projektu naukowego o priorytetowym
znaczeniu dla nauki i praktyki kryminalistycznej. Uwzgl´dniane w konkursie
publikacje lub inne prace powinny byç przygotowywane lub realizowane
w okresie poprzedzajàcym przyznanie nagrody.
7. Przyznane nagrody sà wyp∏acane jest jednorazowo w ramach Êrodków
przekazanych na ten cel przez Fundatora. Laureat lub laureaci otrzymujà
tak˝e dyplomy okolicznoÊciowe.
8. Zg∏oszenie wniosku Radzie Naukowej przez Komisj´ Konkursowà,
o którym jest mowa w p. 3, powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do dnia
15 wrzeÊnia ka˝dego roku, w którym przyznawana jest nagroda.. Uchwa∏a
Rady Naukowej o przyznaniu nagrody powinna byç podj´ta najpóêniej do
dnia 15 paêdziernika tego roku. Posiedzenie Rady Naukowej PTK zwo∏uje
jej Przewodniczàcy. Rada Naukowa podejmuje uchwa∏´ w g∏osowaniu,
wi´kszoÊcià g∏osów. W razie równej liczby g∏osów rozstrzygajàcy jest g∏os
prowadzàcego obrady.
9. Dyplom przyznajàcy nagrod´ wr´czany jest uroczyÊcie w obecnoÊci Fundatora lub jego przedstawiciela, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, cz∏onków Rady Naukowej oraz zaproszonych goÊci.
10. W przypadku nie przyznania nagrody w danym roku Êrodki zwi´kszajà
fundusz nagrodowy w nast´pnych latach.
11. Prace nades∏ane na Konkurs sà archiwizowane w bibliotece PTK i nie
sà zwracane autorom. Prace te mogà byç wykorzystywane w dzia∏alnoÊci
statutowej PTK, je˝eli ich autor nie wniesie zastrze˝enia.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie lub wymagajàcych
zmian decyzje podejmuje Rada Naukowa, a w razie braku jej kompetencji
Zarzàd G∏ówny lub inny organ w∏adzy PTK, zgodnie ze statutem.
Zarzàd G∏ówny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Zakres badaƒ Laboratorium Kryminalistycznego
Centrum Badawczo Szkoleniowego
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
Laboratorium Kryminalistyczne Centrum Badawczo Szkoleniowego Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego jest nowoczesnà, dobrze wyposa˝onà placówkà
badawczà. Wykonuje szeroki zakres ekspertyz i badaƒ z ró˝nych dziedzin
kryminalistyki, a w tym m.in.:
– badania dokumentów ( badanie pisma i badania
techniczne - pe∏ny zakres)
– badania komputerowe,
– badania fonoskopijne,
– badania daktyloskopijne i traseologiczne,
– badania mechanoskopijne,
– badania biologiczne ( w tym DNA )
– badania fizykochemiczne,
– badania narkotyków,
– badania elektrotechniczne
i po˝arnicze,
– badania broni i balistyczne,
– badania wypadków drogowych,
– badania audiowizualne, systemów
monitoringu i fotograficzne,
– badania antropologiczne i antroposkopijne
(w tym identyfikacja osób na zdj´ciach,
taÊmach wideo i innych noÊnikach obrazu;
identyfikacja przedmiotów zarejestrowanych
na ww. noÊnikach itp),
– badania wariograficzne (do celów procesowych i pozaprocesowych),
– inne badania (kominiarskie, znaków probierczych, gleboznawcze itp.).
Jako jeden z nielicznych oÊrodków badawczych z dziedziny kryminalistyki
wykonujemy badania wieku pisma oraz chronologii zapisów.
Oferujemy równie˝ dla organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci nieodp∏atne
konsultacje i porady kryminalistyczne oraz szkolenia w wybranym zakresie
tematycznym.
Dysponujemy specjalistycznym zapleczem technicznym oraz wysoce wyspecjalizowanà kadrà ponad 100 ekspertów z wieloletnim doÊwiadczeniem.
Szczegó∏owe informacje na stronie internetowej www.kryminalistyka.pl.
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REGULAMIN
publikowania prac w „Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki”
1. Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki sà periodykiem naukowym wydawanym 1-2 w roku przez Katedr´ Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
2. W Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki publikowane sà prace: teoretyczne, eksperymentalne, syntetyzujàce i analityczne oraz kazuistyczne
z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, a tak˝e recenzje
i sprawozdania z konferencji, zjazdów i zebraƒ naukowych.
3. Wydruki pracy w 1 egzemplarzu wraz z dyskietkà lub p∏ytà sà przyjmowane
w Katedrze Kryminalistyki UW. Mogà te˝ byç wys∏ane pocztà elektronicznà
na adres egruza@wpia.uw.edu.pl z zachowaniem obowiàzujàcych zasad
polskiej pisowni i polskiego mianownictwa.
4. Teksty prac winny byç sporzàdzone czcionkà znormalizowanà (Times New
Roman), jednostronnie, na arkuszach formatu A-4, z marginesem 2,5 cm
z lewej i 2,5 cm z prawej strony, z zachowaniem pó∏tora odst´pu mi´dzy
wierszami (30 wierszy na stronie). Zapis winien byç dokonany podstawowym krojem pisma bez wyró˝nieƒ.
5. Opracowania teoretyczne nie powinny przekraczaç 20, a kazuistyczne
15 stron maszynopisu wraz z rycinami, tabelami, wykazem piÊmiennictwa
i streszczeniem.
6. Nadsy∏ane prace b´dà recenzowane.
7. Na pierwszej stronie, przed tytu∏em i w∏aÊciwym tekstem pracy, nale˝y
umieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów), tytu∏ pracy w j´zyku polskim.
8. Praca winna byç zakoƒczona s∏owami kluczowymi i streszczeniem w j´zyku
polskim i angielskim nie przekraczajàcym 15 wierszy maszynopisu.
9. Liczb´ tabel i rycin winno si´ ograniczyç do minimum niezb´dnego dla zrozumienia tekstu.
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10. Ryciny i tabele oznacza si´ numeracjà arabskà.
11. Przypisy powinny zawieraç nazwisko i pierwszà liter´ imienia autorów
pracy, tytu∏ czasopisma oraz kolejno - rok, numer tomu i pierwszà stron´
pracy. Przy pozycjach ksià˝kowych nale˝y podaç pe∏ny tytu∏ dzie∏a, wydawc´, rok i miejsce wydania. Przypisy umieszcza si´ na dole strony,
na której przypis jest przywo∏ywany.
12. Na koƒcu pracy nale˝y zamieÊciç numery telefonów i adresy autorów,
na które kierowana b´dzie korespondencja.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezb´dnych poprawek stylistycznych i skrótów bez porozumienia z autorem.
14. Za prace publikowane w Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki nie sà
wyp∏acane honoraria autorskie. Autorzy zobowiàzani sà do podpisania umowy nieodp∏atnego przeniesienia praw autorskich do publikacji na Wydawc´.
15. Prace nie zakwalifikowane do druku lub nie spe∏niajàce opisanych powy˝ej
warunków zwracane sà Autorom.

